
Vilayetteki Takas komis .. 
yonuna dün Vekaletten ye
ni talimat geldi. Şehir mecli· 
sine 1 kadın aza daha seçildi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Dördüncü 
Balkan 
I<onf er ansı 
ı.· Bali.an konferansları cenubi ve §ar· 

1 Avrupada beynelmilel hayatın bir 
:~aıı~ai .. halini al~ı .. Malumdur ki d~~

uncusu dün Selanıkte Yunan Hancı· re Nazırı M. Maximoa tarafından açı· 
da'!, ~u konferanslar reami mahiyette 
egıldir. Oniveraite, Ticaret Odası, 

°'•tbuaı, Kadın birliği gibi te§kilatla· !b ınüıneaailleri araaında temaslardan h ••.ettir. Bununla beraber, açık bir 
d akıkattir ki konferanslar alakadar 
evıetlerin reami makamlarının kuv

~etli Yardımına mazhardır. Binaena· 
eyh reami murahhasların iıtirakile 
Yap~ln.ıyor diye, Balkan konferanala· 
~ fllDıul ve ehemmiyetlerinden bir ıey 
t •Ybctmez. Bilakis bu halk ve mealek 
~rkkülieri mümeasillerinin diplomai.:, ayıUarile mukayyet olnuyarak aer• 

le at oöz oöyliyebilmeleri noktasından 
d?nferanalar belki de daha kıymetli-
ır, 

t Birinci Balkan konferansı Atinada 
e~~,anmı9b. lkinciai lstanbulda, üçün
t U de Bükreıte içtima etti. Konfe
Baııalann her sene münavebe ile altı 
Ilı •ikan memleketinin birinde toplan
Sofy nezaket ikbzası olduğuna &'Öre, 
İlci ~· Belgrat ve Tiran'dan evvel, 
d ncı defa olarak, tekrar Yunaniatan· 
~" ~oplanmaaı, nazandikkati celbetae 
J erındedir, 

t Bununla berab:r, Balkan konfe-
11 "1ıslannın tarihini takip edenler bu
t u~ aebebini anlarlar. Balkan mefku
ı:::;:: en az benimaeyen millet Bulgar
i • Geçen aene Bükreı konferan· 
nıiıı~a ~k~lliyetlerin hukuku meaeleaİ· 
~ilen. aurerek, konferanaı terketmİ§· 
bı 'Ve inkıtaa benzeyen bir vaziyet 
b "Ydana getinniılerdi. Bu ıerait al
• ~da konferansın Sofyada toplanmaaı 
~ın beklenilen teklif Bulgarlar tara· 
B ndan İleri sürülmedi. Binaenaleyh 

•ilcan konferanaı ya tekrar Yunania
taııaa toplanmak, yahut ta hiç toplan· 
"'"?>ak tıklarından birini tercih vazi· 
)~tinde kaldı ve tabii birinci yolu ter. 
~d et i. Bunun iıabeUi bir hareket 
li uğunu da zaman göaterecektir. 
ın:;•lar ve hisler aakinleşecek, akıl ve 
lif :!.'~ galebe çalacak, "menfaatler ıe
b I ilecek, Balkan mefklireai kuvvet 
J u. acak. O zaman cesaretle, metanet
le Ve ıararla bu hedefe doğru yürü. 
C=k~er minnet ve ıükranla yadedile-

i Balkan mefkuresi uğrunda çalııma· 
t k k~rar verenler, hunun müıkülatını 
d~ dır etmiyen hayalperestler değil
d ır, Balkan yanmadaaı asırlarca müd
d e~ hırsların galeyan halinde bulun· 
b ugu bir mıntakadır. Nihayet Büyük 
d~tbin ilk ıilah aesi de buradan ititil
~. ~~kat bu, Balkan Birliği mefku· 
le 1 •çın bir zal olduğu kadar da bir 
lı 11VVettir. Hatta belki de mefkıirenin 
e 11VVetli tarafı budur. Çünkü bu mü· 
il ~dele, boğuıma ve tefrika seneleri· 
$ 11k dersleri Balkan milletleri Üzerinde 

0 B hayırlı bir intibah uyandınnııtır, 
lılll alk,an meselesinin duğüm noktası 
lı &'arıstandır. Bulgariatanın dört 
"0nııusundan üçü ile eaaah ihtilafı 
'i ardır. Romanyadan Dobricayı istiyor. 
'i:~osl~vyadan Makedonyayı istiyor. 
b 1.:nıstandan da denize mahreç ve 
c:ı. de Garbi Trakyayı iatiyor. An
eka ~ulgar komıumuz bu emellerini 
d ~lıyetlerin hukukunu muhafaza ve 
.. :;:•ze mahreç gibi bir takım perdeler 
Ilı hına gizlemittir. Gerçi Neuilly 
de~~ edesi Bulgarlara bir mahreç va
İkt •Yor. Fakat Yunan komıumuz bu 
et •~adi mahreci tekrar tekrar teklif 
il ~ıı, ~ulgarlar kabul etmemitlerdir. 
ilc~·fanstanın iktısadi bir mahreçle 
ı,/da ebnediği ve arazi istediği ati· 
~I" ır. 

..... Acaba Bulgarlar bu yolda ne kadar 
•Urij lı Yebilecekler? Her geçen sene Bal· 
lı~~l~rdaki hudutları zayıflabnıyor, 
d 

1 •kıs kuvvetle9tiriyor. Geçen sene
~~ b~ •eneye kadar bile arada bü· 
Ilı bır fark vardır. Yugoalavya, Ro· 
... anya ve Yunanistan istatükonun ha
"'t'etı' d 1 taraftarıdırlar. Geçenlere ka-

llr binn' b b' f • e:bııi ıı e ıta~a ~ıgını muhafaza 
l t bulunan Turkıye, aulh ve müaa· 
•ınet ı 

1
.. Yo unu hudutların devamında 

.;:düğü için bütün ağırlığım o tarafa 
1ı· ııtır. Balkanlardaki istatükonun 
ır Uc d kuvv u a son zamanlarda büabütün 

Yor -;:. bulan Küçük lıilafa dayanı
"ak. kınaenaleyh Bulgarlar için emri
llıak~ abu! edip te komıularile uzlaı
rtıany:n ba~k~ bir çare yoktur. Ro
hç h Harıcıye Nazırı M. Titulescu 
•ınden B afta Ankarayı ziyareti esna· 
lıir a .. ulgar Sefirile arasında geçen 
. tnunaka•ad . . .. h"I" tı. B. . '): a vazıycb ıyı u a&a et· 

l'ır: H nul.let hedefine iki yoldan va
açık ~~ ile v~ya uzlatma ile. Böyle 
dır. ~~rruşm~n.ın büyük faydası var· 
ce a ık f!a~ı~.ıye Nazın bile bu dere
fcra~sı ~or~şu~~c, artık Selanik kon
bıeJer· b. alıı muz~kereJeri ve mükiJe. 
"" kr' ı" !akım dıplomasi tabirlerinin 
>:unı ııekerın arkasına gizlemeğe lü-

Yo tur. 

Ahmet SOKRO 
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Rus misafirlerimiz bu 
sabah geliyorlar .• 

Heyet 
ve 

şehrimizde büyük merasim 
tezahüratla karşılanacak 

Sovyet hülı.•1· 

meti Harbiye ve 
Bahriye Komiseri 
M. Voroıilof'un ri· 
yaaeti altındaki he
yet, bu sabah İz. 
mir vapuru ile 
§ehrimize gelecek· 
tir. 

Muhterem misa
firlerimiz, nhtım· 

da vali, vali muavi
ni ve vilayet erka
nı tarafından bü
yük meraaimle kar• 
tılanacaklardır. 

Miaafirlerimiz, 
perıembe gününe 
kadar tehrimizde 
kalacaklardır. 

İzmir seyahatin• 
ile misafirlerimize 
refakat eden Hari
ciye Vekili Tevfik 
Rüıtii Bey de bu· 
gün lzınir vapuru 
ile beklenmekte
dir. 

Misafirlerimiz f" 
refine Dolmabah
çe sarayında çar• 
ıamba günü veri
lecek büyilk balo
nun fevkalade mü
kemmel olması için 
her türlü tertibat 

Rus kara ve deniz komiseri Ceneral Vorofilol 
Hazretlerinin en son ve yeni bir resimleri 

abnmııtır. 

Gezilecek mektepler 
Bugün İzmirden fehrimize ırelecek 

olan Rua misafirlerimiz latanbul mek
teplerinden bazılarım da gezecekler
dir. Bu meyanda latanbul Kız Mual
lim mektebi de vardır. 

Balo 
İstanbul Vilayetinden tebliğ edil. 

miştir: • 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüıtü 

Beyefendi tarafından Dolmabahçe a&· 

rayında teırinisaninin altıncı günü 
Sovyet miaafirleri §erefine verilmesi 

mukarrer balonun programda yapılan 
d,..~İl\iklik üzerine mezkiir ayın seki
zinci çarıamba günü aktanu aaat22.30 
a tehir edildiği tebliğ olunur. 

lzmirden aynlırken 
IZMlR,.5 (A,A.) - Bergamadan ge

len Ceneral V oroıilof ıerefine 1 zmir ti • 
careı. ve s!'1'~Yi. oda~ında bir akşam zi • 
yafeti verilnuıtir. Zıyafet samimi has • 
bühallerle geçmiştir. Ziyafetten sonra 
miaafirleri hamil olan lzmir vapuru saat 
ona çeyrek kala limanuruzdan hareket 
etmiıtir. Rıhtımda binlerce halk tarafın· 
dan alkıılannuıtır. 

l'ukarı1~ te~iY_e edil~n yolcu tayyar eai, ortada Rua H<!ua Ceneralı ue mi• 
•a ır enmı.z, aıagıda ordumuza hediye edilen üç harp tayyaresi 

Rus Hava Ceneralı dün 
Eskişehirden geldi 

Bir hava filomuz Moskovaya gidiyor 
Ceneriılın ordumuz ve hava kuvvetlerimiz hakkında 

gazetemize mühim beyanah 
Sovyet Rusya hava filosu kumandan rede Sovyet tayyarecileri bulunmakta 

l";l'ından Ceneral lliyin ve refakatinde- idi. 
kı ~vyet tayyareciler, dün saat 12 de Tayyarelere Yetilköy ufuklarında 
Eokııehird.en. hareekt!e, öğ~eden aonra çok hararetli bir iaıikbal yapılmıştır. 
13 le .şe~rımıze gelmıılerdır. Hava mektebi Müdiirü Miralay Salim 
. ~ııafir Sovyet . tayyareleri Ye- tayyare alay kumandanı kaymak~ 

§ılkoyde, Tayyare Cemiyeti erk~m ve Celal Beyler ınisafirleri karıılamıılar· 
tayyare kumandanlanmızdan bır çok- dır. 
lan tarafından ka~şılanmışbr. Miaafirlerimiz, Yeşilköyden doğru-

So~.eı tayyar~ıl~re (9) tayyare- ca latanbula gelmitler bir müddet isti-
den. m~rekkep bır fılomuz da refakat rahatten sonra •ereflerine T 
etmı§tir . . ' T ayyare 

· . Cemıyetı tarafından Perapalaa otelin-
Ordumuza hedıye edilen üç tayya- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hitler R~syayı 
Müstemleke 
Yapmak istiyormuş 
Eski bir Alman diploma

lının ifşaah 
LONDRA, 5 (A. A.) - Havaa A· 

janaı muhabirinden: 
"Avrupa doatlan,, birliği Amele 

Fırkaaı aabık meb'uslanndan M. Ren
ni Smith'in delaletile timdiye kadar e· 
ti gö.·ülmemit bir mücadele açmı§tır. 

Bu mücadeleden makıat Hitler re· 
jimi hakkmda birlik azasının bildikle
rini yayıp dökmektir. Ayni zamanda 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yıldız sarayından 
Bir sirkat mi? 

Hareket ordusunun lstan
bula gelişi zamanına ait 

bir hadise 
Milli aaraylardan birine ait, söylen• 

diğine &'Öre Yıldız aarayından, aene
lerce evvel mühim ve kıymettar bazı 
eıya sirkat olunduğu bakkmda alaka
dar makamlara bir ihbar yapılmı9br. 

İhbara &'Öre çalman etya kıymettar 
bir leğen ve ibrik ile on iki adet inci 
İ§lemeli örtü olup guya kıymeti ıek

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

25 bin liralık 
Hakkı huzur 
Bu mesele ne şekilde ve 
ne zaman halledilecek? 

Devlet Denizyollan idareıile milli va
purculuk ıirketi araunda, mevcut hatlar• 

da iıletilecek po' "'. 
lann taı.aimi için ce 
reyan edea miizake
nta lktıaat vekile • 
tinde devam edil • 
mektedir. Henüz ta 
rafeyn müdiran ve 
mümessilleri Anka 
radan avdet etme • 
ınitlerdir. Şirket ha 
ricinde kalan vapur 
cular, noktai nazar· 
!arını muhafaza et • 
tikleri anlatılmakta 
dır Ankarada bu kı 
ınn vapurculann tir 
loct karııamdalı:i va· 

Şirket müdürü ziyetlerinin de tet • 
Ali Rıza Bey kik edilmekte oldu • 

ğu anlatılmakta ve 
bu iıin bir karara bağlanacağı da ümit o
lunmaktadır. 

Takdiri kıymet komisyonunun 
Ücreti 

Sırn Beyin idaresinde teıekkül ve va 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Muhalif doktorlar 
Gençler grupu bugün bir 

toplantı yapıyor 
Ebbba Muhadenet Cemiyetine mu

halif doktorlar zümreai bugün bir içti· 
ma yapacaklardır. Bu içtimada Ebbba 
odası reisi Tevfik Salim Paşanın son 
beyanatı görüşülecek ve intihaba iıti· 
rak edilip edilmiyeceği kat'i surette b· 
ayyün edecektir. 

Tevfik Salim Patanın bu itin bir ti
caret iti olmadığı yolundaki beyanatı 
doktorlan çok müteessir ebniştir • 

Genç doktorların namzetleri Mazhar 
Omıan, Rusçuklu Hakkı Beyler Kadri 
Raşit Paşa, sabık telıiremini operatör E· 

1

Gençlerin namzetlerinden 
K. Raıit Pı., Op. Emin B. 

min Bey gibi zevatbr. 
Doktorlar pafanın beyanatını mesle

ğe kartı aiır bulmaktaıbrlar. 
Dün bu hususta doktor Sabri Omer 

Bey diyor ki: 
- Bizim namzet gösterdiğimiz zeva

tın Etıbba odası idare heyetinde hakkı 
huzur almıyacaklarını söylemek Tev· 
fik Salim Paşa tarafından bu şekilde 
bir tefsire uğraması bizi çok müteeı· 
air etti. Y annki içtima bunlan hallede
cek ve intihaba girip ırirmivecei:im.iz 
taayyün edecektir.,, 

. Harp borçları hakkında 
lngiltere ile Amerika arasın
da cereyan eden müzakere
ler inkıtaa uğramıştır. 

Tel: { Müdür: 24318, Ya-ı:ı itleri müdürü: 24319. 
ldar• •• Matbaa : 24310. 
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Balkan konferansı dün -
= Selanikte toplandı : 
E 5 - -
= Türk heyeti reisinin nutku sürekli -- -= alkışlarla karşılanmıştır - -- -_ "Dün Balkanlar kan ve ateş merkezi idi, bugün -
- suJo kaynağıdır,, = SELANlK, S (Heyetle beraber mumi Valisi M. Dragoumis aalonda = = giden arkadaımıızdan) - Dördün- yer alnuılardı. Salonun bir köteai 3 = cü Balkan konferansı bu aabah Ü· gazetecilere tahoia edilmişti. § 
= niversitenin konferans salonunda Balkan martı ayakta dinlenildik- E 
3 toplandı. . ten aonra tam on buçukta M. Pa-= Salon hıncahınç dolmuıtu. Rıya- panaataayu riyaset mevkiine &'ele- -: = aet küraüaünün arkaİında Balkan rek uzun bir nutukla Balkanlarda = = bayrağı ve etrafında alb devletin huzur ve refahın temini için açılan E = bayrakları asılı idi. Hariciye Nazı· büyük cidalin geniı bir tarihçeaini = 
_ n M. Maximoa Te Makedonya U. (Deuamı 6 ncı sahi/ede) = 
ffillllllllllllllnlUllPUUIUllllWIUlllllllllllllllllllU111WIWlllUUlllllllUll1lllllllllU 1.~ • 
Darüşşaf akalılar ismet ve 
Kazım Paşaların yanında .• 

İsmet Pş. Hz.nin gençliğe hitabı 
ve rejimin istediği gençlik 

ANKARA, (Milliyet) - Darünafa- yizli ve yükaek bir tahsil, memlekete 
ka telebeainden bir grup hami reiıleri olanca nrlığmızla fed,.:;arane hizmet 
Baıvekil lamel Pap hazretlerini An· beklerim.,, diyerek aözlerini bitİnnİJler· 
karada ziyaret ebnişlerclir. dir. 

lamel Pap Hazretleri, Darünafa- Batvekil buretleri, itleri olduğu i-
kalılan Çankayaclaki kö§klerinde kabul çin aynlmak ıabranncla olduklannı SÖy· 
ile taltif etm.itl.,..dir. Batvekilin aami- liyerek: 
mi iltifatlarile mestolan talebe arasın- "- Bahçem aizindir. latediğiniz gi-
dan biri, ileri gelerek: bi ıezin, yeyin, için, oturun!,. 

"- Bizi analı, babalı çocuklara &"P" Diye Darünafıduılılan öz evlat-
ta verecek bir refah içinde yap.taıı ulu tan farkaız tuttuğunu gÖıtermiıtir. 
bahanuzl Maaum kalplerimize aılmıYan Kmım Pafa Hazretlerinin taltifleri 
minnet ve tükranı riyasız ağzmuzla B. M. Meclisi reüi Ki.zmı Pata 
aunmağa, büyük bayramımızı, büyük Hazretleri de, meclise gelen Darüşşa-
huzurunuzda kutlulamağa geldik. Bu fakalı yavrulan B. M. Mccliaindeki dai
nimetlerinizin 9ükranıru biz de açtığı· relerinde kabul ve taltif buyurmuşlar 
ıruz ülkü yolunun ilk aafında bulunmak, her birinin ayn ayn hahrlannı aor: 
Büyük Gazininin emniyetini son nefesi- muılar ve kendil.,..ine bir çok nasihat• 
mize kadar korumak auretile ödeyece- ler vermiılerdir. 
ğiz.,, Kazım Pata hazretleri yetiıen yeni 

Gençliğin bu masum ve temiz hita- cümhuriyet neslinin memleket mukad. 
bından büyük bir ıefkat ve sevinç tees· derabnda ifasına hazırlandığı büyük 
ıürü duyan lımet p&§a hazretleri ele, rolü itaret ederek: 
evlatlannı yüreg"i titriyerek konıyan "- Biz elimizden geldiği kadar ça-

b9bk. Bu kadar yapabildif<. Cümbari· 
bir baba diliyle Darünafakalılara yük- yet ve memleket için yarm yetitecelı: 
aek bir hitabe irat etmiı, kendilerine olanlar sizlersiniz, Çalıımız: Siz daha 
bir çok naaihatlelr verdikten sonra: iyiaini yapınız.,, 

"- Sizden metin bir ahlak, çok fe- Demiılerdir. 

Vatan yalnız erkeğin değil 
kadın erkek hepimizindir!1 

Türk kadını asker olabilir mi? 
~~~------~--

Bir kadın, 
bunun 

bir asker, bir doktor 
için ne diyorlar? 

Türk kadını 

mühendis oldu, a· 
vukat oldu, doktor 
oldu, kimyaker ol· 
du ve hayabn her 
aafhasında erkekle 
elele verdi. 

Cümhuriyetin o
nuncu yıldönümün· 
de de Türk kadım 
aakerliği istedi. 
Hem de bir hak o
larak. latanbul Lİ· 
seainde yurt bilgiai 
mualliminin verdi
ği bir konferans
tan heyecana dü
§en son sınıf tale
besinin verdikleri 
asker olmak kara· 
n yava, yava§ ge• 
nitledi. Ve bütün 
kız mekteplerinde 
bu hareket ve iatek 
kuvvet buldu. 

Şimdi halk ta 
bu İşle meşııul olu
yor. Herkeain ağ· 

zında bir sual: 
- Kadın asker 

olabilir mi, olamaz 
mı? Olmalı mı, olmamalı mı? 

Bir muharririmiz de dün herkesin 
merakla biribirine sorduğu bu sualle-

ri muhtelif kimselere aordu. Kadın 
Birliği Umumi Katibi, bir mütekait 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 147 

Y .. u.n : S. N. He-r U.k:la (Milliyet) indir. 

Mithat Paşa ve . Kızlar Ağası 
7 

Sultan Azizin hiddeti. - "Aferin Aksak Hocaya!,, • - Ali 
tahkik heyetinin raporu. , · 

Valide Pertevniyal Sultan, ya
tak odasına çekilmİf ise de bir 
türlü gözüne uyku girmemitti. 
Güneş çıktı, sabahlar oldu. Zaval
lı kadın uyanık, bağrı yanıktı. 

Nöbetçi barem ağası Kara bi
ber Reyhan Ağa - ki sonradan 
Mitat Pap muhakemesinde Mitat 
Paşa ve damat Nuri ve Mahmut 
Celalettin Pafalar ve sair mah
kUmlar aleyhinde fena fahadet et
mitti. - Hünkarın uyanıp namaz 
kıldığını ve namazdan sonra kah
ve irada edip pencereleri açtıra
rak denize müteveccih oturduğu
nu Valide Sultana arzetmesile Val 
de Sultan hiç vakit fevtetmeksizin 
oğlunun yanına girdi. 

Sultan Azizin arkası dönüktü; 
Clalgm dalgın deniz, Çamlıca sırt
larına bakıyordu. Validesinin a
yak sesi üzerine batını çevırıp 
Pertevniyal Valdeyi görünce: 

- Buyurunuz, valde! Galiba 
namazı henüz bitirdiniz ? 

Diye kartıladı. 
Valde Sultan: 

- Arslanım, sana, hayırlı ha
berler getirdim. Dün çok merak
lanmıJbm. Ahvalin bozukluğu arı 
!anımı 11ktığmı, üzdüğünü en
dişe ederek belki bir faydası olur 
.ve İfİn gizli köteleri anlatılır di
ye Cevheri Mitata göndermiştim. 
Ağzını araması ve onu ümide dü
şürmesi için talimat vermiştim. 
Aferin Cevhere! Ismarladığım gi
bi yapmış, Mitatı sadrazamlık Ü· 

midine diifürmüş ve hali hazırda
ki. isyan, ihtilal işlerinin bastırıl
ması, söndürülmesi pek kolay i
miş. Kendisi az vakitte buna mu
vaffak olacağını söylem~, bunun
la beraber yapılması lazım gelen 
bazı tedbirler var1Diş. Bunları da 
mahza zatı,.hanelerine, devlet 
ve millete sadakatinden bir kağıt 
üzerine yazmış, hazırlalDif ve o 
kağıdı dahi Cevhere teslim edip 
göndermİf, ben biraz okudum. 
Gene küstahça laflar gözüme ilit
ti. Zahmet olmazsa bir nazar e
derııiniz! 

Demeıile Sultan Azizin kaşları 
çatılmış, iri gözlerini devirerek 
gazubane bakm1tb : 

- Hey valde ! Ne itler karıt
tırırsm. Bana danitmadan yılan
ların kuyruğuna basaram! Herif. 
ler fİmdi 'imaracaklar, gemi azıya 
alıp dill!klerini yapbrmak için 

dört tarafa saldıracaklar. Bundan 
başka Mahmut Nedimin, Zarifi ve 
Hıristaki bangerler vesatetile İn
gilizli sermayedarlardan yapmak 
üzere sözle,tiği yeni istikraz ı'ı 
tabii yürüyemeyip duracak! Gör
dün mü yaptığın İfİ? 

Diyerek acı acı söylenmi,ti. 
Valde Sultan, bu acı itapla

ra katlanarak sükut ile boynunu 
eğmitti. Bir kaç dakika süren bu 
hüzünlü sükuttan soma Sultan A
ziz, valdesinin, boynu bükük 
mahzun mahzun duruşuna acıya
rak lakırdıyı ba,ka bir bahse çe
Yirdi: 

- Dün akşam yemekten son
ra başkatip, Sadrazamın bir tel
hil tezkeresini getirdi. Okudum, 
memnun oldum; divanı adliyemiz 
nazırı Cevdet Pap, Edimeden 
yazıyor, Yirmi gün eTVel gönder
diğimiz i..li tahkik heyeti, iyi itler 
baprmış ! Aferin Aksak Hoca
ya! 

Sultan Aziz, Cevdet Pataya 
ötedenberi "Aksak Hoca,, derdi. 
Çünkü r.,. merhumun bir ayağı 
özürlü idi, aksak yürürdü. Mesle
ği de ilmiyeden olup sarıklı hoca 
idi ve kazaskerlikten vezir olmuş
tu. 

Batmüddeiumumi Lebip ve Ad
liye müsteprı Yaban Efendileri 
yanına alarak Bulgar ihtilallerini 
tahkik etınek ve lngilizlerin sızıl
bları, tikayetleri basbnlınak üze
re Rumeliye gönderilmitti. He
yet, Edime, Filbe taraflarında et
raflı, mükemmel tahkikat yaptır
mıf, müslüman ahalinin Bulgar
lara taamız etıneyip bilakis Bul
gar eşkiyanm müslüman çocuk ve 
kadınlara varıncaya kadar yap
tıkları türlü faciaları, cinayetleri 
meydana çıkarmış. Buradan Fil
beye giden beş devlet tercüman
ları, konsolosları, gazete muhbir
leri ve saire hazır oldukları halde 
Filbede çarfı camii terifinde E
dirne vilayeti divanı temyiz reisi 
Ali Süruri Efendi ve divan aza. 
sından mürekkep hakiınler tara
fından Bulgar komiteci batılarm
dan kırk dokuz cani muhakeme o
lunmu,lar, işledikleri ağır cina
yetler ayna gibi ortaya lronulmuf, 
birer birer İspat edilmit ve ka· 
nun mucibince cezaları verilmit 
konsoloslann ağızları kapanmıf 
olduğunu yazıyor. 

(Arkan var) 

Yarın: 

Mitat Paşa ve Kızlar ağası 

Rumelideki komitelerin faa~iyeti. - Ağaçtan mamul m 
toplar! - Sultan Aziz, Mitat Paşanın layihasını okumağa I~ 
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Galatasaray 2-Etnikos O 
Galatasaraylılar dün güzel ve muvaf

fakıyetli bir oyun oynadılar 

Maçta heyecanlı bir sahne 
Dün Taksimde Galatasaray Etnikos 

namındaki. Yunan takımile revanı ma
çını yaptı ve O - 2 galip geldi. Günün 
pazar olması stadyoına az kalabalık top-
1.aım§b. Saat 3,5 la oyuna Refik Os- 1 
man Beyin hakemliği ile batılan dı. Gala
tasaray takanı Nihattan mahrum. 

Avni 
Li'itfi Tevfik 

Fazıl Rasih Suavi 
Danyal l\lluılih Antrenör Leblebi 

Necdet 

Oyuna misafirler ba~ladılar ve Ga
latasaray kalesine kadar geldiler. Tevfik 
bir kafa vuruıile birinci akını kesti. Top 
ilci kale arasında mekik dokuyor gibi 
mütemadiyen gidip geliyor ve Galatasa· 
ray orta muhacimi antrenör güzel pas· 
tarla sağ sol aç,kJarı güzel paslarla İ§· 
le ti yordu. 

Bu devrede Yunan talmru oldukça 
bakim bü- oy1>n oynadı diyebiliriz. 
Fakat içlerinde şüt atacak oyuncu ol-
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HARiCi HABERLER 
Reichstag yangını 
Muhakemesi 
M. Goering ithamlarına 

devam ediyor 
BERLlN, S (A.A.) - Volf ajan-

sından: 
M. Goering, Reichstag yangını mu .. 

kemesinde komünistlere kartı olan itti
bamlanna devam ederek, komünist1erin 
sosyalistlerle birlikle devlet aleyhine 
tertip ettikleri suikastı. köprüleri abnak 
için teıkil olunan komünist çeteleri
ni, devlet zimamclarlarnu öldürmek v<>
ya rehine alarak kaçırmak hususunda
ki komünist pliıµnı ve nihayet komünist 
lerin dahili harp için verdikleri tali
matı :zikretmiı ve deıniıtir ki: 

"Bugün komünistlik artık tehlikeli 
olmaktan çıkmııtır. Çünkü komünist· 
lik tehlikesini büyük bir nisbet dahi
linde azalttım. KomÜnİstliPi ezmek i
çin Reichstag yangınına ' ; ihtiyaç 
yoktu. Bilakis bu yangın u ı"!!ll ıdmut
tır. Çünkü benim plinmu altüst etmit
ıtir. ,, 

Maznun Dimitrof, M. Goering'e bir 
kaç ıual sormuıtur. Fakat hu ıualler, 
komüııist propagandası mahiyetinde ol
duğundan reis. maznuna verdiği sözü 
geri almrttır. Bunun üzerine Dimit· 
rof, Goering'e dönerek ,,suaUerimden 
korkuyorsun değil mi? Diye bağının'!" 
tır. Goering de hemen "sana da ne 
oluyor, alçak,, diye mukabele ellnİf" 
tir. 

Reia, Dimitrofu t•krar hapishaneye 
sevketmiştir. Torgler ve Popof, yan• 
gm ile biç bir alakalan olmadığını söy
lemitlerdir. Muhakemeye yarın devam 
edilecektir. 

Harp borçları 
Meselesi --lngiltere ile Amerika ara-
sındaki müzakereler durdu 

VAŞiNGTON, S (A.A.) - lngilt""" 
nin Amerikaya olan borçlan meıele•i hak 
kında gerek bu itin umumi heyeti ve ge 
rek 15 birinci kanun takaiti üzerinde her 
hangi bir anlaşma elde edilemediği zan• 
nolunuyor. 

VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Harp borç 
lan hakkında lngiltere ile Amerika ara 

1 

smda yapılan müzakerelerin bir çıkmaza 
girdiği, bundan dolayı meselenin M. Ro 
osevelt'e havale edilee<"ii zannolunmak
tadır. 

V AŞI NGTON, 5 ( A.A.) - Harp borç 
lan hakkındaki lııgiJiz - Amerikan mü
zakerelerine inkıtaa uğramq nazarile ha 
lolmamaktadır. Bu müzakereler muvak
kat bir müddet için ıimdilik tatil edil • 
mit addolurunaktadır. 

25 bin liralık 
Hakkı huzur 

(B;qr 1 inci sahil~") 
purlua kıymet takdir eden komisyon, ya 
purcular birliğinden 25 bin lira hakkı tak 
dir iJtemiıti. Birlik, o zaman bu Ücretin 
te.ıekkiil edecek ıiri<etten aranmaaı la
zam geleceği cevabını vermişti. 

Milli vapurculuk ıirketinin teıekkü -
lü üzerine, komİ•yon nam1na bu ücretin 
verilmesi için ıirket müdürlüğü nezdin
de teşel.büsatta buluotrlrnuştur. Mesele, 
tirket idare meclisine havale edilaıiıtir. 
idare meclisi reisi ve reis vekili ile şir .. 
ket müdürünün Ankaradan avdetlerinde 
bu mesele görütülerek bir karar verile • 
cektir. Şirket mahafilinde istenen para 
çok fazla görülmektedir. 

maması dolayısile gol yapamadılar. 
Gaatasaray müdafaaaı da pcl< :zor· 

luk çckmclıten bıı akmlan durduruyor· 
du. Birinci devre O - O berabere biti
Y""· 

ikinci devrede Galatas.a-ay Fazılı sol 
içe, 1 brahimi aol hafa alıp Leblebiyi 
oyundan çdcardı. 

Bu devrenin haılaınasile Galatasa• 
rayın güzel oyunu da kendini göster· 
di. Yunan talwnı dördüncü maçın yor· 
gunluğile .kendini hissettirmeğe başla

d:ı. G.::. '· · • .ı.ı.ray takımı iıe bu devrede 
daha daha temiz bir oyun oyna
mağa ;.. Jadı. Oyunun dördüncü daki
kasında .ağdan gelen bir pasa antrenör 
güzel bir kafa vuruşile ilk golü yaptı. 
Antrenör ıola verdiği paslarla takunı İ· 
yi idare ediyor ve mubacimlere dıı:ima 
gol yapılacak fırsatlar veriyo~du. Fakat 
Galatuaray muhacimleri içinde ortada 
oynayan gençler şüt atılacak vaziyetler
de bundan istifade edemiyorlar ve bir 
çok golleri kaçınyorlardı. 

Yunan takuru artık çok yorgun bir 
halde yalnız, müdafilerle muavinler çok 
gayret gösteriyorlar, bir ara kaleci ile 
müdafiln arasında bir yanlışlık az da
ha kendilerine bir ııole mal oluyordu. 
Bereket venin hasnn muharimleri isti
fade edemediln. 

Oyunun 28 inci dakika•ında sağ açrk 
Necdet önü bot olduğu bir sırada to
pu ıürerek güzel bir YUrufla ikinci go
lü ae yapıyor. Artık Galatasaray ta
kımı vaziyete hakim. Hakikaten güzel 
oynuyor. 

Paslar hep biribirledne ıidiyor ve o
yun da evvelki gibi sert değil, hafif ve 
temiz oluyor. Yalnız bu arada sağ haf 
Suavi hiç lüzumu yokken hasmına bir 
tekme atıyor. Ve hakem kendisini o
yundan çıkanyor, işte sertlik yapmanın 
ikinci bir cezası daha. Oyun sonlarına 
cloifru Yunan mubacimleri de toplam. 
yorlar Ga!~tasaray kalesini birkaç d&
fa muhasara altına alıyorlarsa da, La-

Gazi Hz.nin 
Doğdukları ev 

Selanikte yapılan tezahürat 
ve Atina matbuatı 

ATINA, S (A.A.) - (Atina Ajan • 
sı bildiriyor) : Gazeteler, Gazi Hazret• 
!erinin doğdukları eve konan lıahra !ev• 
hasının açılı§ resmi münaıebetile dün Se 
lanikte yapılan Türk - Yunan ve Bal • 
kanlılar dostluğunu kutlulayan parlak 
"'2ahürleri ehemmiyetle kavdetmek<<>
dir. M. Papanastasıiou ile Makedonya 
valisi M. Dı-agounis ve Darülfünun pro• 
fesörlerinden M. Spyropoulos dost dev • 
Jet reisini takdir ve hürmetle anmI§lar· 
dır. Türkiye elçisi Enis Bey vndiği ce • 
vapta teşekkürlerini bildimıi§tir. 

Flllstlnde 

Mücadele 
Devam ediyor 

Suriyede de yeni ·bazı 
hadiseler oldu 

BERUT, 4 - Filiatinde.ki aon Arap
Y ahudi mfu:adeleleri hakkında bura
ya gelen en yeni malümata göre, sayılı 
Arap qiret reialerinden Ehucelide ia
minde biri, kumandasındaki kuvvetli 
bir süvari ı.u ...... etilc Yahudiler Üzerin
de ıiddetli hücumlar yapmağa haıla· 
mJfbr. 

Ehucelide çetesi, aon defa yapbp 
bir taarruzla bir çok Yahudileri mak
tul düıürmiq ye hükfunet polialerile 
müsademe etmiıtir. Yapdan hu mü
sademede 12 Yahudi ölmüş, bir çok 
Arap ve Yahudi muharipleri yaralan· 
mıılardır. 

Ebucelide çetesi, Filiatindeki Arap 
vatanileri arasmda büyük bir nüfuz 
kazanmııtır: Vaziyet §İmdilik sakin 
görünüyor. 

BERUT, 4 - Son günlerde ~hri
mizde ve Halepteki Ermeni c:enıiyetle
ri arasında yeniden mücadeleler baı· 
Jamqtır. 

Evvelki gün Hınçak Cemiyeti men· 
euplarında.h Artin Artinyan isminde 
biri güpegündüz tabanca ile, Ta§nak
çılardan Avadia isminde bir komiteci· 
yi öldümıüıtür. Cinayet bura muhitin
de çok büyük bir teair yapını§, bir çok 
vatani[\ Fevkalade Komioerliğe mü
racaat ederek bu iki cemiyetin de fea· 
hedilmelerini utemiılerdir. 

Fransızlar, bu müracaata ademika
bul cevabile mukabele etınitlerdir.Bun 
dan hatka bir müddet evvel Hmçak Er 
meni partUi reisi Mihran Ağazeryanı 
öldüren Tqnaklı Agop Kebapçıyan 
Tatnak Cemiyeti tarafından kurlanl
mııtır. 

Paris Darülfünununda 
• 

merasım 

PARls, 5 (A. A.) - Paıia Darülfü
nununun yeni ders senesinin bAf]ama
sı münaıehetile her sene yapdması a .. 
det olan merasim dün öğleden sonra 
Sorbonne"un büyük anfiteatrında ce
reyan etnıiftir. 

Merasimde Cümhurreiai M. Lebrun, 
Milli Terbiye Nazll'I M. de Monzie, 
ecnebi elçiler ve darülfünuna mensup 
bir çok yükaek kimseler bıılunmuılar
drr. 
M. Painleve'nin cenazesi 

PAR!s, 5 (A. A.) - M. Painleve'
nin Vuntheon'da yapılan cenaze mera
siminde Cümhurreisi M. Lebrun eaki 
baıvekilin tabutu önünde hürmetle e
ğilmiştir. 

M. Sarraut'nun nutku bittikten son
ra tabut saat 17 de "Meıhur adamlar,. 
lihtine indirilmiıtir. 

Bu merasimde müteveffanın ailesi, 
ahbaplan, samimi çalııma arkadaşları 
da bulunmuılardll". 

tifin güzel oyıınn gol yaprnağa mey
yan ba"akmıyor. 

Hakemin uzun bir düdüğü maçın bit
tiğini ilan ettiği zaman Galatasaray gü
zel bir oyunh. O - 2 galip gelmİ'Ji ve 
seyircilere de tatlı bir maç ıeyrettirmi~
ti, Dünkü takımda Nihaılm yokluğu 
biç hİl6edilmemiı ve genç muhacimw 
daha fazla muvaffak olmutlardır. Ga· 
lata.saray takımını tebrilı: ederiz. 

Eskrim şampiyonaların;n 
neticeleri 

ANKARA, 5 (A.A.) - Bayram ea- ı 
nasmıla yapılan Türkiye eskrim tıun- · 
piyonalarının neticeleri şunlardın 

1 - Hanımlar arasında flore müıa .. 
bakasında Suat Hamm • lstanbul -
birinci, Halet Hanım • lstanbul • ikin.
ci, Suat Hanım . Ankara • üçüncü gel
mişlerdir. 

2 - Flore müsabakasında, Birinci 
Cevat Bey . l stanbul • ikinci Mustafa B. 
- Anl.illra •• 

3 - Epe müıabakaıında! Birinci Ek
rem Bey • Ankara • ikinci Sennet Bey 
- lstanbul •• 

4 - Kılıç müsabakaS1nda Milli ta
kım azasından Halim ve il hami Beyler 
ıderece haricinde bırakıldığından netice
de Nihat Bey - latanbul • birinci, Or
han Bey • l ıtanbul • ikinci, Halit Bey 
- lstanbul • üçüncü gehnitJerdir. 

Nihat ve Orhan Beyler Mifli takım 
kadrosuna geçmişlerdir. 

Yeni idare heyeti 
Erenköy Cümhunyet Gençler mahf&

linden: 
3 • 11 • 1933 cuma günü fevkalade 

bir toplantı yapan mahfelin yeni ida
re heyeti reisliğine Mehmet Rifat, u
mumi kPtipliğe Fahamettin, muhasip ve 
veznedarlığa Tahsin ve a:zahklara da E
min, Abdülkadir Beylerin •cçildiği be
yan ve bllveail• teyidi ihtiram olunur 
efendim. 

DA&i 
Cevizli nahiyesi yangın ne
ticesinde tamamen yandı 
Felaketzedelere Hilaliahmer yardım 
ediyor. Başvekil 1000 lira gönderdi 

'ANTALYA, 5 ( A.A.) -Aksekinin Cevizli nalıiyesi merkezi çıkan 
bir yangın neticesinde tamamen yanmıştır. Antalya valisi, felaketzede
lere seri ve müessir yardımda bulunmak üzere Cevizli nahiyesine git • 
miştir. Antalya Cümhuriyet Halk fırkasının teşebbüsü üzerine felaket• 
zedeler için 500 lira ve 50 çuval un gönderilmiştir. Ayrıca civar köyler -
den de yiyecek tedariki için faaliyetle çalışılmaktadır. 

ANKARA, 5 ( A.A.) - Hilaliahmer cemiyeti, Aksekinin Cevizli na 
hiyesinin uğradığı yangın felaketi üzerine açıkla kalanlara ük yardun 
olmak üzere 500 er lira göndermiştir. HiUiliahmer cemiyeti, bundan 
başka 50 çadır, 500 takı:rn çamaşır, battaniye ve diğer levazım ile ya· 
raldarın tedavisi için bir doktor ve kafi mikdarda ilaç ve yardun işleri· 
nin tanzimi için Cevizliye bir H üaliahmer müfettişi göndermiştir. Yan
gın felaketi, Ankarada teessürle karşdannııflır. BafıJekil ismet Paıa Hz. 
felaketzedelere dağıtılmak üzere bin lira görulermişlerdir. 

Yangında 7 kişi gara/andı 
ANKARA, 5 (A. A.) - Cüm huriyetin onuncu yıl bayramtnın ü

çüncü günü akfamı Antalya Viliiy eti içindeki Cevizli nahıyesinde bir 
yangın ftkmı1, ve mevcudu 142 den ibaret olan köy evlerinden 105 ev 
ile üç dükkan, bir cami, 60 samani ık ve bu evlere ait erzak kiimilen 
yanmış ve yangının söndürülmesi için de 10 ev yı/nlmıJlır. . 

Bu hadiseyi haber alan hükilm et merkezi derhal meseleye vazıyet 
ederek zarar gören köylülere günlük ihtiyaçlarını temin etmek ıçın 
bizzat lazımgelen yardımda bulunduktan bafka Hiliiliahmer de çadır, 
baataniye, çamaşır ve ilaç gönder miftir. Antalya Vilayeti C. H. Fır
kası mensupları ile tüccarlar 50 fU val un ve 500 lira kadar yardunda 
bulunmuşlardır. Bunlardan baf ka bu köylülerin sekiz aylık yiyecekle
rinin Ziraat Bankasınca temini karar altına alınmıflır. Hükiimetimiz 
yanan köy evlerinin yeniden yapılması için icap eden tahsisat hak
kında Meclisialiye bir kanun layihası teklif etmiştir. Evlerin inşasına 
liizungelen kereste için devlet ormanlarından parası zkesilmek üzere 
maktalar ayrdmıştır!. Bir kaç ay sonra yanan eski Cevizli köyü ye
rinde yepyeni bir köy yükselmif olacaktır. 

115 ev, 45 samanlık yandı 
ANKARA, 5 ( A. A.) - Cevizli nahiyesi yangım hakkında aldığı. 

mız mütemmim maliimata göre ya nan evlerin miktarı 115 ev ile 45 
samanlıktır. Halkın tekmil yiyeceğ i mahvolmuştur. Y anguıdan ancak 
40 ev kurtarılabilmiştir. Felaketzedelere yapılan ük yardımdan sonra 
hükiimetçe halka uğradığı bu, lelii ketin acısını unutturacak esaslı ve 
geniş yardım tedbirleri alınmaktadır. 

Bu cümleden olarak Dahiliye Vekaletince Büyük Millet Mecli
ıinden bir tahsisat istenmesi deı·pi f edilmektedir. Ziraat Vekiileti. de 
halkın evlerini yeniden kurabilme/ erini kolayltıftırrnak için nahiye 
merkezine yakın olan ormandan bedava katiyat yapılması hususun
da mahalline emir vermiştir. Bundan başka Ziraat Bankan adedi 500 
ü bulan feliilıetzedelecin borçları nı (eci{ edecek ve aynca kendileri
ne tohumluk dağıtaaıktır. 

Balkan kon/ eransında komisyonla, 
reisleri bugün seçilecek 

SELANIK, 5 (Heyetle giden arhad(lftmızdan) - Öğleden sonrc 
konferans auılanna 1ehrin tarihi mahalleri gezdirildi. Komisyonlar ,.. 
islerinin intihabı yarına tehir edildi. Konsey içtinuıında komisyon reis 
tiklerine kimlerin namzet gösterileceği kararl<lJmı1tır. Siya:ri komisyo 
na Romanya başmurahluusının, fikri yakla,ma komisyonuna Arna -
vutluk, ikmal komisyonuna Türkiye, Sıhhal ve muaveneti içtimaiyi' 
komisyonuna Yunan, miinakaliit komisyonuna Bulgar, kanunları bir. 
leflirme komiayonuna Yugoslav, başmurahhaslan namzet gösterile -
cektir. Y ann sabah komisyon reisleri seçildikten sonra komiayonlar deı 
hal çalışmağa başlayacaklardır. Siyasi komisyonun faaliyeti bu sene d€ 
meraklı safhalar arzedeceğe benziyor. Balkan misakı üzerinde bazı mi· 
;z;akereler olacaktır. Mi.ak üzerinde Bükreşte kuyuıfu ihtiraziye serde
dilen Yugoslavlar ve misakı imztılamamış olan Bulgarlar komisyonda 
ba mevzu üz.erinde mütalealannı ı 'jyliyeceklerdir. Bulgar heyeti reisi -
nin bu sabahki nutkunda kullandı.iiı lisan Bulgarların yeniden eski 
noktai nazarlannda uırar edecekleri hissini vermiştir. Yani elıalliyetleı 
meselesi gene yeşil çuhalı masanın üzerine geleceğe benziyor. Misakr. 
imzalayan milletler başmurahhasla ~ da hükumetlerinin mi.sak hakkın . 

daki mütalealannı komisyona izah e leceklerdir. Makedonya umumi va . 
lisi kabineye dahil nazırlardan M. Dragoumis bu gece Mediteı·ane ote
linde konferans auıları ferefine bir ziyafet vermistir. Yunan Reüıiciinc 
huru Seliiniğe gelerek heyetleri kabul edecekti. B~nun kabil olamıya . 
cağı anlafflıyor. M. Papanaılcusiılnun bugünkü "Le Pragres" gazete. 
sinde konferanıı hakkında mühim bir bal/makalesi çıkmıştır. 

Sovget heyeti Çanakkalede 
ÇANAKKALE, 5- (A.A.) - Ceneral Voroşilol heyeti, Te11likRü, 

tü Bey, Moskova elçimiz Ragıp Bey ve Suriç yoldaş iz.mirden 8 de gel 
diler. Boğazdan Zafer ve Kocatepe muhrip/eri tarafından karfılandJar. 
Misafirler ve Hariciye vekili halkın alkışları arasında karaya çıktılar 
Askeri merasimle karşılandılar. Ar zulan üzerine miıalirler madamla 
rife birlikte sahilleri ve T ruıJa hara bel erini gezmiflerdir. 

• 
M. Hitler ile I smef Pş. Hz. arasınd, 

teati edilen telgraf /ar 
AN KARA, 5 ( A.A.) - Cümhu riyetimizin onuncu yıldönümü münL 

sebetile Almacı Başvekili M. Hitler' den Başvekil ismet Pasa Hazretleri 
ne gelen tebrik telgrafı ile cevabı afağıdadır: ' 

Heyeti vekile reisi ismet Paşa Hazretlerine, 
Türkiye cümhuriyetinin onuncu se11ei devriyesi zatıılevletlerinizir. 

sıhhat ve afiyeti ile Türkiye Cümhuriyetinin devamı İnkİ1aft hakkın. 
da en samimi temenniyatımla beraber kalbi tebrikatımı takdime me. 
sut bir vesile oldu. M emleketlerimizin biribirine of4n mel"butiyeti lev . 
lkaliidesine istinaden mevcut dostane münaıebalın.J4Inta derinlefmesi
ni temenni ederim. Alman Ba,vekili 

Adali HITLER 
Adoll Hitler Ha:;tetlerine, 
Zatı devletlerinin Cümhuriyetin onuncu yıldönümü münasebetile 

göndermek IUtfunda bulundukları dostane telgrafı büyük bir sevinçle 
aldım. izhar buyurduğunuz temenni ve tebriklere yürekten tefekkür 
eder ve büyük ve dost Alman milletinin tam bir relah ve saadete naii 
olmasını yürekten dilerim. iSMET 
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Memurların hayatı 
Belediye memurlarının içtimai 

":ı-ziyetlerini, yatadıkları hayat se
vıyesi ile aldıkları maat nisbetini 
tetkik etmeğe karar vermİf. 
, Bu uıul Avrupada, bilhassa para 
1flerile ala.kası olan vezne, muha
ıebe ve banka memurları hakkında 
daiına tatbik edilir. Hatta mali mü
eıseıeler, bu işlerin başına getire
cekleri memurların aile ve cemiyet 
hayatlarını çok evvelden sıkı sıkı 
Ya tetkik ederler. 

Vakıa bir kimsenin kazancını, 
lnaerafını kontrol etmek çirkin bir 
•eydir. Fakat ellerine mühim sala
hiyetler verilen, servetler teslim 
edilen insanlar hakkında böyle a-
1llfhrmalar yapmak umumi selamet 
naınına elzemdir. 

, Ecnebi müesaeseler böyle para 
1tlerinin batına getirecekJeri me
hıurların evli veyahut bekar, çocuk 
!arının kız veyahut erkek, kadınla
rının genç veyahut yatlı olup olma
hıası ile pek ali.kadardırlar. Bu 
llohktaların para meselelerinde çok 
e eınnıiyeti vardır. Genç karısı o
t~ bir memur süse, gezmeğe düf· 

un olur. Kız çocuğu olan memur 
hnun İstikbali için bir çok feyler 
ı.~zırlamak mecburiyetindedir. Be
ııutr bir meur İse her adımında bir 
~~~t kadın gözünün kadife ağına 
t ulış~ek tehlikeıindedir. Bütün bu 
e likeler bir banka müdürünü, bir 

daire amirini yanında çalıştıracağı 
hıeınurlar hakkında kuşkulandırır. 

Haklıdırlar. Fakat bunu kontrol 
etmek te pek kolay değildir. Halk 
dası!1da muhtelif kimseler hakkın-

a hır takım şayialar döner. Fala
nın bir apartıınan aldığından, fala
nın bir apartıman aldığından, fila
hın han, hamam yaptırdığından 

1 .ah~ederler. Fakat kim isbat edebi-
111.!ti bunları yapanlar vazifelerini 
uııstiınal ederek yapmıtlardır. 

Bazı memurların iki üç yüz lira 
~at .Idıkları halde hin, hin bet 
~~ liralık hayat sürdük1erini İfi· 
•rız. Fakat kimse iddia edebilir ki 

?nlar bu maarafı kendi zati, ailevi 
ırıj servetlerinin geliri ile yapını -
Yorlar. 

Memurları aile vaziyetleri hak
}1nda İzahat vermeğe davet etmek
-~ bunun içinden çıkmak kabil de
lilidir sanırım. Dolduracakları be
{~nnaıneleri tevsik ettirmek müm-

un ınü? 

1.laksat suiistimalin önünü almak 

~a. bu gibi para işlerini deruhte e
h enleri bir yandan fazla doyurma

!' bir Yandan da aıkı kontrol etme

ı, bankalardadaki usul böyledir. 

lı' Belediye itlerinde daha mühim 
ır nokta var. Bazı teşkilatta me

::.:larla müdürler adeta hısım, 
1• balıktan kuvvetli bir şebeke ha 

;;ıde biribirlerile kaynafmıtlardır. 
il tebekeleri dağıtmalı ve muha -

•ebe itlerinin batına Maliye teşkila
:1ndarı yüksek tahsil görmüş genç-

• er getirmelidir. Memurin kanunu 

İlti biraderin bir dairede çalıtmala
Jıtnı1 menediyor. Fakat böyle tebe-

e erde öyle ahbaplıklar olur ki 

le.nd.Yakın akrabalıktan daha kuvvet 
ı ır 

• j 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eko•••I 

Yeni muahede 

lspanyollarla yeni bir 
muahede hazırlanıyor 
lapanya ile yeni bir ticaret muahe

deai akti için temaalar vukubulmak
tadır. Tarafeyn arasında mevcut_Mo· 
tus depüteyin dört gün evvo;I meı:ıyo;t: 
ten kaldırılması, yumurta ticareb~ı~~ 
müteeaair ettiği kadar lapanyol yunlu 
ve pamuklularmın da piy'.'~~zda~i 
mevkiini ıaraacakbr. Y enı ıtılafın bır 
an evvel hususü, iki tarafın da menfa· 
atine muvafık görülmektedir. 

w 

Evkaf memurlarına zeytin yagı 
Evkaf ldaresi, geçen sene zeytin 

mahsulü ucuz olduğundan vakıf zey
tinliklerde yetiıen zeytinleri satma· 
mıt ve yağ yaptırarak Edremitteki de
polarında muhafaza etmitti. Bu yağ
lardan 200 teneke ıehrimize gönderil
mit ve 42 kuru§tan evkaf memurlan· 
na r.atılmı§tır. 

Torikl erimize rağbet 
Son haftalarda Yunan vapurlan, li

manımızdan torik balığı alarak Yuna
nistana götürmektedirler. lta!yad": ~-a 
torik balıklarımıza kartı rağbet gorul
mektedir. 

Bul garistandan üz Um ihracı 
Bulgaristandan bu sene şimdiye k~· 

dar 850 vagon ya§ üzüm ihraç edil· 
mittir. Memleektimizden ya§ üzüm 
ihracatına son haftalarda batlamlmıt 
ve ilk partiler Berlinde büyük b;r rağ
bet görınüıtür. 

ikinci tertip Ergani istikrazı 
ikinci tertip Ergani istikraz tahvi

latına talip olanlann kayıt muamele
sine bankalarca yakında baılanacağı 
haber verilmektedir. 

lstanbul fabrikaları için 
Ticaret Oda11 sanayi §Ubeai, §ehri

mizde mevcut bililmum fabrikalann 
son senelerdeki faaliyetine ve inkitaf· 
lan dereceaine ait tetkikat yapınakta
dır. Bu tetkikat, ayni zamanda bu fab
rikaların daha ziyade asri vesaitle 
teçhizi için neler lazım olduğunun tes
pitini de iatihdaf etmektedir. 

Dun gUmrUklere geldi 
20 ağustostan evvel müsaadesi alı-.. 

nan malların ithaline ve mevcut listelere 
bazı mevat il3.vesine dair olan yeni kon
tenjan kararnameleri, dün günıriiklere 
tebliğ edilmiştir • 

Celal Beyin lzmirden da~et 
ettiği zevat 

ANKARA, 5 - lktısat vekili Celal 
Beyin Anadoluda yapac.--;ğı tetkik se
yahati ıimdiHk teahhür etmiştir. 

Vekil Bey İzmir mıntaka tica:ret mü· 
dürü Saffet, borsa komiseri Mahmut 
ve ticaret odası umumi katibi Mehmet 
Ali Beyleri Ankaraya davet etmiştir. 
Bunlar kendi bürolarını alakadar eden 
işle&- hakkında izahat vermek üzue ya
nn buraya geeceklerdir. 

lzmir ithalat ve ihracat tacirerinin 
lkhsat vekaletinden temennileri ve ba
iı tikayetleri burada görüşüle.:ek, halli 
hususunda tedblrler alınacaktır. 

lktısat Vekaletine rapor 
Ticaret Odası idare Heyeti dün top

lanın•§ ve Odanın dahili bazı itlerini 
görü~müıtür. 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü tarafın 

dan haftanın ticari ve iktıaadi hare
ketlerini göstermek Üzere çar§amba 
aktamı lktısat Vekaletine gönderile
cek haftalık rapora dercedilmek üze· 
re piyasada da tetkikatta bulunulmak
tadır. 

Benzine ispirto karıştırmak için 
Benzine ispirto karıtırılması hakkın

da Ticaret odası, Londrada bu işi ya· 
pan bir fabrikadan malumat istihsaline 
teıebbüs etmiıti. Bu hususta odaya Lon 
daradan malumat l"lmiıtir. Bu usulün, 
bizde en kc>lay ve ucuz şekilde tat
bikini tesbit için tetkikat yapılınakta
dı'r. 

Üsküdar tapu işleri 
lstanbul tapu dairesindeki Üsküdar 

tapu idaresi Üsküdarda yeni yapılan 
binaya nakledilmittir. 

Badema Üsküdar ve Beykoz kaza. 
lanna ait tapu muamelabna burada ba
kılacak, Kadıköy kazasına ait tapu 
muamelatına ıda lstanbul tapu dairesin
de bakılacaktır. 

Kadastro suiistimali 
Eminönü kadastroıu yapılırken buı 

suiistimallere meydan verildiği ve bq 

yüzden bir mem.ura iıten el çektirildiğ[ 
yazılmıştı. 

Aldığımız malumata göre daJ.a bazı 
memurların bu itle alakadar olduğu 

anlat!lınıı, haklarında tahkikat yapıl

Jnl§ ve tahkikat evrakı viliıyet idare he
yetine verilmİ§tİr. idare heyetinin ve
receği bir karardan sonra bu memurlar 
hakkında icap eden kanuni takibat ·ya
pılacaktır. --

Gümrük davaları ne 
:ti 1 alemde? 

Dün gümrükte Baımüdür vekili ve 
Galata müdür vekili Memduh Beyin 
de iştirakile gümrük hukuk mütaviri 
ve avukatlarından mürekkep bir içti
ma yapılmı§tır. 

Bu toplantıda mevcut gümrük dava
larından baılıcalarının ~e safhada bu
lundukları tetkik edilmiş ve süratle 
intaı.. ... na çalıtılması görü~ülmÜ§lÜr. 

ll•hk•m•l•rd• 

Boğulan kadın 

Yunan mahkemesi adliye
den istintak evrakını istedi 

Geçen aene Beyoğlunda Rumeli ha
nında Madam Antuvaneti parasına ta
maan boğup öldüren Sokrat ile. bu fi. 
ilde ittiraki olan T odorinin muh:oke
melerine dün ağırceza mahkemeaındc 
hakılmıttır. 

Muhakeme geçen celsede Madam 
Sofi'nin ıahit 11fatile celbi için kalmıı
tı. Dün Madam Sofinin bulunamadığı 
anlatıldı. Madam Sofi'nin aranm:aaı i
çin muhakeme b~ka güne bırakıldı. 
Diğer taraftan suçlular af kanunun
dan iatifade edemedikleri için sabıka
lannın aonılmasına karar verildi. Bu 
cinayette Sokratın kardeıi Yani de 
methaldardı. Fakat Yunanistana kaç· 
mıt bulunuyordu. Atinada Yunan za
bıtası tarafından yakalanan Yani de 
Atina cinayet mahkemeaine tevdi e
dilmit, orada muhakeıpesine baıl~nıl
mıştır. Yunan cinayet m~hkem~aı ad
liyemizden bu hususa daır tahkikat ev 
rakını istem.ittir. 

Sıdıka hanım mahkemeye verildi 
Bundan bir iki ay evvel Üsküdarda 

Doğancılarda bir yangın çıkını§, 17 ev 
kül olduktan sonra söndürülmÜ§tÜ. 

Bu yangın Sıdıka Hanım iaminde bir 
muallimenin evinden ve çaınafll' yıkanır
ken zuhur etmişti. Sıdııka H. tedbirsiz
lik ve ihtiyatsızlık yaparak yangına 
sebebiyet verdiği için mahkemeye ıev
kedilmiıtir. 

Yakında muhakemeai görülecektir • 
Yangın 28 temmuzdan sonra olduğu 
için Sıdıka Hanım 2335 numaralı af 
kanununundan istifade edememekte
dir. 

Amir B.in imzasını taklit edenler 
Mülga lstanhul Defterdarlığı Vari

dat Müdürü Amir Beyin imzaaını tak
lit etmekten suçlu lhrahim Hikmet ve 
Muhittin Beylerin muhakemelerine 
dün ağırcezada devam edi!mittir. Her 
iki maznun 2335 numaralı af kanunun 
dan istifade edecekleri için muhakeme 
ye devam edilmemi,, sabıkaları olup 
olmadığı sorulması için muhakeme 
hatka güne hırakılmıftır. 

Af kanununun tatbikatı 
Hapishanede ve tevkifhanede 2335 

numaralı af kanununun tatbikah için 
dosyaları tetkik ile meıgul bulunan 
beter kitilik heyetler dün de meoaileri
ne devam etmişler ve aftan istifade e
den mahkiiınlann cezalarından icap e
den tenzilatı yapmıılardır. Tereddüdü 
mucip olan noktalar hakkında Adliye 
Yeki.Jetinden sorulan suale henüz ce .. 
vap gelmemittir. Diğer taraftan ceza 
mahkemelerinde de davaların kısmı
külfüine devam edilmemekte, maznun 
lan yeni af kanunundan iatifade ede
ceği için aabrkalan sorulmak üzere mu 
hakemeleri baıka güne talik olunmak
tadır. 

Esrarcı~ar için karar 
Gümrükteki ihtisas mahkemesinde 

dün iki dava neticelenmiıtir. 
Beyazıtta earar İçerken yakalanan 

Halil ve Nebalıat sekizer ay hapse mah-

Belediyede 

Ecnebi lisanı 

Bu kurstan geçemeyene 
diploma yok 

Oniveraite Emini Dr. Nete! Ömer 
Bey ve Vekalet ınüıaviri Prof • M. 
Malche dün alqam Ankaraya gitmi§
lerdir. 

Üniversite kadrosu henüz tebliğ e· 
dilmemittir. Öğrendiğimze göre N-;~ 
ıet Ömer Bey ve M. Ma!che cuma gu
nüne kadar latanbula dönecekler ve 
kadroyu beraberlerinde getirecekl~r
dir. Üniversite kadrosu tamamen ılı:
mal edilmiştir. Şimdiye kadar ıehn· 
mize 22 ecnebi profesör gelmiıtir. Pro· 
feıör Şilenk ve Herzot da bugünlerde 
geleceklerdir. 

Üniversite Eminliğine merbut ecnebi 
lisanlar mektebi teşkilatı tamamlan• 
mııtır. Öğrendiğimize göre, burada 
tedrisat akıam saat 18 de haılıyacak 
ve bir buçuk saat sürecektir._ ~u _su
retle talebenin gÜndüz mesaısı agır· 
laımaınıt olacaktır. Her t:"lebe için 
ecnebi lisan mektebinden dıploma al
mak mecburidir. Bu mektepten diplo
ma almıyanlar mensup olduğu fakül
teden mezun olamıyacaktır. Lisan 
mektebinin profeaörler kadrosu da ta
mamlanmı§tır. 

Üniversitede tedrisata 15 te§rİnİaa
nide başlanması tekarrür etmiıtir • 

Meccani talebe listeleri 
Maarif vekileti hesabına lise ve or

ta mektepler için alına~. talebe~n "!m· 
Jer olduğu tesbit edilmiı!"-. V~et .Tr?· 
tihanı kazanan bu efendilenn lısteaıru 
tamim etıniıtir. 

Millet mektepleri busene de 
açılacak 

Millet mekteplerinin hu sene de a· 
çılması tekarrür etmittir• Ancak bu 
sene millet mektepleri ihtiyaca göre 
mahdut yerlerde açılacaktır. ilk ted
riıat müfettiıleri ayın onuna kadar 
tetkjkat yapacaklar ve nerelerde mek 
tepler açılacağmı tespit edece_klerdi~. 
Millet mektepleri ayın on beıınden ı
tibaren faaliyete geçecektir. 

Muallimler hakkında mahlmat 
isteniyor 

istatistik umumi müdürlüğü maarif 
müdürlüğüne bir tezkere yazarak bi
lumum mekteplere, talebe vaziyetine, 
muallimlere ait ba:q ihsai malumat İs· 
temiıtir. Bu malumat yakında hazır
lanarak gönderilecektir. 

Reşadiye köyünde möktep 
Üsküdarın Reıadiye köyÜnde yeni 

bir ilkmektep binasının temel atına 
meraaimi dün maarif müfett~leri hu· 
zurunda yapılmıttır. Mektep önümüz
deki ders senesi batında faaliyete ge
çecektir. 

kum ollDUflardır. 
Bundan ba§ka Gemlikten lstanbula 

getirilen 25 kilo eoran salmağa tavaı
ıut eden Çinaryan Efendi ile hamal Meh 
medin muhakemeleri de bibnit. İkili de 
birir aene hapse mahkfuıı edilınitlerdir. 

Alhncı kadın aza! 
Şehir yeni bir 

ediyor 
meclisine 
aza iştirak 

hanım 

İstanbul Umumi Meclisi bugÜn top
lanacaktır. istifa eden iki aza yerine 
bugün meclise en fazla rey alanlardan 
yeni iki aza iıtirak edeceklerdir. Bu 
azalardan biri kadındır. İsmi Ayte 
Remzi Hannndır. Bu suretle latanbul 
Belediye Meclisinde hanım aza adedi 
6 olmuştur. Ayte Remzi Hanım Be
yoğlu azasıdır. Diğer yeni aza Hilmi 
Beydir. Hilmi Bey Eminönünden se
çilmiıtir. 

Halktan alınacak bir ~ey yok 
Son belediye kanunu mucibince ye

niden yapılan yol ve Jağımlann yarı 
paraaı halktan alınacaktı. Belediye bu 
hu-ta bir heaap yapınq, lstanbuı 
halkını iki milyon lira borçlu çıkar· 
mı§tı. Fakat bu kanundaki "-.üced
deden İnJa., tabirinin Şurayıdevlet ta• 
rafından tefsiri Üzerine belediyenin a
lacağı çok azalmıf olacaktı. Beledi7e, 
evvelce hiç yol yokken açtığı yerlerin 
yan parasını halktan almağa aalahiyet 
tar kılınıyordu. Belediye tefoirden 
sonra tetkikat yapmıftır. Neticede 
tahmin edildiği kadar da halktan para 
alınınıyacağı anlatılmı§hr.Çünkü 1925 

· senesinden heri yeniden açılan hiç bir 
yol yoktur. Yeni inıa edilen yoJlar da, 
evvelce Arnavut kaldırım veya acli top 
rak yol olduğu anlatılmıftır. 

B~lediyenin istimlak borçları 
lstar.bulun büyük yangın yerlerinde 

yeniden vücuda getirilen caddelere a
it istimlak bedelinden belediye her 
sene borç ödemektedir. 

Belediye hu sene de 75 bin lira is
timlak borcu ödemittir. Fakat henüz 
borç bitmemiştir. 

Bazı kimseler belediye aleyhine 
mahkemeye müracaat ederek yola 
kalbo!unan arsalarının daha fazla kıy
mette olduğunu, daha fazla para al· 
mak hal<kını haiz olduklarını iddia et-

mitlerdir. Bu gibi kimseler belediye
nin verdiği istimlak bedellerini beledi
yeye iade etmiılerdir. 

Yeni bütçe için hazırlık 
Belediyenin 934 senesi bütçesini fim

diden hazırlıunağa bafladığı yazılımt
tı. Yeni sene bütçeaincle telıriı> bütün 
ihtiyaçlanrun karıılığı bulunması, ayni 
zaman~ en ~ masrafla en çok netice
kt: ıemın edilmesi için tetkikat yapıl
maktadır. 

933 loütçeai oktruvanın lağvı n di
ğer bazı varidat membalannın azalma
sı dolayıaile fehre ait itlerden bir kıı· 
mmm :rapılıunıunuına, hatta bazı za. 
ruri ve müstacel itlerin bile tehirine ae
bebiyet vermi4ti. 

Y.alonda Aıııkaracla toplana.,.Jı; olan 
lıeledıyeler kongre&incle bilhaua bele
diyelerin azalan nridatlannı teliıfi ede
cek kararlar verilecej-i için lstanLul be
lediyesinin önümüzdeki sene içinde lf'a. 
ha fazla faaliyet gösterebileceği tahmin 
ediliyor. 

. ~ele~:ı'eııin gelecek sene içinde ne 
gıbı yenilikler yapacağı yakında karar
laıtırılacaktır. 

Yeni imdat otomobilleri alınıyor 
Geçen sene belediyenin aldığı im

dadı aıhhi otomobilinin ~imdiye kadar 
çok fayda11 görülmüıtür. Bir kaza vu
kuunda imdat otomobili derhal ka2a ye
rine gelmekte, yaralı, yaraları salrıld'ık
tan sonra, bir kaç dakika içinde hasta
neye götürülmektedir. 

Ancak mevcut otomobiller henüz şeh· 
rin ihtiyacı nispetinde d<lğildir. Bu se
ne bunların miktarnu çoğaltmak için 
bütçeye yeniden tahsisat konacaktır. 

Bu tahsisat ile alınacak yeni imda
dı sıhhi otomobilleri, yalnız şeh ir hu
dudu dahilinde değil, icap ederse şehir 
hududu haricind.e bile yaralılara yardım 
edecektir. 

Pollat• 

Gizli evler 

Tophanede de bir rakı 
fabrikası bulundu 

lstanbul inhisarlar bapnüdU..lüğü 
takibat memurları Tophanede hali faa
liyette bir rakı fabrikası meydana çıkar
tnı§lardır. 

Bu fabrika Tophanede Boğazkeıen
de 52 numaralı Dandolu apartımanımn 
Man"anı Katina tarafından tutulan 12 
numaralı dairesidir. 

Bu dairede hali faaliyette büyük bir 
rakı kazanı ile bunu'"n teferriiatına ait 
15 parça alat, 5 kilo rakı, 2 tite ecnebi 
konyağı, 15 kilo cibre hulunınuıtur. 

Madam Katinanm çoktanberi rakı 
kaçakçılığı yaptığı anlaJılmı§lır. 

Bir kaza 
Şoför Bekir efendinin idaresindeki 

odun yüklü kamyonet Üsküdarda Alem
dağı caddesinden geçerken kömür yük
lü Mustafa efendinin arabaaına çarp· 
mı§ ve Mustafa efendinin kolun dan ya
ralanmasına sebep olmU§tur. Yaralı has
taneye yatınlmJfbr. 

Bir çocuk kayboldu 
Küçiikpazarda Hacıkadm mahalle

~inde ô1 numaralı evde oturan Abbas 
efendinin Z buçuk yaıındaki manevi oğ. 
lu Nadir kaybolmuıtur. 

Polis o civardaki kuyulardan birine 
düımesi ihtimalini düşünerek kuyular
da anınmıpa da bulunamamıştır. 

Eldiven hırsızı 
Sultanhamamında Abdüıün dükki

mna müıteri sıfatile gelerek bir elrli
ven çalan Vahan yakalanıruıtır. 

Dört esrarkes 
Kumimpıcla odun ukeleıinde Cali

btn kulübesi önünde esrar içen dört ki
ti cünniimeıhut halinde yakalanmııtır. 

Kınalı adada iki ev yandı 
Kınalıadada Alman tebaasından ko

.misyoncu M. Karalisin 'clört katlı evin
den dün gece yangın çıkmıı, bu ev ta
mamen yandıktan sonra a teı yanındaki 
Yunan tehaaundan M. Akiknoaun evine 
11eçmiştir. Sarfedilen gayretlere rağ
men bu ev de ·tamamile yanmış ve b\ın
dan aonra ateıı söndürülmüştür. 

M. Karalisin evinin 6500 liraya si
gortalı olduğu anlatılmıştır . 

Yapılan zabıta tahkikatında yangının 
M. Karalisin evinde ocak bacasında top 
lanan kurumlann tutuımasından çıktığı 
tesbit edihnittir. 

Sabıkalı hırsız 
Kasnnpaşada Divanhane meydanın

l!'aki büyük hana son zamanlarda bir 
hır11z dadanmış, bir çok eşya B§Irmlf
tır. 

Zabıta hırsızı yakalamak için lazım 
gelen tertibatı alınış ve beklemeğe ba§
lamıştır. Hırsız evvelki gece gene hana 
girip etya çalarken yakalanmıttır. Ken
disi Hüseyin isminde bir sabıkalrdır. 

VllAyeH• 

Takas işleri 
Komisyona yeni bir izah

name gönderildi 
Takıu itleri hakkında lktısat Ve· 

kaletinden aıağıdaki izahname vilayet 
teki Takas komisyonuna gönderilmit
tir: 

«14975 numaralı kararnamenin 1 
inci maddesinde tasrih edilen eıyadan 
20 Ağuıtoa 933 tarihinden itibaren vu 
kubulan ihracat mukabilinde konten
jan listelerinde yazılı eıyadan konten
jan kaydile mukayyet olmaksızın itha
lat yapmak hakkı mahfuz tutulduğu
na göre itbu maddelerden 20 Ağuatoa 
ile heyetlerin faaliyete geçtikleri tarih 
arasında yapılmı§ olan ihracatın bu 
haktan istifade ettirilmesi zaruri gö
rülmektedir. Bu nevi sevkiyatın ihra
cat beyannameleri satı~ mukaveleleri 
horıa fiatleri ve heyetçe kanaat husu
lüne müeuir olacak diğer vesaik tet
kik edilerek kıymetlerinin teabiti ile 
bunların takas hakkımn tanınması mµ 
vafık görülmüştür. Binaenaleyh yapı· 
lacak tetkikat neticesinde tahakkuk 
eden ihraç kıymetleri mukabilinde ta
limatnamed.!' taarih edilen ıerait daire
sinde kontenjan harici ithalata müıa
ade olunması ve bu hususta vukubu
lacak taleplerin haasasiyetle tetkik ve 
intacı. 

2. - Kezalılc 14975 numaralı ka· 
rarnamenin 1 inci maddeainde 13887 
numaralı kararnamenin 12 nci madde
sinde 7azıh efyadan 20 ağuatoıtan ev
vel yapılınıt olan ihracat mukabilinde 
vukubulacak ithal haklarının da mah· 
fuz tutulacağı tasrih edilmiı bulun
duğundan 20 ağustoı tarihinde ithal 
müddetlerini itmam etmemiı olan itha
lata ait müddet bakiyelerinin 14975 
numaralı kararnamen.İn neıri tarihi o .. 
lan 26 eylfil 933 tarihinden itibaren. 
beıap edilmesi icap eder.,, 

Sergide kazananlar 
Vilayet ziraat ı.ergisinde kazanan

lardan bir kımırnm para ikramiyeleri 
verilmittir. Geri kalanların salı günü 
verilecektir. 

Jandarma kumandanı 
Jandarma kumandanı Binbaşı izzet 

Bey, tefti§ için Silivri ye gidecektir. 

Silivri kaymakamı 
Silivri Kaymakamı tekaüt edilmiş

tir. 

Malül gaziler nizamnamesi 
Maliıl Gaziler Cemiyeti nizamname· 

sinde bazı tadilat yapılmıttır, 

Kadınlar asker olunca 
İşittim ki; bir kısım genç kızla

rımIZ askerlik etmiye kat'i surette 
karar vermitler. Umumi hayatımız 
daki kadın ~etaretinin alaya da in • 
tikal etmesi sevinecek bir f<?Ydir. 
Yirmi bet kilo yük ile yirmi kilo -
metrelik bir yürüyüften avdet eden 
genç askerin yorgunluğu, yanında 
fllkrak bir hemşire bulunduğu za
man daha çabuk çıkar. Buna fÜP· 
he yok. Yalnız acaba hannnları • 
mız, erkekler kadar bu i'e dayana· 
bilirler mi?. Bunu mütalea etmek 
laznndır. Vakıa muharebelerde 
muttasıl erkek neslinin kırılması 
ve kadınların sap sağlam cephe ge 
risinde oturmaları pek haklı değil
di. Zaten bunun içindir ki; bugün 
dünyanın kadın adedi, erkek ade
dinden bir mikdar fazladır. Biz, 
yani erkekler iki kadını bir erkek 
saydığımız için bu fazlalığa ehem
miyet vermiyoruz. Amma ne olsa 
baş itibarile kadın adedi bizden 
fazla. Zira bütün tehlikelere er • 
kekler maruz. Hatta kadınlarla bir 
likte ya9amak tehlikesine bile. 

Maamafih dikkat edersek, son 
senelerde, kadınların erkeklerden • • 
fazla silah kullandıklarını görürüz. 
Bizde çok ,ükür henüz yok, lakin 
Avrupada hergün kocasını, aşıkım 
hatta babasını öldüren kadınlar göı 
mekteyiz. Sulh hayatında bu kadar 
silahla oynayanların askerlik et -
memelerine de artık sebep kalma
dı. Yalnız unutmayalım ki; bugün 
askerlik yapacaklarını bağıran ha 
nımlar, bu iti amatör gibi özlüyor
lar. Canları sıkılırsa bırakıverecek
lerini bilirler. Eğer kadınları da bi 
zim gibi mecburi askerliğe tabi tu
tarsak o zaman çehrelerinin ifade
si değiJir. Hele bir kere silah altı
na alınsınlar da görürüm çarpıntı
ları, helecanlan, bayılmaları ... 
Hatta ağlamaları. Kadın kısmı ne 
de olsa erkek kadar cefakeş, sa • 
bur ve dayanıklı olamaz .. 

Hayal bu ya! Günün birinde 
böyle bir Jey olur da tanıdık ha • 
nımlar silah altına alınırsa talim et 
tikleri yerlere Hilaliahmer, Tayya
re cemiyeti gibi hayır müessesele • 
ri hesabına duhuliye ile seyirci sok
malı .... 

Muhakkak bir şey varsa kadın 
erkek kadar sağlam olmasa bile 
muharebede erkekten daha iyi giz· 
lenmesini, daha iyi tecavüze geç • 
mesini ve daha iyi nitan almasını 
bilecektir. 

İstikbalin Ceneral hanımlarını, 
Pa,a ~tanımlarını hazırol vaziye -
tinde selamlarım. 

Akrep ticareti ... 
Yılan ticareti bilmem ne olchl?. 

Bizim Ticaret odasını da bir hayli 
sevindiren bu iş galiba umduğu • 
muz kadar karlı çıkmadı. Umulu • 
yordu ki; yılan ticareti de hiç de- ı 
ğilse yılan hikayesi kadar sürsün .• . 
Modası mı geçti? Yoksa bizim yı -·ı 
!anlar matluba muvafık mı çıkma
dı orasını bilmem. Lakin son gün
lerde bir yeni ticaret usulü öğren
dim, doğrusu faştım ... 

Efendim! Malfun ya!. Diyarıbe
kirde çok akrep vardır. Ben görme 
dim, görenler söyler: Yengeç ka. 
dar olanı varmıf.: Dünyada sev • 
mediğim hayvanlardan biri de ak
reptir. Manzarası ve yapısı itibari
le adama onun kadar tam bir tir -
ret ifadesi veren batka bir hayvan 
yoktur. Akrep bütün şeklile, yürü
yüfü ve silahlanıtile fenalık yapa
cağını açıkça söyliyen bir ferirdir. 
Onun için sevmem .. Acem şairi (ak 
rehin insanı sokması kininden de
ğil, tabiatı icabındandır) mealinde 
ki tiirini istediği kadar söylesin, 
bu hayvan, pis, iğrenç ve katildir. 
Onun için gördüğüm yerde ezerim 
ve size de öyle yapmanızı tavsiye 
ederim. Akrebin küçüğüne, büyü
ğüne bakmayınız ve merhamet et • 
meyiniz. Küçük iken merhamet e • 
dilen akrepler büyüdükleri zaman 
size merhamet etmezler .. Evet! Di
yarıbekirde dehtetli akrepler var
mıf. Babam merhum orada bulun
muftu. Onun rivayetine nazaran 
kuyruğundaki iğnesile bakırın ka
layını kazırmıf. O kadar kuvvetli 
İmitler •• Böyle müthit hayvanlarla 
dolu olan tehri Diyarıbekir bele • 
diyesi temizlemek istemit ve ilan 
etmİf.. Her diri akrebi bir kuruşa 
satın alıyormuf... Bu ra(ibet kar • 
şısında halk akrepleri toplamış ... 
Ve belediyeye satmışlar .. Lakin bir 
müddet geçtikten sonra belediyede 
tahsisat tükenmiş, şehirde akrep 
bitmemiş ... Yüz binlerce akrep top 
!andığı halde hala akrep satışının 
~dı alınamamış .• Ve yapılan tet. 
kıkatta bir takımlarının akrepleri 
üretip yavrularını sattıkları mey -
dana çıkmış ... Ne dersiniz .. Bu i•e? 
Elkasibü habibullah değil 1?';? · '. 

yılı değil, kar yıh kuzum! .. Satılık 
akrepler her yerde bulunur. Bulun
mazsa yetiştirilir. FELEK 
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1 Fikirler ( 

iki büyük ilim adamı 
Biri Calmette (Kalmet), öteki ı müdür muavini olmuştu. -

Painleve (Penlöve). ayni sene için· Pek az süren hastalığında bile 
de - 1863 te - doğmuşlar, ayni ı tevazuu her şeyden üstün gelmi,. 
günde - 29 Teşrinievvel 1933 t~ - öldükten sonra cenazesinde ":~ker 
öldüler. İkisi de Fransız; fakat ıl- alayı yapılmamasım ve nutuk soylen 
me hizmetleri ile bütün insanlara memesini tenbih etmeğe vakit bul
iylik etmiş iki büyük insan. Onun muş. İstediği bütün şeref tabutu
için bütün medeniyet alemi onların nun büyük Pasteur'un mezarımn 
ölümüne acıdı. kapısındaki parmaklığın dışarı-

Doktor Calmette'in yaptığı en bü- sına konulması. Bir ilim adamı İ· 
yük iş, yeni doğmuş çocuklara bi- çin en yüksek şeref! 
raz süt içerisinde bir parça toz - * * * 
verem aşısı - içirerek onları bütün Painleve riyaziyatta yüksek bir 
hayatlarında, insanlara musallat o- kafa. Daha çocukluğunda mektep. 
lan en büyük ve hiç aman vermi- te iken riyaziyatta ke,ifleri ile ho
yen salgın hastalıktan kurtarmak i- calarını hayrette bırakıyor. On iki 
çin bulduğu usuldür. yaşında bakalorya imtihanını vere-

B.C.G. (Bacille Calmette - Gue- cek kadar malumat sahihi. Yirmi 
rip) denilen bu aşının hakikaten in üç yaşında Lille Fünun Fakültesin. 
sam bütün hayatında veremden ko- de Profesör. Yirmi sekiz yaşında 
ruduğunu ispat edecek kadar za- Pariste Sorbonne'de konferans ho· 
man henüz geçmedi. Fakat şimdiye cası, biraz sonra yüksek mualliı_iı 
kadar bu aşıyı içen çocukların sa- mektebinde, Yüksek Mühendıs 
yısı yüz binlerce oldu. Aşı içme- Mektebinde Profesör. 
miş çocuklar veremden öldükleri llimde kendisini halka tamtmıt 
halde, aşıyı içenlerin vereme tutul- olan büyük işi tayyarenin hesapla
madıkları görüldü. Arada müstes- rını bularak tayyareciliği bir ilim 
nalar dahi bulundu ise de bunlar ka tubesi haline koyınası ve bu suretle 
ideyi tekit edecek dereceden yu.. onun birdenbire terakkisini temin 
karı olmadı. Yalnız bir iki sene ev- etmesidir. Henüz hatırlardadır ki 
ve! Almayada Lübbek şehrinde bu . tayyare meselesi de, dümenli balon 
aşıdan içen bir kaç düzüne çocuğun meselesi gibi bir ilim laboratuva· 
hepsi telef oldu. Bu acıklı hadise rında değil, onun ince hesapların
verem aşısına karşı itimadı, tabii dan hiç haberleri olmıyan cesaret· 
olarak, sarstı. Fakat Almanların li sporcular tarafından sokakta de. 
hakkı tanıyan hakimleri bu iJte ha- nilecek gibi bir·surette halledilmit· 
kikati meydana çıkarddar. Lübbek ti. Fakat meseleyi bu suretle hallet
hastahanesindeki çocukları öldüren mek onun ileride terakkisini temin 
asının, onu hazırlatan hekimin bir edemezdi. Painleve'nin büyük mezi 
ihmali neticesi olarak, yanht bir su- yeti iptidasında bir spor eğlence
rette hazırlanmış olduğuna hük- si gibi görünen tayyareyi ciddiyet
mettiler. le tetkik ederek ona ilmi bir esas 

Calmette'in bu aşıdan evvelki bü vermesidir. Bir çok yerlerde halk 
yük işi yılan sokmasına kar~ı bul- tayyarenin kabil olup olamıyacağı
duğu serumdur. Bu keşfi hekiınlik nı münakaşa ederken o, bulduğu he 
te layik olduğu kadar ehemmiyet- saplar sayesinde insanların maki

Tramvay hıncahınç... Yolcular 
biribiri üstüne yüklenmif, kimi tek 
ayak, kimi yanpuru, kimi kanburu 
çıkmıt vaziyetler alarak yerlerin
de tutunmağa çahtıyorlar. 

Derken biletçi, basamakta gö
ründü. Girecek delik bulamadığı i
çin ön taraftan inmiş timdi de ar
ka sahanlığa yerleşmek niyetinde! 

- Bilet ... Dedi, tutturdu. 
Fakat bilet almak için evvela cep 

!ere el sokmak lazımdı. Bu kalaba
lıkta hangi babayiğit bu imkansız 
işi başarabilirdi. Tabii kimse kıpır· 
danmadı. · - · 

Biletçi, sinirlenmişti: 
- Haydi efendiler .• Bilet kese

lim .. 
Sonra, içerideki yolcuları göste

rerek: 
-Bak, dedi, bütün bu efendiler 

bilet bekliyorlar!. 
Bu söz üzerine, içerdeki yolcular 

~rasında bir hareket baş gösterdi. 
İçlerinden birisi~ -

-Tela9 etme, biletçi başı! .. De
di, bizim acelemiz yok!.. 

Ve ilave etti:, 
- Böyle gü1'.de kusura bakıl-

maz! 
1 

Biletçi taşırınıştı. 
Öteki bu tafkınlıktan İstifade e

derek devam etti: 
-Sen hele dışardakilerin bileti

ni kes.. Biz, b_ef on dakika daha 
'bekleriz .. 

Ve biletçi sahanlıktaki yolcular
la meşgul olurken içerdekiler, söz· 
leşmiş gibi birer ikişer yol bulup 
tramvaydan atladılar. 

Biletçi arkalarından alaylı alay
lı seslendi: 

- Bilet almağa gelince acelemiz 
yok!.. Amma tramvaydan inmek i
çin kendi ayaklarr yetişmez. Şey
tandan da iki tane ayak alırlar! .. 

le karşılandı ise de medeniyet dün neli bir alet ile uçabileceklerine ka ""'""""""""""""""""""""""""""""""""" __ _, .... 
yasında • istiaresiz - yılan sok • naat getirmiş ve tayyareciliğin, o- leyi tazeliyor: ilim adamlarının 
ması az olduğundan Calmette'in vakittenberi herkese hayret veren, politikaya girmeleri doğru mudur, 
şöhretini halk arasına kadar götü- terakkilerini evvelden haber vermiş değil midir? Mesela, bu büyük ri· 
rememi,ti. ti. Hatta o vakit yazdığı kitabında yaziyat hocası yalnız ders kürsü-

y azdığı kitapların arasında ve- bir gün lngiltere adasının tayyare- sünde kalmış olsaydı, ilim kendi
rem hastalığı kitabı, yazanın fikir- ler ile gönderilecek askerlerle isti- sinden daha ziyade istifade etmez 
d~ yüksekliğini, ihatada genişliği- la edilmesi mümkün olacağını yaza miydi? 

·M. SALAHADDiN 

ni gösteren ve ölmiyecek bir eser- rak lngilizleri telaşa düşürmüştü. Belki. Fakat ilim adamının poli-
0 zaman Lindberg Amerikadan tikaya girmesinden memleketi çok 

dir. Avrupaya gelmiş değil, hatta Far- istifade etmiş. PJ.inleve derin bil-
Calmette ile ben de gorutmü9- man Paristen Londraya geçmiş de- gisi ile, cihan ~binde, memleke-

tüm. Şahsiyetinde en ziyade göze ğildi. tine başkalarJn,nı yapamıyacakları 
çarpan şey hakiki ilim adamlarının Painleve'in ilim hizmeti bundan pratik hizmetle~ etmiş. 
hepsinde görünen tevazu idi. Bü- ibaret değildir. Riyaziyatta bizim Vakıa her vakit böyle olmuyor. 
yük İnsanların arasına yeni girmit isimlerini bile anlıyamadığımız bir Lavoisier politiltaya girmiş, bu sa· 
bir çocuk gibi mahcup görünür ve çok derin kitapları vardır. 1909 da hada bir hizme~~ de belli değil. An. 
derhal insanın yüreğine kadar gi- çıkardığı meşhur "IIimlerde usul,, cak büyük Fransız inkılabına mu. 
ren samimi bakışı, tatlı sesi ile kar- kitabı ilmin gayesi olan felsefeye halefetinden dolayı kafaH kesilmiş, 
şısmdakini kendine bağlardı. En vasıl olduğunu gösterir. ölümün- ilim de hizmetinden mahrum kal
büyük meziyeti olan tevazuu, onun den bir kaç saat evvel Goethe'nin mış. Onun gibi büyük kimya alimi 

· için biraz da kabahat olmuştu. Kav Faust kitabından bir parçasını yata Berthelot'nun da politikada muvaf 
· gacıhk ilim işlerinde dahi biraz la- g"ının yanında okutması da bu rı"ya- fakı'yet'n daı·r haberı'mı"z yoktur 
' k fi k d · 1 e . • · 1 zımdır. Pasteur eşi erini, en isı· ziyat hocasının, kendi ihtisasından Pasteur de bır aralık ayan olarak I 

ne itiraz edenlerin kafalarına vura başka bir şeye akıl erdirmek iste- politikaya girmek istemiş. İntihap· 
vura neşretmişti. Halbuki Calmet- miyen, dalgın hesapçılardan olma- ta kazanamamasının pek isabetli 
te verem aşısına itiraz edenlerin dığına delalet eder. olduğuna şüphe yok. Çünkü ondan 
karşısında hemen küsmüş gibi, otur Painleve'nin ilmi hayatından bat sopra da çok büyük ke9ifleri var. 
duğu yerde yan di)ner, cevap ver- kabir de siyaset hayatı vardır. L:ıJ.ı..I Ayan olsaydı bunlar hiç olmazsa 
mezdi. diı.nberi Paris meb'usu. Bir çok de- gecikecekti. 

Bu yüksek ilim adamının bütün fa nazır. Meb'usan Meclisi Reisi. Yalnız ilim noktasından mesele-
hayatı tevazu ile geçmi,tir. IIkin Bir kaç defa Başvekil. Bir defa nin halli kolay: İlim adamının 
bahriye hekimi, biraz sonra müs- Cümhurreisliğine namzet. Politika- politikadan uzak kalarak bütün faa 
temlekıit hekimi. Bu meslekte en da gayet cenkçi, fakat tamamen liyetini ilme hasretmesi elbette da
büyük rütbeye geçtikten sonra tek- namuslu, muhaliflerinden de hür- ha faydalı olur. Fakat ilmin vatanı 
rar Pasteur Enstitüsünde talebe o- met gören bir adam. olmasa da, ilim adamının bir vata
luyor. Oradan ;.ene Hindi.-:.,;,,,. tt\ - Onun için, bütün frrkaların üs- nı vardır. llim<Ldamının ilimde öğ
diyor, Saygon' da Pasteur Enstitü • tüne çıkabilen mümtaz siyaset a- rendiği sağlam usul ile politikaya 
sünün bir şubesini açıyor, Fransaya damlarına yapıldığı gibi, ona da girmesi vatanına faydalı hizmet et
dönüyor, bu sefer Lille sehrinde devlet tarafından cenaze alayı ter• mesine sebep olabilir. Mesela, ci-
gene bir Pasteur EnstitüsÜ tesis e- tip ediliyor. han harbinde hem ilim, hem siyaset 
eliyor. Bir çok çalışmadan sonra ni- "' "' "' adamı olan Clemenceau işe kar19m- I 
hayet büyük Pasteur Enstitüsüne Painleve'nin ölümü eski bir mese caya kadar müttefiklerin her biri -
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. xKIR (l(lf.~ 

,;'';·.- BU R HAN CAH iT 
(inkılap Romanı) 

Sivastaki baskında ikinci kat pen 
cerenin camını kırıp atlarken kol
larım, ellerim kesilmi,ti. İlk zaman 
iyi tedavi edilmediği için sol kolu
mun altında ince uzun, beyaz bir ya 
ra izi kaldı. 

Eytamhanede iken saçlarımı a
dam akıllı kesmişlerdi. O zaman
dımberi epey büyüdü. Hanımefendi 
bir akşam beni kendi berberine gö
türdü. Rastgele makas vurulan saç· 
!arımı muntazam bir şekilde kestir
di. Berber saçlarıma bir çok biçim 
verdi. Nihayet hanımefendinin de 
fikrile saçlarımı ortadan ikiye ayır
dılar. 

Hanımefeni. 
- Çekik gözlerine, uzun kaşları

na bu biçim çok muvafık! Dedi. 
Ben bu alakalardan adeta şımar-

mıştım. Eve gelen aile dostlarına, 
uzak yakın akrebaya beni (Çiçek 
Hanım) diye tanıtıyorlar. Yanım· 
da fazla izahat vermiyorlar. Ben 
yokken kim olduğumu, nere •. 
den geldiğimi elbet anlatıyorlar. 
Fakat anlıyorum beni anasız, ba
basız bir besleme, bir ahretlik va
ziyetinde tanıtmıyorlar. Çünkü bü
tün bu yeni gördüğüm insanlar ilk 
karşılaştığımız zamanki muamelele 
rini değiştirmiyorlar. Bilakis daha 
çok yakınlık gösteriyorlar. 

Yalnız Mahir Beyle hanımı de
ğil. Bütün onları tanıyan aile dost
larının bu hareketleri bana emniyet 
veriyor. Düne ait acılarımı unutu
yorum. 

Uzak bir ahbabın tavsiyesile ka
pılarını açtıkları bir kıza bu kadar 

içli bir alaka göstermeleri herhal
de bu insanların çok iyi kalpli ol· 
duklarını ispat eder. 

Hele hanımefendi beni o kadar 
·seviyor ki yüzüme bakarken gözle
rinin içi gülüyor. 

·Bana bir gün: 
- Çiçek .• Reşit Beyin yazıhane

sinde çalışmak için bir mecburiye
. tin yok. İstersen gitme! Dedi. 

Bunu bir iki gün evvel bana Ma· 
hir Bey de çıtlatmıştı. Yazıhaneye 
giderken otomobilde: 

- Reşit Bey titiz bir adamdır. 
Eğer canını sıkacak bir harekette 
bulunursa bize haber ver. Çalış
mak için seni zorluyan yok! Demiş
ti. 

Onlar herhalde bu bir hafta İ· 
çinde benim huyumu, ahlakımı tet
kik ettiler, fena bir kız olmadığımı 
anlayınca hüküınlerini verdiler. 

Hanımefendiye: 
- Beni evladımz gibi koruyorsu

nuz. Hanımefendiciğim, kimsesiz 
bir kız olduğumu bana hatırlatmı
yorsunuz. Teşekkür ederim. Fakat 
çalışmaktan kaçmam. Bu benim i-

Ergenliğe karşı 
Kız ve erkeklerden bir takım genç 

lerin baliğ olmak ya§ına geldikleri za 
man yüzleriyle vücutlarmın bazı kı· 
allDlarında rahatsızlık veren ve erğen 
Jik ismi verilen bazı sivilceler ve ta· 
neler çıkar. Vücudüınüzdeki bazı 
guddelerin vazife görmek zamanına 
erişmeleri ve yahut işleri, hizmetleri 
çoğalma., sebebiyle bunlar zuhur e
der. l§te bununçindir ki, bazı gudde
Jerin mahsulleri bunlara karşı muvaf
fakiyetle kullanılmaktadır. Maama
fih bu yo.lda tam manasiyle bir neti

;ce elde edilemiyor. Her halde uzviye
te giren gıda ınaddaleri tamaıniyle iş
lenip sindirilememesi ve deri gudde
lerinin de yağ maddesi katılaşması 
intan zuhuruna sebep oluyor ve bun
lar meydana geliyor. 

Bazı ahvalde bunlara karşı - maya 
kullanılması faydalı olmuştur. Bunun 
sebebi maya sayesinde gıda maddele
ri vücutta kolay işlenip hazmolmasın
dan ileri gelir. Bazı yemekler hakkın 
da perhizkar davranmanın da fayda
.aı göriilmÜ§tÜr. Bunlar da d-omuz eti, 
midye, sıcak taze ekmek ve ekşi ye
mi§lerdir. 

Yakın zamanlarda bazı kimseler 
-kandan zehirli maddeleri alan gudde 
vücudün baılıca guddesi olan Karaci 
ğerdir. Bu itibarla ergenliklerin te
davisinde karaciğer ve karaciğer bü
Jllhasiyle tecrübeler yapdsa nasıl 
olur diye düşünmüşler ve hakikaten 
yaptıklan tecrübelerden pek memnun 
kalmışlardır. 

Yalnız burada parlak netice elde 
edilen erğenlikler yavaş meydana ge
lip yavaş kaybolan ve zuhur ettikleri 
derilerde renkıiz, yumıu§ak ve rutu
betli olanlardır, 

Tedavi edilen kimseye on iki gün. 
devam etmek ve günde iki kere 
alınmak üz.ere bir ciğerin dörtte biri 
miktarına muadil hülisa vermelidir. 
Bundan sonra bir veya iki hafta ka
dar bırakılır ve ilaçsız durulur. icap 
ettiği takdirde on iki günlük bir te
davi daha yapılır. 

Hiç bir vakit karaciğer yemekle 
veya hüJi.sasını almakla vücude bir 
zarar veya gayri tabii bir hal zuhur 
ihtimalini asla hatırdan geçirmemeli. 

Bu türlü kabarcık ve tanelerden 
müteessir ve muztari.p olanlar için bu 
büyük bir müjde olacaktır. Zira ka· 
raciğer yenirse deri Üzerinde bir nevi 
taba~ ve kırışma husule gelir diye 
ötedenberi halk arasında yanlış bir 
itikat vardı. Bazı gençlerin bu münase
betsiz ve srk:ıntı veren rahatsızJ~1ktan 
kurtulmalarına yarar diye bunlı:ırı 
yazdık. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

tST ANBUL BELED1YES1 
" ·' - · --- •~osu temsilleri 

'armki Salı günü 
akşamı 

Saat 21 de 

BİR KAVUK 
DEVRİLDİ 

f azan : Müsahip 
zade Celal Bey 

ZA YI - Nezahat ve Sabahat i..rule 
tatbik mühürlerimizi zayi ettik. Yenisi
ni hakkettirdiğimiz cihetle eskisinin hük 
mü yoktur, (9530) 

ayrı ayrı kumanda altında harbede 
rek bir iş beceremedikleri halde 
onun kumanda birliğinde israr ede ' 
rek nihayet muvaffak olması ilim 
usulünün emrettiği "birlik,, ·kanu
nu neticesi değil midir? 

7. - - ~ 
' ' . 

Sinemanın keıfedildigi gü .ıdenberi yap.lmış büt.in muazzam 
filml=ri gölgede bırakan 

• 
.Roma Ateşler içinde 

250:JO figüran - yüzlerce vahşi hayvan • S mHyon do'ara mal 
olan film. A,k • İhtins • İhti1am ve dehşet filmi • Clnlanau bir tarih 

• 
8 teırinisani M 1 k 9 Te~rinisıı.ni Perıembe 1 ek 

Çarşımba geceıi e e matinelerden itibaren p 
S i N E M A S 1 N D A Paramou"t filmidir. 

HANDA - DRAMALIS - PRINEAS 
Yunan operet heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bu aksam saat 21,30 da son defa olarak 
DES-PINIS KAPITANIOS 

Yarınki Salı akşamı 
ONIROS iTAN 

1 ·RADYO 
'Bugünkü program 
ISTANBUL ı 

18 Graomfon.. 
18,30 Frau..ızca der• (llerlıf!lmi:t olanl•r•:" 
19 Mahmure Handart Hanını. 
20 Refik Talat Bey ve arkadaıları. 
21,.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Borsa haberi, SaaL 

A N K A R A, 1538 m, _ 

1 

12,30: Gramofon. 18: Alaturka aaz. _18,45: 
dana muaiki•i. 19,45: Alaturka taz. 19,lS: A .. 
jaua haberleri. 

V A R Ş O V A. 1411 m. 
11.11: Salon orkeatraaı 18: Ş•rkılı ve hafif ha· 
valat". 18,25: Piyano konaet"İ (Chopin, Lis:zt

1 

Debuasy, Godow•ky, Sauer). 18,55: Zirai mu· 
•ahabe. 19,0Sı Konferans, h•berler. 19.25: 
Plik ile operet teınaili. 20,10: Muhtıı!ilif. 20,45 
Haberler. - latirahat. 21 105: Mo:zarbn 11L'en• 
levenıent du Serail,, operası. 24,05: T ayya.reci 
lik netl"İyatı. 24,10: Sigan mu•iki•i.. 

B U O A PE ŞT E, 550 m. 
17: Kadın aaa.b. - Konff!>rana. 18,25ı Sa!on 
musikisi. 20,05: Piyano refakatile Madam 
.Koncz tarafından 9arkılar. 20,45: 1-"ilharmon1k 
opera takımının konseri (Soli•t kemaniş.t işti~ 
rakiie ve Volkaman, Bach, Beethoven'in eser· 
lerinden.) 23,15: Triye konseri. 24: Si8'an mu· 
aildsi. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
17: Fransız opera pli.klan. 17,35: Oda musiki· 
ai (Mozart.) 18: Muaahabe. 18,30: Konser. pi
yano - keman ile vee Corelli • Leonard, T arti· 
ni • Krei,ler, Fritz kreialer, Hubay, Fleischer' 
İn eserlerinden. 19,10: Musahabeler. 20: Avcı
hk konaeri (Viyana. aenFonik takımı.) - Mu
sahabe. 22,25: Scb.ubert • Brahma'ın eserleriq
den senfonik konıı.er, 23,25: Tagannili Caz. 

MILAN ·o- TORINO • FLORANSA, 
18,15: Balilayka k~nsotti ( Abr.amof takımı.) 
20: Haberler . P13k. 20.25 Ecnebi lisanile ha
berler. - Pl.D.k. 21,05: Haberler. - Pl.B.k, 22..20 
Komedi. 2.2,SO: Oda, musikisi (Beethaven, Kon 
sini). 

P R A G, 485 m. 
18,0S: Plik. - Mu.aah.abee. 18,30: Plllk 18,SS: 
PIB.k . .:___ Musahabe. 20,05: Tschai Kowaky'nin 
'
1PJQUE • DAME" (Pik - dam) operası. 

23,35: Haberler vesair neşriyat. 

ZORlH, 459 m. 
18: Yeni Viyana musikisi (plik.) 19,30: K-on
fenrana. 20,10: Pli.k konseri. 20~5: Lautta ale 
ti ref;akatile şarkılar. 22: Son. haberler. 22,15: 
Klasik konser (Beethoven), 

ROMA, 441 m. 
18,20: Taganni ve m.usik-i. 21 ,20: Plak .. lı•ber
ler. 21,50: Oda musikisi (Liszt, Debuaay, 
Paganini, Gluck, Riınıky - korıakow). 21,50: 
Hafif musiki. - Son haberler. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Plak. 14: Plak. 18: Ork1.stra. 19.20: Mee 
Pavele-5co ta.rafından taganni. 19,35: Orkestra 
20,25: Pli.k - Konferans. 21: Sarvas kuator 
talomu:un Beethovenin konseri. 21,JS: Konfe· 
ran&. - Taga!"lnili konser. 22,20: Piyano kon• 
seri. (O. Strau•ı, Vasilesko.) 23,20: Romen 
halk mu5ik.isi. 

aldırınız. - (9540) -

..................... 
ELHAMRA 

Sinemasında 

M A D A M 
BUTERFLAY 

devam ediyor 
SILVIA SIDNEY'in bu filmini 
muhakkak görllnüı:. Fiatler: Ma· 
rolc1'n 50, koltuk 40, biri>ıci 30 

(9542) 

. Yeni n••rlyat 

Roman ve hikaye 
Nahit·s...n Beyin "Roman ve Hll<B• 

yet, tekniğine ve roman nevinin kaça a1 
rılması İcap ettiğine dair vaktile ne!' 

-rettiği etütler umumi bir al.ika ile ~ 
·kip edilmit ve bu bahisler üzerinde bil' 
çok münaşakalar olmuıtu. o.!l 

Nahit Sn-rı Bey asıl makalelelrile "" 
ahara lbralıim Necmi Bey tarafmhJI 
yapılmıı -itirazlara cevaben yazdığı ya• 
zılan bu defa güzel bir cilt halinde toP' 
lamıı ve (VARLIK) mecmuımnm net 
riyat serisi meyanında olmak üzere nef 
retmiıtir. . 
. Bir çok edebiyat ve flkir rneselelerı• 
ne temas eden bu güzel eseri tavsiye e" 

deriz . 

Varlık 
Mecmuanın sekizinci nüohaımd• 

cümhuriyetin on senesi içind'e memle
ketin fikir, edebiyat ve maarif sahas~ 
daki bütün terakkiyatı çok isabetli bıt 
görüşle anlatılmaktadır. 

Bir çok kıymetli imzaların makale t1 

şiirlerini ihtiva eden bu nillhada H~· 
evleri reisi Necip Ali, Abdülhak Şina•~ 
profesör Mustafa Şekip, Yaşar Nah~ 
Kazım Nami Beylerin makalelerile Or• 
han .Seyfi ve Yusuf Ziya Beylerin tiirle
nni bilhassa zikrederiz. Bunlardan bal' 
ka Etem izzet Beyin on senenin haya• 
tını büyük bir kudretle canlandırBJ' 
"On yılın romanı,, adh romanından g•' 
yet güzel bir parça neşredilmektedir. 

runn umdeıi "M 1 L L 1 Y E T'' tir. -ABONE ÜCRETLERi : 
Türki:,-e için Ha.riç {çiıl 

L. K. L. K. 
3 •Jbiı 4- 8-
8 " 7 50 14 -

_12 " 14- 28-

Gelen ..... k seri Hrilm-~ Müddeti 
a•~en nüshalar 10 kuru.ıtu"I'.- Ca-z.et• •• 
tn•tbaaya. a.it itler İçin müdiri,.et• mil• 
raca.at edilir~ Caxetemiz il&nların. mea"u~ 
liyetini kabu1 ebnes. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy aakeri ra•at merkezinden ..,e. 

B R E S L A U, 325 m, rilen malU.mata göre, bugün hava açmk 
17,05~ Hafif musiki. - Muıı:ahabe. 20: J, Stra• 1 ve rüzgi.r sakin olarak devam edecektir. 
uss'un eıerlerinClen kon•er (tagannili.) 21: 

1 

Diin bava ta.:z:yiki .164 milimetre, aıcak· 
Haberler. - Ne,eli neıriyat. 23: Muhtelif .ha- hk en çok 22, en az 11 derece kaytedil· 
herler. 23,25: Teknjk netriya.t. 23,35: Orı mu- mittir. ............ıiı 

ıikiai. iıılİİİİiıiİİıı••---------

H ari k Hay at Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
ü N Y O N StGORT ASINA yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Herhalde bu meselede karar ge- -
ne Clemenceau'nun dediği gibi olsa 
gerektir: Herkes tabiatine göre ya-

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 8066 
şar. 

G. A. 

. 
çin istifadeli oluyor. Hiç olmazsa 
okumamı, yazmamı unutmam. 

Hanımefendi israr etmedi: 
- Sen bilirsin Çiçek. Yalnız ha

trrında olsun, yazıhanede çalışmak
tan vaz geçtiğin gün seni endişeye 
düşürecek bir şey yoktur. 

Reşit Bey bana o kadar iyi mua
mele ediyor ki ondan şikayet etme
ğe hakkım yok. Zavallı ihtiyar ka
tip Ali Efendi bile emrim altında. 
Yazıhanenin her işini kavradım, öğ 
rendim. Retit Bey bana dosya terti
batını öğretti. Bütün dosyaları ay. 
rı ayrı raflara ayırdım. 

Reşit B.in Sigorta kumpanyaları, 
vapur acenteleri, bü:fti,k iicarethane 
!erle bir çok işleri var. Çok çalışı· 
yor ve zannederim çok ta kazanı
yor. işe başladığımın üçüncü günü 
yirmi bin liralık bir çek aldı. Ban
kada hesabı var. Almaktan ziyade 
ilave ediyor. 

Ali Efendi onun emektar bir a
damı imiş. Bir gün bana anlattı: 

Reşit Bey daha ortamektepte İ· 
ken Ali Efendi orada mubassırmış. 
Reşit Bey yüksek mektebe girmiş, 

çıkmış, işini büyütmüş. Bu sırada 
Ali Efendiyi de mektepten çıkar
mışlar. Bir tesadüf onları yolda 
karşıla9tırmış Reşit Bey haline acı
dığı için Ali Efendiyi yanına almıf. 

İhtiyar katip: 

- O ne yaramz şeydi bilsen, 
mektebi biribirine katardı! 

Diyor. 

Becerikli, yerinde duramıyan bir 
adam. Ortadan az boyu var. Yanı
ma geldiği zaman adeta batı omuz
larımda kalıyor. 

Zeki bir adam olduğu gözlerin
den belli ... 

Galiba bekar olduğu için kadın
larla ahbaplığı fazla. 

Yazıhaneye ilk geldiğim gün te
sadüf ettiğim sarı saçlı, tık bir ha· 
mm bir daha geldi. Fakat Reşit B. 
yoktu. Biraz odasına girdi. Oturdu. 
Öteye beriye telefon etti. Bana se
lam bile vermeden çıktı, gitti. Ak· 
şam üstü günün haberlerini Reşit 
Beye verirken bundan da bahset· 
tim. 

Reşit Bey gözleri yerde dinledi. 
Telefon meselesini söyledi!Hm Z'" 

man kaşları çatılır gibi oldu. 
- Çıkarken bana bir şey söyle

medi. Belki Ali Efendiye söylemit' 
tir. Dedim • 

Hafifçe gülümsedi. 

O akşam yazıhaneden çıkarkeıı 
beni çağırdı: 

- Çiçek Hanım kızrm. Dedi. Bell 
yokken buraya kimseyi almayınız· 
Gelenler intizar odasında beklesiıı• 
ler. 

- Emredersiniz efendim, Fakat 
bazı samimi ahbaplarmız teklifai:ıı• 
ce içeri giriyorlar. Dedim. 

Yazıhanenin üzerindeki kağıtlat 
la meşgul görünerek ilave etti: 

- Ben çıkınca kapıyı kilitlersi• 
niz. Telefon çaldığı zaman gider 
bakarsınız. 

Bir şey söylemeden başımı eğ• 
dim. 

Artık akşamları Mahir Beyin o·, 
tomobilini beklemiyordum. işim bl 
tince çıkıyor ve tunele, tramvaya 
binerek eve gidiyordum. 

(Bitmedi) 



t\azillinin Don Juanı nasıl 
öldUrUldU? 

AYDIN, (Milliyet) - Geçen -
lerde Nazillili tokmaklı Hasan ça
'11,un kafasından mavzer kurtuni
le öldürülerek bir çalı dibine atıl
dığını yazmıttım. Vak'a üzerine 
~ıkata baflıyan jandarmamız 
cunıhuriyet zabitesine yarafan bir 
hassasıyetle failleri meydana çıkar 
llııtlar, ve hadisenin bütün safaha
tını aydıniatmıflardır. 
. Vak'a fU suretle cereyan elmİf

tıı: 

Ölü Tokmaklı Hasan çavuf; ev
""lce uzun müddet tekavet etmit 
'!fe tnilli mücadelede de demirci 
'.ı1ehınet Efe kuvvetlerile çalı9mak 
ıateınıt ise de nüfuzundan istifade 
ederek birçok namuslu kız ve ka -
dınların ırzlarına dokunmuf, ken-
1•lerıı:u kırıetmişti. iSu ahlaki za -

1ndan kurtulamayan Hasan Ça • 
"'19 Nazillinin Gereniz köyünden 
•~.bıkaııtardan Mustafa kızı F at -
~ Ve kızlığı 18 yatında Kübra 
1 ~ lnünasebette bulunurmuf. Bu 
iıh~ bir çok kadın itlerinde alaka
•ı . Olan Hasan Çavutun kadın yü • 
ı!"nılen; Nazillinin Çapa mahalle
~nden ve mükerrer sabıkalı Arap 
ehınet çavu~ oğlu 32 yatında Ka 

·~·P Mehmet ve lsaBeyli köyünden / 
Yıne ınethur sabıkalılardan 35 ya- 1 
fında Süleyman oğlu İsa Efe ile 
araları açık ve gerginmif. Yine 40 
~~l~rında rençber Ratitle de ka-

ııı •flerinden araları açık bulunu 
tor~uf. Tokmaklı Hasan çavutun 

u uç hasmı birletmitler ve Hasan 
Sa,vufu bir faka bastırmağı dütüne
hei( k!'ndisini takip ve tarassuda 
aşlaınıflardır. 

ı· Y~k'a gecesi Hasan Çavu9 Na-
.•llıııın üç kilometre garbi timali

sıııı:1e ve Aydın caddesi üzerinde 
d:k.~esedinin atıldığı yerden be' 
d ıka mesafede Raşidin bahçe 
d aınrna gece yarısı gireceği sıra-
a Yukarıda ismi geçen üç phıs ta 

~a.fı~clan öldürüldüğü tesbit edil -
· llŞ\lr. 

Akhisarda define 
AKHiSAR, (Milliyet) - Ka

sabamızın şarkında bet kilometre 
~~ Çağlak deresi civarında (elli 

•lo) ağırlığında altın bulunduğu 
~ ihbar ederek hafriyatını talep 
e en Jori Mil ve refiki Giritli Ha 
:n Efendi isminde iki zat kaza
lı 12;. alakadar memureyni müvace 
h esınde bir haftadır mezkiir ma
/ld~ hafriyat yaptırmakta iseler 
~- tıındiye kadar hiç bir fey elde 

e ılenıemiftir. 
l' Edindiğim malumata göre Mil 
~.1?ücadele senelerinde Papa Yor
ıı: hminde bir çete reisi mezkur 
lı:~ alde karargah kurmuf, birçok 
I' 

0 Yleri yakarak gaspettiği parala 
.~. 0 raya gömdüğü halk tarafından 

0 Ylenmektedir. 
\r Ç_ünkü bu adamın zülmü lzmir 
~hı umumisi lstiryadise tikayet 

~dılın.if ve lstiryadis tarafından çe 
le efradı ve resieri tevkif edilerek 
c ıınire sevkedildiklerinden mev
t ut araları oraya sakladıkları söy
enın.ektedir. 

Ezine belediyesi çalışıyor 
ot Ez1NE, (Milliyet) - Buraya 
il kmohil ile geldiğim vakit hava 
e~. sıcaktı. Bir müddet istirahat 
y lıkten sonra kasabanın muhtelif 
erlerini dolaftım. 

1 ~:r tarafta muntazam yolar ib 1agJı olan bu kasabada ümran 
a, amıttır. 

Sok ~elediye haritası mucibince bir 
g _ııışaat yapılmakta ve caddeler 
"~01tletilmektedir. Kaymakam Ca 
1 ıt Ve Belediye Reisi Cemal Bey
i~! kaza ifleri ile pek ziyade met 

0lın.aktadırlar. 
le I<öy kanunu mucibinde bütün l':y Yo!ları yapılmıt ve merkeze 
Ilı lltedıloıiftir. Hükumet konağı
Ya ~I tamiratı bitmif ve her tarafı 

g ı boya ile boyanmıftır. 
11 Belediyenin yeni yaptırdığı si 
fiİltıj hinasında her aktam güzel 
lıa~ er gösterilmektedir. Bu son 
fil t:ı ~arfında Çanakkale harbi 

ıranı göstermiştir. 
'l>a ku tarihi filmi görmek için ci
ltı. r . azalardan bir çok halk gel-

1Ştır. 

~ir bomba patladı, iki kişi öldü 
ıı1 e.~ YRAMIÇ, (Milliyet) - Kı 
da, doyden 13 Yatlarında üc çocuk 
lar!k a ~uldukl~rı bir bombayı a
ba koye getırmifler, köyde bom 

nın ·· · kat b uıerıne tatla vurmuflar, fa 
tin . 0~banın ani patlaması üze-
d e ıkısı parça parça olmut biri e at; , 

· ır surette yaralanmıftır. 

Ege kıyılarında gezinti 
Küllükten vapurla Marmaris, Fethiye, 

Antalya ve Mersine kadar 
MiL.AS, (Milliyet) - Akdeniz 

kıyılarındaki kasabamız, denizin 
rütubetile buğulanan koylarında, 
Üzerlerinde taze çiğler parıldayan 
rengarenk çiçeklere benziyor. 

Konya vapuru, bacasından siyah 
dumanlar salıvererek Küllük lima
nından uzaklatınca Adalardenizi
nin koyu mavi göğsünde serpilmit 
bir sürü İtalyan ve Yunan Adaları 
etrafımızı çevirdi. 

Biraz sonra Bodrum; solunda 
yemyefil fundalıkları, sağında mu• 
azzam tarihi kalesi, karşıda beyaz 
badanaları ve her biri birer bahçe 
İçinde dizilmit binaları. Burası 
timdi tesviyeitürabiyeai İcra edil
mif, köprüleri ikmal olunmuf bir 
yolla vilayete bağlanmıştır. Manda
rinleri gün geçtikçe rağbet bul
makta, mühim ihracat yapılmakta
dır. Şimdi burada incircilikten zi
yade mandarine ehemmiyet veril
mektedir. Belediyesi oldukça çalıf 
mıf, hatta bir asfalt cadde bile yap
tırmıttır. 

Marmaris'i tasvir edebilecek ka
lemin kudreti büyük olmalıdır. in
san kendinde bu kudreti bulama-
yınca, memleketimizin bu inci kö
fesini layık olduğu kadar güzellef
tiremiyeceğinden korkuyor. İçeri gi 
rerken fehri göremiyorsunuz. Bura
nın limanına vapur, İskandinav Fi
yor'larına girer gibi sokuluyor. Bir
den bire durgun sularında berrak
lıklar titreyen İsviçre gölleri gibi 
bir limana giriyorsunuz. Limanın 
dört tarafı çam ormanlarile dolu, 
karşıda şehir bahçeler ve çamlıklat 
içinde bembeyaz ve tertemiz. Mar
maris'in hafif reçine kokulu balı 
pek me,hurdur ve boldur. Buralı 
birisi bana bu çamlıkların tekmil 
arı kovanı ile dolu olduğunu ve 
dört yanından bal aktığını söyledi. 
Marmaris'in tepelerinden limanına 
bakmak insanı doyurmayan bir şey. 
T abiatin bu İn9İrah verici güzelliği 
içinde, insan hayata daha kıskanç 
bir sevgi ile bağlanıyor. Vapurun 
buraya nereden geldiği ve nereden 
tekrar çıkıp gideceği belli olmuyor. 

Aydında gizli rakı 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın po

lisi bir rakı imalathanesini basmıt 
ve tekmil malzemeıile bir rakı im
biği cibre ve kaçak rakı bulmuttur. 

Eski maliye memurlarından Meh 
met Ef. bir müddet evvel kaçak ra
kı ile tutulmut ve mahkum edilmit
ti. Cezasını bitirip hapisten çıkan 
Mehmet Efendinin gene kaçakçılık 
yaptığını haber alan zabıtamız 
Mehmet Efendiyi sıkı bir surette ta 
kip etmekte idi. Nihayet dün ak
fam geceyarısından bir saat sonra 
Mehmet Efendinin Sarayiçi mahal
lesindeki evinde rakı çıkardığı nö
betçi komiseri Tahsin Efendiye ha
ber veriliyor. Tahsin Efendi vilayet 
ten arama izni alarak Mehmet E
fendinin evine gidiyor. Evi üç ta
raftan abluka ederek kapı çalınıyor 
fakat ses yok. İçeriden bir takım tı
kırtılar işitilince duvardan içeri gi
riliyor. Bir odada faaliyet halinde 
bir imbik, diğer odalarda da ısla
tılmış üzüm ve bir damacana için
de 20 okka kadar ayrıca şişelerde 
de rakı bulunuyor. Tahsin Efendi 
evin diğer aksamını arayınca kom
şu duvarına bir merdiven dayatıl
dığını ve bir şapka düşürüldüğünü 
görüyor ve Mehmet Efendinin bu
radan kaçtığı anlafılarak kaçak ra
kı üzüm ve aletler müsadere edili
yor. 

Işıklı köyü yanındaki bahçesine 
kaçtığı anla91lan Mehmet Efendi
nin tutulması için jandarma gönde
rilmiş ve bahçesinde de araştırma 
yapılma11 emrolunmuştur. 

-o--

Akşehirde buğday mUbayaatı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şeh -

rimiz Ziraat Bankası tarafından 
buğday mübayaatına devam olun -
maktadır. Şimdiye kadar müba -
yaa edilen buğday mikdarı 250 va 
gonu mütecavizdir. Şehir dahilin -
deki bilumum ambarlar banka ta
rafından kiralanarak buğday yı • 
ğılmaktadır. İstasyonda yapılmağa 
başlanan buğday silosunun in9ası 
henüz ikmal edilmemittir. Mevru
Clat devam etmekte, mübayaat ha
raretle yapılmaktadır. 

Fethiye; burası da bir göl ke~a
rında. Burada tabiatle beraber ın
san elinin kudretini de seziyorsu
nuz. Yeşil ormanlarla örtü!ü sır~la-! 
rı eteklerinde muntazam hır fehır . 
Havasının fazla rütubetli olduğun
dan biraz ağır olduğunu söylüyor
lar ne zarar? Burada ruhların inti
rahı organizmi yoluna getirebilir. 

Antalyaya vapur, çağlayanların 
latif flrıltı11 içinde giriyor. Tabiat 
burada kulağın hakkını da ihmal 
etmemİf. Hem göz, hem kulak, in
san zevkinin bütün inceliklerile do
yuyor. Şehir limandan görünmüyor. 
Muntazam bir yol, bir iki dakika 
içinde, yolcuyu bu şirin vilayetimi
zin ortasına çıkarıyor. Limanın 
dört yanında gene yemyetil orman
lar ve bu yeşillikler içinde muhte
şem çağlayanlar. 

Mersin, küçük bir Avrupa şehri 
hissini veriyor. Mamur, muntazam 
ve zengin bir vilayet merkezi. Bun
dan evvel uğradığımız yerlerde, o
tel ve lokanta cihetinden müşküla
ta uğramak varittir. Halbuki Mer
sinde bunları bol bol bulabilirsiniz. 
Büyük ve modern oteller, temiz ge
niş ve zevkle dö9enmit restoranlar 
Temiz ve genif caddeli ve mütead
dit eğlence yerleri vardır. Güzel 
evler yapılmı9tır. Muntazam bina
ları buraya ayrıca bir güzellik bah
şetmittir. lktısadi kriz diğer kasa
balarımızda olduğu gibi cenup vila
yetlerimizde hissedilmez. Burada 
bol para sarfedenler var. Alışveriş 
yolundadır. Caddelerde "Vatandaş 
türkçe konuş, bilmiyorsan öğren!,, 
levhaları vardır. Mersinde biraz 
dolaşan bir yolcu, bu levhaların, 
çok yerinde olduğunu teslim eder. 
Çünkü mersin halkı ekseriyetle a
rapça konuşmaktadır. Kendi ülkü
müzü tafıyan, kendi ruhumuzun 
heyecanlarını duyan vatandaşları
nızı, kendi dilinizle konu9muyor 
görmek İnsanın içini sızlatıyor. Öz 
dilimizin, Mersin gibi bir ileri vila
yet merkezimizde taammümünü, o
ranın kıymetli gençliğinden bekli-
yoruz. A. N. 

Sökenin ticareti 
SÖKE, (Milliyet) - Kazanın 

maarif ifleri mükemmeldir. Yeni
den büyük bir mektep yapılıyor. 

Zirai ve iktısadi vaziyeti de tet
kik ettim. Muhit bu sahada çok 
müsaittir. Arazinin müsaadesi sa
yesinde kuvvetli bir kasaplık hay
van istihsali vardır. Sökenin kasap
lık hayvanatının en büyük mütteri
si Yunanistandır. lstanbula da sev
ki yat yapılır. Yunanistana her se
ne 10,000 sığır, 50,000 koyun, 25 
bin kuzu ihraç edilir. Bu sene ihra
cat hemen yapılmıyor desem müba
lağa etmit olmam. 

Söke ayni zamanda kuvvetli bir 
zeytin muhitidir. İstihsal olunan 
mühim miktarın bir kısmı Kupda
sında İtalyan yağ fabrikası tarafın
dan alınmakta ve İtalyaya ihraç e
dilmektedir. Sökenin hububat ve 
zahire istihsalatı da az görülmiye
cek bir derecededir. Kaza merke
zinde on kadar yağ ve saire fabrika 
sı vardır. Bunlar içinde meyankö
kü fabrikası zikre tayandır. 

Meyankökü yüzünden 300 amele 
geçinmektedir. Meyankökü istihsa
latı bir buçuk milyon kilo olup hep 
si de ihraç edilmektedir. 

Burada kooperatifler de artıyor, 
Müstahsil kooperatife fazla bir e
hemmiyet ve kıymet vermekte ve 
gün çektikçe faaliyet ve elde edilen 
iyi neticeler çoğalmaktadır. 

Sökenin belli batlı itlerinden bi
risi de dalyanlar ve balıkçılıktır. 
Hüseyin Bey dalyanları fenni ba
lıkçılık esaslarına göre vücuda ge
tirilmittir. Asri her türlü tesisata 
malik olan bu dalyanlarda sovuk 
hava mahzenleri de vardır. 

Yılan balıkları Almanyaya, sa
zan balıkları da bilhassa Bulgaris
tana sevk ve ihraç olunmaktadır. 

Denizli lisesi 
DENiZLi, (Milliyet) - Bu se

ne Denizlide açılan lisenin doku -
zuncu sınıfına yalnız kırk erkek 
talebe kabul edilecektir. Lise bi -
rinci devre kısmına kaydedilen ta
lebe mikdarı pek fazladır. Birinci 
sınıfın dört bet tube olacağı kuv -
vetle tahmin edilmektedir. Diğer 
sınıfların birer tubesi vardır, 

T 
~ 

Küllükte kayık ve yüzme yarışları 

Yüzme yarıfına girenler 

MiLAS (Milliyet) - Kazamı- 1) iki tonluk sandalların ittirak 
zın iskelesi olan Küllük'ten, bun- ettiği yarıf ki, bunda Hüseyin Ef. 
dan evvelki mektuplarımda, bir nin sandalı birinci. 
çok ve~ilelerle bahs~tmi9tim. 2) Bir tonluk sandallar arasında, 

Cuma günü Milasın yarısın- Karantina sandalı kazandı. 
dan fazlası oraya lafındı. 25 kilo- 3) Dört millik müsabakaya bir 
metrelik şose üzerinde, sabahtan çok yelkenliler ittirak etmit ve bun
akfama kadar, kamyonlar, otomo- da sandalcı Omer galip gelmittir. 
biller insan tatıdı. J(üllük Hilali- Yağlı direkten bayrağı almak iti 
ahmer heyeti kayık ve yüzme ya- çok eğlenceli olmu9, buna Ziya E-
rıtları tertip etmitti. fendi muvaffak olmuştur. 

Yarışlara öğleden evvel batla- Öğleden sonra, Küllük ve Milas 
nıldı, öğleden sonraya kadar tam spor klüpleri arasında, gayet heye
bir intizam içinde devam etti. canlı ve nazikane geçen bir futbol 

100 metrelik kulaçlamada, Kül- maçı yapılmıf, Milas takımı sıfıra 
lük spor klübünden Turan Ef. bi- karfı betle galip gelmiftir. 
rinci, 100 metre kurbağalamada Anadolu köğeleri hayatının en 
Hayri Ef. birinci geldiler. 100 met- derin yeknesaklığı içinde, hem 
re arka sütü yüzenler içinde Rama- Küllük'e, hem Milasa eğlenceli, ne
zan oğlu Ali Ef. galip geldi. 800 M. zih bir gün geçirten ve müsabaka
mukavemet yüzmesi çok heyecanlı yı sonuna kadar tam bir intizam 
oldu. Burada da birinci gene, Ka- içinde idare eden Küllük Kırmızı 
rantina katibi Hayri Ef. geldi. Hiliili reisi Sıhhiye memuru Kazım 

Sandal yarıtları fU suretle oldu: Beyle bütün heyeti tebrik ederiz. 

Cenupta bir soygunculuk 
CERABLUS, 29 (Milliyet) - Ali 

Hoca isminde birinin idaresindeki ÇC· 
le Nedap yolunda Urfa ve Diyarıbe -
kir yolcularından se\<iz kamyonu soy
mut, üç bin lira kadar para gazpede
rek Fırat yolu ile c<lrtuba savuşmuş -
tur. Hadisenin bir Fransız istihbar za
bitinin tahriki o!Clllfu a'nlatılıyor. 

Kaçakçı karı koca 
MALATYA, - Samsunpazarmda 

bakkallık yapan n'ıühtedi Bedrinin 
vaziyetinden §Üphe edilerek dükkan -
da arattırma yapılmq, bet kilo afyon 
ile kaçak ipekli kumatlar, kansı Sul
tanın üzerinde de birçok sigara k&ğı
dı bulurunuştur. Bu kaçakçı kan koca 
ihtisas mahkemesine tevdi edilmitler
dir. 

Geredede adliye tayinleri 
GEREDE, - Kazamız hukuk ha -

kimi Mersin Bey Trabzonun Pazar ka 
zasına tayin edildiğinden yerine Tos
ya müddeiumumisi Ali Saim Bey tayin 
edildi. Dikili sulh hakimliğine tayin 
edlen müddeiumumimiz Hasan Beyin 
yerine de hukuk mezunlarından Şev
ket Bey tayin edilmiştir. 

Silivride bir cinayet 
SiLiVRi, - Cümhuriyet bayramı -

nı bütün kapleriyle kutlulayan Silivri 
halkı bayramın hemen ertesi günü ya 
pılan alçakçasına bir cinayet bura bal 
kını müteeaair ebniıtir. Silivride öteden 
beri herkesin sevdiği, takdir ettiği ça
lışkan bir rençper vardır. Nuri ismin
deki bu çocuk bir ana bir baba bir zev
ce ve iki çocuktan mürekkep bir aile
nin yegi.ne istinat noktasıdır. 

Gene ayni yerde eıraftan birisinin 
babasının servetine güvenen kaza hal 
kının batına bela o.lan Nazmi isminde 
bir oğlu vardır. Nazmi ile Nuri bun -
dan tam iki sene evvel bir meseleden 
dolayı biribirlerile kavga etmiıler ve 
o zamandan beri dargın durmuılardır. 
Araya giren fitilciler de bu dargınlığı 
körüklemif.]er, araya N urinin askerli
ği de girmiı, çocukçağız hizmeti vata
niyesini bitirmiı ve bayramın arife 
günü memleketine dörunüt çoluğuna 
çocuğuna kavuşmuıtur. 1 Tetrinisani 
çartamba günü Nuri evine gaz almak 
için bakkal dükkAnına iniyort orada 
bulunan Nazn!i ile karıılaııyor. Naz
mi onu görünce: 

- Askerlikte gebermeden döndün 
ha!.. Dur ben seni yatatıruyayım, di
yerek tabancasını çekiyor üç el alet e
diyor ve biçare genci yere aerİllt)r. 

Bu kargatalık eanasında kaçmıya 
muvaffak olan katil evinin samanlı -
ğına saklanıyorsa da Silivrinin jandar 
ma kumandanı yarnn saat gibi kısa 
bir zamanda katili yakalıyor. Bütün 
kaza halkı katilin şiddetle tecziyesini 
istemektedir. 

-o-

Malatya bir mimar celbetti 
MALATYA - Malatya belediye -

sine ilk defa olarak bir Nafia mimarı 
getirilmiştir. Bu zat geldikten sonra 
ıehirde hiç bir esasa istinat etmiyen 
intaatın önüne geçilmit ve yol iıleri 
de yoluna konulmuıtur. Tevfik Bey 

t Nafia Fen mektebi mezunlanndandır. 
Kendisi genç ve yılmaz bir azim sahi
bidir. Şimdi tehirde yapılaca.k bütün 
intaatın planları belediye miman ta -
rafından hazırlanmaktadır. Cümhuri
yet bayramı münasebetile yapılan tak 
!ar da mükemmel bir tekilde Tevfik 
Bey tarafından hazırlanmııtır. Beledi 
yenin parası oldukça bu gayyur mi • 
mardan çok istifade edileceği mu • 

"Antalya limanında bir çağlıyan hakkaktır. 

/ ~~~~~~-----

"AntalyaJa yeni bir bulvar" 

Bandırmaya vapur seferleri 
kAfi gelmeyor 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban • 
dırma birinci sınıf ve itlek iskelele -
rinden biri olduğu halde itletme idare 
si haftada yalnız üç posta yapan Bur
sa vapurunu itletiyor. Evvelce Bandır
ma - lstanbul arasında her gün gitme 
ve ırelme vapur seferleri yapılıyordu. 
Bazan vapurlarda gene yer bulunmu
yordu. Şimdi ise intizam tamam.ile bo
zulmuştur. Bursa vapurunun kamara
lan yeli§mediği gibi, göverte yolcula
rmı banndıracak mahalleri de yok -
tur. Yolcular gece tiddetli soğuğa ve 
rüzgara karıı her tarafı açık olan gÜ• 
vertede gayri sıhhi ve peritan bir su
rette seyabat ediyor. Güvertenin bir 
kısmı kuzu, koyun, ya§ meyve, balık 

. çuvallan ve kümes hayvanatı kafes -
!er iitgal ettiğinden yolculara yer kal 
mıyor V!'J yer tutmak yüzünden he -
men her postada kavga gürültü eksik 
olmuyor. 

Su yUzUnden bir cinayet 
ANDIFLI, (Milliyet) - Dem

re nahiyesinde Kerim isminde bi
risi komtularmdan Rizamn evinin 
önünde bulunan koyudan içmek 
için su almaya gitmif, Riza her ne 
dense Kerime su vermek iateme
mif, bu yüzden aralarında ağız 
kavğası baflamıt, bu ağız kavğası 
bir müddet sonra yumruk kuvveti 
ne binmittir. Bir aralık Riza evine 
girmif, Kerim de Riza ile fazla 
kavğa etmekten çekinerek oradan 
ayrılmak üzere iken Riza evden al 
dığı çifte tüfenkle dışarıya çıka
rak Kerimin üzerine alet etmiftir. 
Neticede çifteden çıkan saçmalar
la otuz yerinden yaralaan Kerim 
ölmüştür. 

Katil Riza derhal yakalanmıt
tır. 

Çinede mahsul 
ÇINE, (Milliyet) - Çine ka· 

zasının batlıca istihsalatı zeytin
yağıdır. Kazada 454.000 zeytin a
ğacı vardır. Senevi bir buçuk mil
yon okka yeztinyağı iıtihıal olu
nur. 

Arpa, buğday ve darı istihsala. 
tı ancak kazanın ihtiyacına yetit
mektedir. 

Çinenin 160.000 dönümden 
fazla merası vardır. Ve vilayetimi 
zin en çok sığır ve kuzu ihraç e
den mıntakasıdır. 

Bu kazada tavukçuluk ta çok 
ileridir. Senevi 3.000.000 adet yu 
murta ve 50 binden fazla tavuk 
ihraç edilir. 

Kazada 3.000 kuvan an vardır. 
Senevi 12.000 okka bal ve 1000 
okka balmumu istihsal olunur. 

Çinede iki sene evvel tütün 
fiatlerinin yükselmesi herkeai tü
tüncü yapmıftı. Fakat geçen sene 
bilhassa bu sene tütün fiatlerinin 
dütmesinden bir çok tütüncüler 
mahvolmuşlardır. Bu sebepten yal 
nız ötedenberi kendilerine meılek 
edinmit çitfçiler tütün ekiyorlar. 

Ayvacık gençleri 
AY ANCIK, (Milliyet) - Son 

zamanda yapılan heyeti idare içti 
maında Gençler Birliği reisliğine 
Malmüdürü Şükrü Bey seçilmit 
ve federasyona dahil olarak Ça
nakkale mıntakaıına bağlanmıt

tır. 

Spor sahasının teıviyei turabi 
yesi ikmal edilmit, silindiraj ya
pılmak üzeredir. Her aktam umu
mi kaptan Sıhhat memuru Adnan 
Beyin nezareti altında futbol ve 
atletizm ekzeraizleri yapılmakta 
ve temsil heyeti tarafından sık sık 
müsamereler verilmektedir. 

Gençlerin çalıfmalanna ve ih
tiyaçlarını temine Kaymakam Hik 
met Bey çalıtmaktadır. 

Bir soygunculuk 
KÜTAHYA, 5 - Kütahya - Bur

sa ıosesi üzerinde Yenice çiftliği önün
de evvelki gece saat yirmi birde bir 
soygun<:uluk vak'a11 olmu§lur. Silahlı ve 
yüzleri maskeli üç baydut yoldan ge
çen bir kamyonu durdurmuılar, içinde 
bulunanlat-dan paralarını almıılar ve 
kaçmıılardır. Vali ve jandarma kuman
dam baydutlann takibi itine bizzat ne
zaret etmektedirler. 

Oç kişi bir adamı öldUrdU!er 
ADAPAZARI - Sabancanın Ga

zipafa mahallesinde Aslı oğlu Meh • 
met Efendi evine giderken öteden be
ri kendisine husumet besliyen Saban
canın Ulviye köyünden izzet, Ömer 
ve Osman tarafından mavzer ve ta -
banca ile öldürülmüıtür. Her Üç katil 
de hükUınetçe yakalarunıılar ve Ad • 
!iyeye teıim edilmi§erdir. J 



Hergün bir gazı 

Yeni bir cemiyet kuruldu: 
Karagözü sevenler •• 

Azanın hepsi avukat olduğuna göre 
Karagözün sırtı yere gelmiyecek demek 

Bu günden itibaren cemiyet haya
tmuza, yeni bir uzuv karıııyor: Ka
ragözü sevenler cemiyeti! .• 

Yanlıf söylemedim: Kara .. gözü. •• 
ıevenler •.. cemiyeti •. 

Karagöz deyince "hayal,, hatıra 
gelir. Sakın bu cemiyeti de hayali bir 
cemiyet sanmayınız. Şimdiden haber 
verebilirim: Karagözü aevenler iami 
albnda kurulan bir cemiyetin nizam
namesi bu dakikada tasdik edilmek 
üzere vili.ycte verilmit bulunuyor. 

Demek, bugün, bugün değilse ya
nn cemiyet resmen faaliyete ıeçmİf 
bulunacak. 

Belediye avukatı Rami Bey, Dör
düncü Vakıf hanındaki yazıhaneainde 
cemiyete ait itlerle hani hani mef· 
ğul. .•• Dün, kendiıini ziy""'t ettiğim 
zaman bana bir kağıt uzattı. Oıtünde 
Karagözün ıtkırlaklı bir resmi ..• Altın
da da kocaman bir mühür .•• 

Rami Bey, gülerek izahat vercti: 
- Cemiyetimizin aza listeıi ... 
Okumağa baıladun: 
- "Reiı Kaptan zade AH Riza 

Bey, azalar: Avukat Rami, Ali Şev
ket, Cevdet Fahri, Besim Şerif Bey
ler. 

- içlerinde tanıdığım yalnız ıiz 
var&Jnız, Rami Bey ... Öteki arkadaıla 
rmı:z:ın meığulı.yetini aorabilir miyim? 

Rami Bey cevap verdi: 
- Kaptan zade Ali Riza Beyden 

maadaıı avukat! 
- Deaenize Karagözün ıırtı yere 

gelmiyecek? 
- Nereden bildin? 
- Eh ..• Dedim, bu kadar avuka-

tın müdafaa ettiği adam ölü olsa diri
lir. 

Rami Bey batını salladı: 
- Bizim de vazifemiz qağı yuka .. 

n bu olacak .• "Karagöz, yoktur. Ka
ragöz yaşamamıttır'' diyenlere tarihi 
vesikalarla Karagözün yatadığını iı
bat edeceğiz. 

Bu if, bir ölüyii diriltınekten daha 
az kolay değil. Sonra cemiyetimiz, biz 
de ilk milli temıil olan Karagöz oyu
nunu tamime çalıtacak, Karagözcüle 
ri himaye ederek muhtaçlanna yar
dımda bulunacak. 

Cemiyete aza yazılmak istiy.,. 
ceklerin tahminimizden fazla olacağı 
nı &anıyorum. 

- Meaeli ne kadar? 
- Rakam söyliyemem amma, biz-

de Karagöz meraklılannın yalnız fs
tanbulda üç bine yaklaıtığı muhak
kaktır!. 

- Cemiyetin varidatını nasıl te· 
min edecekıiniz? 

- Her azadan ayda birer lira a
lacağız. Sonra da Karagözü seven ze 
vat tabii teberrularda bulunacaklar. 
Omit ediyoruz. 

Fazla hihılattan bir kıamı ile der
hal Karagözün Burıadaki mezarını 
tamir ettireceğiz ve ıanatkirlardan 
muhtaç olanlara nakdi yardımlarda 
bulunacağız. 

Oç sınıf azamız olacak: 1 - Ha
mi aza, 2 - Fahri aza, 3 - Tabii 
aza. .• 

Programmuzın bqlıca hedefi, Ka· 
ragözcülüğü ihya etınek olduğu için 
bazı tertibat almak lüzumunu hi11et
tik. EVYela Sultanahmetle Şehzade· 
batı araaında münaaip bir yer kiralı
yacağız. Önümüzdeki Ramazanın bi
rinden itibaren burada lıtanbulun en 
mqhur Karaıöz uatalan Karagöz 
o.rnatacaklar. Karaıözü aevenler ve 
Karagöz meraklılan, bu oyunları u .. 
fak bir Ücret mukabilinde seyrede
cekler. Oyunlara Kaptan zade Ali 
Riza Beyin nezaret etınesi temin edil
di. 

Karagöz oyununu Öğrenmek iıti
yenlere de aynca uıtalar dera vere
cekler. 

,. Böylelikle lstanbulda bir Kara• 
~ gözcülük mektebi teaİI etmit olaca-
• iız. Oıtatları, takirtleri, bulunan bir 

mektep ..• 
Darülbedayi ıanatkarı Hazım Bey 

de, cemiyetimizin ba9lıca azaımdan 
biri olduğu için kendiıinden bu husus 

· ta büyük hizmetler bekliyoruz. 
Tahkik ettik: lıtanbulda (21) Ka 

Milliyet'in romanı: 54 

ragözcü var. Bunlann on taneai, ..... 
natlarmda ıöhret alDllt kimselerdir. 
Diğerleri de henüz çömez .•• 

- Karagözün batlıca oyunları? 
- Vallahi, ben de eski bir Kara-

göz meraklmynn amma, her Rama
zan gecesi birer tanesi oynanan otuz 
oyundan "Kanlı kavak, Tabirle Züh
re, Ferhatla Şirin, Hamam oyunu, 
Yalova safa11, Kanlı Nigi.r" dan ma
ada11 hatınmda kalmadı. Bu oyunla
rm bepai de halk tabakalan üzerinde 

faydalı telkinler yapan oyunlardır. 
Bilhaasa küçük yaıta ıeyredenler, hiı 
ae alırlar, fenalığa meyil1eri varsa a
zalır. 

Rami Beye aon bir aual aonnak i~ 
tedim: 

- Karagöz aevJİ•İnİn sızı epeyi 
masraftan çıkardığı söyleniyor? Doğ 
ru mu? 

Güldü: 
- Karagöz ıçın varımı yoğumu 

aarfctsem azdır! 
Rami Beyden ayrılırken kendi ken 

dime düşündüm: 
Karagözü aevenler cemiyeti etra· 

fmda bu kadar alaka uyandırdı. Ya, 
biriıi çıkıp ta "KaragözJüleri seven
ler" diye bir cemiyet kuracak olsa, 
acaba aza yazılmadık kimse kalır mı 
idi? 

M. SALAHATTIN 

Hitler Rlısyayı 
Müstemleke 
Yapmak istiyormuş 

(Başı 1 inci aahiltde) 
"Avrupa miraa ve mahsusa b,, mn ko .. 
runmaaı maka.adile Avrupanm garp 
kıammdaki ıiyaıi kuvvetlere hitaben 
bir de beyanname neıredilmiıtir. 

Bu mücadelenin ilk faalı "Avrupa 
dostları., birliğinin M. Austen Cham
berlain, Prof. Einıtein, M. wickham 
Steed ve M. Garvin gibi ba9hca azaaı
run imzalarını havi bir çok yazı1ann 
netrile batlamıfhr. Bu yazılardan bi
ri de iımini bildinnek iıtemiyen eıki 
bir Alman diplomatı tarafından kale
me alınmııbr. 

M. Chamberlain hazırladığı kitapta 
Avam Kam&raaında söylediği nutuk
lardan alınmıt bir çok parçaları bir a
raya getirmekle iktifa etmiştir. 

Eaki Alman diplomalı ise Hitler 
HükU.metinin ıiyaıi maksatlanru ıu ıu 
retle aaymaktadır: 

"Lehi.tana iade edilen toprakların 
geri alınmaaı, A 1.1u.sturyanın Almanya 
ile birleıtirilmesi, Çekoslovakyanın 
dağıhlıp parçalanması, Ru•yanın bir 
miiatonleke haline getirilme•i.11 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'tla sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
yıldızlannın romanı .....,. 

Kazadan sağ kurtulmak bot bir teydi. 
Fakat hurdahaı olmut bir araba ile yolu 
üıtünde kalmak müz'içti. Bahuıuo, tam 
nefiı bir ıekil almağa hatladığı bir ıırada 
o aktaınm da otomobil gibi burdahaı ol
duğunu görmek hayli tataızdı. Fenerin ı· 
tığında F ranciı'e baktı. Dudaklan yarı 
açıkh. Fakat bir ıey ıöylemiyordu. Ufak 
yara11ndan iplik gibi kan akıyordu. 

- Bu genç kıza kimıe: "Bu ara
bada kalacaksın!" diyemez. Biz ken
diıini alıp tehire götürürüz. Evvela 
bir eczahaneye uğranz. Her ıeyden 
evvel yarasının üzerine biraz tafta 
koymalı. 

Oliver bu ıözleri gayet makul ola
rak söylemiıti. 

Francis birdenbire: 
- Evet. Rica ederim. Beni götürü 

nüz, ded' 

Terccıme: KAMRAN ŞERiF 
Çamurluğu düzeltınek için ifilmit 

olan Aldena birden doğrulup genç kı
za bakb. Sert bir tavırla: 

- lmki.nı yok, dedi. Benim yanım 
da kalır11n. 

Bunun kaba ve haıin bir emir ol· 
duğu rün gibi atikardı. Genç kız fene 
rin ııığmda ayakta duruyordu. İnce 

çehresinin önünde biraz ıia vardı. Al
deno, biraz evvel taati ettikleri çılgın 
ca puaelerin lezzetini hali dudakla
rında hissediyordu. Müsademe deli
kanlıyı daha mülayim yapacak yerde 
bilakia daha aıi bir hale getirmiıti. 

- Hayır, ben nerede iaem ıen de 
orada kalacakaın, dedi. 

Elleri sarkıyordu; birdenbire, her 
elinde sanki bir çekiç tutuyormu§ gi
bi onların ağırlaştığını hissetti. Bu iki 
çekiçle bir şeye vurmak için kendinde 
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Balkan konferansı Selanikte toplandı 
(Ba~ı 1 inci aahiftdt) 

yaptı. Dördüncü konferanıın neden 
Seli.nikte toplandığını izah etti ve bu 
tarihi tehrin böyle tarihi bir toplan
maya layık olduğunu tebarüz ettirdi. 

Son aylarda Balkan hükümet ricali 
araıındaki aıkı temaılara da temaa et .. 
tikten aonra muhterem reia nutkunda 
Ankarada imzalanan miıakı, Balkan 
aulhunda manalı bir eaer olarak itaret 
etti. 

Nutkun bu kıaını ıaniyelerce alkıı
landı. 

Hariciye nazırının nutku 
Bundan aonra Hariciye Nazın M. 

Maximoı ıürekli alkıılarla küraüyii it
gal etti. Hükiimet namına konferana 
azalarını ıelamhyan M. Maximoı Elen 
Hükumetinin Balkan Birliği idealine 
aa.nıimiyetle bağlı olduğunu aarahatle 
ifade etti: 

41- Yürüyeceğimiz yolun çetin ol
duğunu bilirim. Fakat azmedeceğiz 
ve gayeye en kıaa zamanda varaca
ğız.,, dedi. 
Müteakıben Batvekil M. Çaldaris'in 

konferanaa muvaffakıyet temenni e
den telgrafı alkıtlar araaında okundu. 

Müteakiben alfabe aırasile heyet re
isleri ıöz aldılar • Arnavutluk heyeti re
iıi Mehmet Bey Konicanın haıtalığı ıe
bebile bu ıene heyete riyaıet edemedi
ğini güzel temenniler ve ıelimlarmı bil
cfjrmeğe kendisini memur ettiğini ıöy .. 
ledi. , 

Bulgar heyeti ne diyor 
Bulgar heyeti' reisi Sakaroff dikkat ve 

alaka ile dinlendi. Nutkunu irticalen söy 
liyen M. Sakaroff idealiıt bir politika 
takip etmek lüzumuna işaret etti. Bulgar 
lan diğer Balkan devletlerinden ayıran 
birçok meıeleler bulunduğunu açıkça 
ifade etti, ıabırlı olmak lazımdır, dedi. 
Halledilecek meseleler çetindir. M. Saka 
zoff, kapalı tarzda ve umumi olarak te
maı ettiği meaeleleri ikiye tefrik etti. 
Bir kıımı mütkilattır, bir kıımı ihtilaf
tır diyerek bunların halli İçin çok enerji 
aarfı lazım geldiğini kendiıinin bu uğur
da sadıkane çalışacağını söyledi. Nutku 
nu ıöyle bitirdi: #, 

- Bizi birleştiren mazidir ve bazı a
yıran gene mazidir. 

Romen heyeti reiıi M. Raducaiu, M. 
Popun rahatsız olma11 dolayııile konfe -
ransa gelemediğini söyledikten sonra su! 
hün temin edilebileceğini İfaret ederek 
Balkan milletleri mümenillerine bir hl • 
lapta bulundu. 

Geı;mitin kederli ve karanlık günle -
rini silmeğe davet ediliyoraunuz. Hakiki 
kardeıliği nurlu bir istikbali yaratmak 
vazifenizdir. ' 

Hasan Beyin nutku 
Heyet reisimiz Haaan Bey kürsüyü 

iıgal edince içtima salonu devamlı alkıt 
larla çınladı. Konferansta mümtaz mevki 
kazanmış olan Haıan Beyin §llhaında Bal 
kanlılar Cümhurjyet Türkiyeaini ve o .. 
nun eşsiz tefini alkıılıyorlardı. Küraü -
nün önünde oturan M. Maximoı ayağa 
kalkarak Hasan Beyi alkııladı. Hasan B. 
nutkunda Tiirkiyenin harici politikası -
nın baılıca vaıfımn ıulh olduğunu teba
rüz ettirerek ezcÜmle dedi ki: 

- Ümit ederim ki pek yakmda dün
yada Balkan birliğinin maddi ve mane -
vi ehemiyeti tamaqıen anlaıılacakbr. Biz 
s1.olhü sulh vaaıtalariyle elde etn\ek az -
mindeyiz. Tazyik ve tehdit, müracaat 
ebniyeceğimiz va11talardır. idealimiz bu 
mücadelede bloku vücude getirmek de
ğil, ittifaklar yapmak değil, fakat Bal -
kanlarda ıelamet ve inkitaflannı t..run 
edecek bir milletler ittihadı yaratmaktır. 
iyi anlatılma11 li.znngelen sulh harbin 
ekıikliği değildir. Bu sulh ıiyasi, içtimai 
f"ıkri, iktıaadi, sahalarda milletlerin can 
dan anlaımalandır. 

Hasan Bey bundan ıonra Gazinin An 
karada Balkan birliği hakkında ileri aür
düğü mütaleaya temaı edince aalonda 
heyecanlı bir alkıt tufanı yüladmittir. 

Reiıimiz nutkunun sonlarında ıiyasi 
aahada tamamen anlaşmak ıuretile bü
yük gayenin iıtihsali kolayl&§Bcai• fik
rini ileri ıürmiiı ve bu nokta üzerinde 
11rar ederd< bu anlafma olmaıddı:ça müı
terek eserin meydana gelmesinin ınüı
kül olacafmı tebarüz ettirmiıtir. 

Yugoslav murahhasının nutku 
Yugoslavya heyeti reisi M. Y ova

novitz rayretleri birlettinnek lüzumunu 
ileri ıürerek; "Balkanlar Balkanlıların
dır,, dedi. 

Bundan ıonra ııra ile Cemiyeti Ak
vam beynelmilel mesai ve ıulh büro
lan mümessilleri kürıüyü iıgal ederek 
konferansa muvaffakıyet temenni etti
ler. 

Sulh büroıu mümesıili Guidde bil
hassa Cemiyeti Akvama ıon neaelerde
ki becerikıiz hareketlerinden dolayı hü
cum etti. Japon - Çin ihtilafı, teılihat 
konferanaından bahsetti. Ve ili.ve et-

büyük bir arzu duyuyordu. Francis 
aüratle otomobilin etrafından dolatıp 
yanma geldi. O da genç kıza doğru 
yürüdü ve omuzlanndan tuttu. 

- Beni bırak ta onunla beraber 
gideyim ..• buna lüzum var. Her za· 
man böyle fınat ele geçmez. Anlamı
yor muıun? Bu benim için büyük bir 
fıraattır. 

Bu sözleri fmldayarak aöyledi. Bu 
aözlerde sanki ihtiraılı bir ıır münde 
miçti. Söyledikten aonra bir kaç sani
ye, ıca çıkarmandan, ısrarla gözleri· 
nin içine baktı. Aralannda, tel gibi 
kalın, aert bir geriinlik peyda oldu; 
birdenbire hepıi koptu. 

Aldenı yükaek aeıle: l~. L 
- Cehennem ol! dedi. 

Ve ona tamamiyle arkaaını dönüp 
otomobiliyle metiul olmağa batladı. 

Bu kadar beklemiı, yalvarmıt, bu ka 
dar sevgi ve arzu aarfetıniıti. (Bura
da tercümeaine katiyyen imki.n olmı
yan Almanca bir Sehnıucht tabirini 
kullanıyordu) ; ıonra danı, vait, puse 
ler ... lıler bu vadiye gelmiıken araya 
meşhur artist ginni§, Francia'i koluna 
takıp götürmüıtü. 

ti: Ben her şeye raimen nikbinim. dün
yada ıulh lehine hareketler var, biri de 
ıizin bu manalı toplanhnızdır. 

Dün Balkanlar kan ve alet merkezi 
idi. Bugün ıulh kaynağıdır. Dedi, söz
leri çok takdir edildi. 

Müteakıben konsey azaımdan Romen 
murahhaıı M. Pella, söz aldı. Papanas
tasıiu'nun konferansa riyasetini teklif 
etti. Teklif alkıtlarla kabul edildi • 

Reiıin vaki bir t.Jdifi üzerine altı 
Balkan hükumet reiılerinin konferanı 
fahri reiıliğine intihaplan kararlaftı. 
Meraıime Balkan martı ile nihayet ve
rildi. 

Mecdi SADRE'ITIN 
M. Maximos'un nutku 

SELANIK, 5 (A. A.) - Atina A
jansından: 

Dördüncü Balkan konferansı m~ıa .. 
isine busün, Hariciye Nazın M. Maxi
mos hazır olduğu halde b"atlamııtır. 

M. Maximos konferansın açıldığını 
bildirmi9tir. 

Hariciye Nazın M. Maximos konfe
ranım açılması münaaebetile bir nu· 
tuk aöylemit ve ezcümle demittir ki: 

"Efendiler, ıizlere hotııeldiniz de
diğim ıu aırada fikrim, uğrunda çalış
mağa geldiğiniz aıil ülküye teveccüh 
etmiı bulunuyor. Bundan dolayı Sizle
re hem dost milletlerin güzide mümeı
ıilleri, hem de büyük ve parlak bir da
vanın hadimleri olmanız itibarile bj .. 
tap eder ve takip ettiğiniz ülküye can
dan bağlı bulunan Helen Hükumeti
nin elinde bulunan her türlü vaaıtalar
la mesainizi kolaylaıtırmaktan çok 
memnun ve bahtiyar olacağmı temin 
ederim.,, 

"Milletlerimiz asırlarca yanyana 
yaıamıı, hayabn çetin zaruretleri için
de emniyeti iyice temin edilmemit bir 
yurtta ekseriya bir arada düıüp kalk
mıf, hodkimlığın ifratları yüzünden 
bazan düıman kardetler gibi mücade
lelere ıürüklenmiş olduklarından kar
tılıklı kıymetlerini iyice takdir etmeyi, 
biribirlerinin haılet ve meziyetlerini 
daha iyi bir surette kavramayı öğren
mitlerdir. 

"Filhakika ayııi iktısadi ve İçtimai 
tartlar, ayni maksat ve emeller, ayni 
tehlikeler, kardetleri biribirine boğaz
latan mücadelelerin fenalığını ve bot· 
luğunu çarçabuk ortaya çıkarmıt. 
milletlerimizi ıulh ve oükun yolunda 
ıararh ve inatçı bir çalıpna yolunda bir 
araya getinniıtir. 

''Yürünecek ve alınacak yolun iki ta
rafında sıralanıp dikilen zorluklan ve çe 
tinlikleri bilmiyor delilim. Fakat biz, 
emeklerimizin son hedefi olan ülkünün 
hakikatlenmesini süki'in ve imanla bek • 
liyor ve umuyoruz. 

Girittiğimiz teıebbüs yalnız hükumet 
!erimizin alacakları kararlarla aağlama 
bağlanamaz. Bu netice ancak yüksek ve 
asil dü9ünce sahiplerinin çalıııp çabala
maları ıayeıinde ve aıri hayatın her gün 
aramızda vücude getirdği ve gün geçtik 
çe aamimileıtirdiği rabıtaların yardımile 
milletlerimizin sarfettikleri ıcbatlı ve ıü 
rekli gayretlerin verimi olacaktır. 

Bununla beraber, bizim gibi meıul j .. 
dare adamlarına düıen vazife daha az mii 
him değildir. Çünkü biz, bazan aramızı 
açan güçlükleri, engelleri uzaklaştırıp 
bir tarafa atmakla, ihtilaf vesilelerini or 
tadan kaldırmağa çalıımakla, akla uygun 
verimli anlaıma.Jar huıuıunda örnek oJ
mağa özenmekle aramızdaki tesanüt duy 
guıunu kuvvetlendriyoruz ve bu suretle 
ıiz.in çahtmalarlD.IZln inkitafıru mümkün 
kılıyoruz. 

Yunanistan, bu vazifeyi yerine getir
meğe fedakirane çalıtıruthr. 

Yunan hükumeti evvelki konferans
larımızda da yaptığımız tavıiyeleri çok 
büyük bir dikkatle gözönüne almıttır, 
Yalnız coşkunluk hali değil 
Bu kadar ehemmiyetli, nazik ve çetin 

tiklerle dolu bir mesele kartısmda yal • 
nız coıkunluk gÖstermek ldfi gelemez. 
Bu tevk ve heyecana hakikatleri idrak, 
tedbir ve itidal unıurlarmı da katınak 
18zun gelir. Çünkü bizim sağlam ve da -
yanıklı bir yolda ilerlememizi bu unsur
lar mümkün kılabilir. 

Bizim İçin çok değerli olan ülkünün 
hakikat şeklini alması için sarfettiğimiz 
kuvvetli gayretleri iyice bildiğmden Bal 
kan konferansının bu toplanma devresi
nin çok kazançlı ve çok verimli olaca -
ğından hiç ,üphe etmiyorum. 

Dördüncü Balkan konferan11nm me
saisinin bafladığıru bu kuvvetli ümitle mü 
teha11iı olarak beyan eder, hepinize çok 
parlak muvaffakıyetler dilerim." 

M. Çaldaris'in telgrafı 
SELANIK, 5 (A.A.) - Atina Ajan

aından: Yunan Bat vekili M. Çaldaris 
dördüncü Balkan konferanıırun açrlına-
11 dolayııile konferan• reiıi M. Papanaa-

Kendis.i, Aldenı çukurda kalmıtb. 
Aldens ötekinin mankeni idi. Man
ken.... büyük sahneleri daima öteki 
oyruyordu. Muvaffakiyetleri daima Ö· 
teki kazanıyordu. Manken... manken 
hayatından bir sahne. Nefis. Af1<m· 
da, dimağında acaip bir aoiukluk. 
Bir hamlede çamurluğu düzeltti. On
dan aenra kendinde biraz iyilik hi11et 
ti. Franciı ona elini uzattı. O gönne
me:ıliie geldi. Bu el, ıüklüm püklüm 
bir hayvan gibi düıtü. 

Franciı: 

- Yarın ben sana telefon ederim, 
dedi. 

Bu günlerde iftiraklann ve faciala 
rm dörtte üçü daima bu cümle ile ne
ticeleniyor. Francia otomobilin öte ta
rafına gitti, biran ıia ve karanlık için 
de kaybolduktan •onra tekrar meyda 
na çıktı. Oliver sabıraızlıkla, fakat 
Jikayit bir tavırla beklemiıti. Baıı 
gene ağrunağa baılamııtı. 

Jerry, narin elleriyle direkaiyonu 
yakalıyarak kendinden beklenilmiyen 
bir azim ile: 

- Bu sefer arabayı ben ıürüyo
rum, dedi. 

Oliver cevap verdi: 

- -- -------

Türk kadını asker 
Olabilir mi? 

(Ba~ı 1 inci •ahil~dt) 
zabit, bir doktor buna cevap verdiler. 
Muharririmiz bu mülakatlan şöyle 
kaydediyor: 
Kadın Birliği umumi Katibi ne 

diyor? 
Kadın Birliği Umumi Katibi Aliye 

Eıat Hanımı yolda giderken gördüm. 
Sualimi duyunca biraz irkildi. Hiç bek 
lemediği, yahut hiç iıtemediği bir su
alle karıılatmıt ribi idi. Evvela: 
"- Söz aramızda, ben pek te ta

raftar değilim. Kadın, harp... olmu
yor ... ,, 

- Pekili, kadının cephe geriıinde 
çalıımuına da taraftar değil miıiniz? 

- Bilmem ki, kadınlarımız doktor 
oldular mühendiı oluyorlar. H•rp o
lursa b~ itlerde bulunan erkekler gibi 
kadmlann da aıkeri vazifelerde kulla
nılmalan tabiidir. O belde cephe ge
riıi hizmetine hayata atılan kadınları
mız şimdiden namzettir. Amma cephe
ye gelince .... Pek taraftar değilim. Ka
dının bünyesi, yetiıtirİIİ§İ buna müsait 
değildir. Eğer kadın buna göre yetif
tirilaeydi, bu olurdu.,. 
"- O halde kadının aıkerliğe ha

zırlanmasına, gelecek neılin böyle ye· 
tiıtirilmeıine taraftar görünüyorsu
nuz?,, 

"- Bu öyle bir meaele ki ..• Eğer va
tan müdafaaaı bunu icap ettiriyoraa, 
kadının asker olmaıma bağlı ise, bü
tün kalbimle evet .•• ., 

Bir tuker gözüyle . • 
Harp Malulleri Cemiyeti ikinci reiıi 

malul ve mütekait zr/.it Enis Bey mev
zuu daha geni§ bir ıempati ile karpla
dı. Eniı Bey sözüne: 
"- Her sahada muvaffak olan 

Türk kadınının askerlikte de muvaf
fak olmasından tüphe edilemez.,. diye 
baıladı. Yalnız Enis Bey kadınlar için 
askerlikte ıu ıubeleri muvafık bulu
yordu. 
"- Hava iılerinde, nakliyecilikte, 

muhaberede çabtabilirler. istisna ola
rak Ön aafta çalııacak kadını da bul
mak kabildir. Vatan erkeklerin değil 
hepimizin ... ,, 

Doktora göre •• 
Doktor Fahrettin Kerim Bey kadın

ların askerliği &Özünü duyunca uzun 
bir: 
"- Ooooo ... çekti. Sonra dedi ki: 

«- Hiç şüpheıiz kadınlann yükıek 
vatanperverlik hisleri tarihte, bilhaı
aa eski Türk tarihlerinde çok görül
mÜflÜr. Türk kadınları cephede er
keklerle beraber harbetmit ve büyük 
yararlıklar göıtermiıJerdir. Vatan mü
dafaası gibi fevkalade ve hayati olan 
zamanlarda eli silah tutan herkeı Y&• 

zifcye kotar• lıtiklil harbinde de a
nalarımız mühimmat ta§ıyarak ve ba
zı yerlerde bilfiil çalııarak vazifeleri
ni yapblar. Fakat ... Umumiyetle bu 
gibi zaruretler müstesna, kadmlanmı
zın fizyolojiyai vasıfları dolayısile ag .. 
ker olmalarını doğru bulmuyorum. 
Çünkü aakerlik vazifesi biliinkıta ve 
devamlı bir mesaiyi istilzam eder. Hal
buki kadınlann tabii mazeretleri inkı
talara sebebiyet verir. Her feyden ev
vel diıiplini ve sekmeden çalıtmayı is
tilzam eden aıkerlikle bu cihetin teli
fi zannederim, biraz, güçtür.,, ............................................................. 
taıyuya şu telgrah göndermiıtir: 

"Konferanaın bu ilk celaeıinde bulun • 
mağa imkan bulamadığımdan mesainizin 
muvaffakıyetle neticelenmesi hoıuıun • 
daki candan dilekleri bu ıatırlara tevdi 
ediyorum. 

"Yunan hükilmeti Balkan möHetleri 
arasında anlqma ve yaklapna ülküıün
dcn ne derecede derin bir ıuretıe mül
hem bulunduğunu bu yakınlarda adeta 
elle dokunulabilecek kadar §ahsi bir 
delille iıbat et.mittir. 

Yunan hükfuneti rün!n birinde bat 
göıterebilecek güçlükleri ortadan kal
dırmak ve meşgul olduğunuz yüksek 
eaerin tahakkukunu - Balkan milletleri 
araııtııdaki münasebetleri gittikçe aami
mileıtirmek suretile - hızlan.chnnak için 
elinden geleni esirgemiyecektir. 

Bunun için, her feyden evvel Bal
kan milletlerini temsil eden ve bütün 
gayretlerini bu ülküye tahıiı eyleyen 
bir çok yüksek §ahsiyetlcrin Selanikte 
bir araya toplanmıı olmalanru fevka
lide bir sevinçle kartılamak ve kaydet
mek llınn gelir. 

0 Dördüncü Balkan konferansının., 
takip ettiğiniz yükıek düşüncenin se
yir ve inkitafı yolunda malısus bir mer
hale teıkil edeceiini uman Yunan hüku
metinin en hararetli dileklerini bu zat
lara lutfen bildinnenizi rica ederim . ., 

- Olur. 
Franciı'i arabanın içine itip kendi 

de arkaıından usulca içeri girdi. 

Aldens'i yol üıtünde bırakarak ha 
reket ettiler. Fenerleri pa~çalanmıf ol 
duğu için derhal karanlık etrafı sar
dı. 

Oliver kö,es.ine yerletti ve bir müd 
det batına bir yer bulmaktan batka 
bir ıeyle metğul olmadı. Fakat bat•· 
na ne vaziyet verirıe verain afrıar bir 
türlü azalmıyordu. Nihayet o itten de 
vazgeçti. Francis rahat ve tabii bir ta 
VJr takınmağa ve OJiver'e bakmama
i• gayret ediyo~du. Öyle olduğu hal
de rözlerini de ondan ayıramıyordu. 

Tamamiyle dalgın bir tavırla ve 
aırf bir eseri nezaket olmak üzere 
genç kıza bir kaç ıüal ıordu: 

- Siz de ıinemada mı çalıtıyorsu
nuz? 

- Hangi kumpanyadaaınız? 

- Ya küçük yara nasıl oldu? 

•· - Acıyor mu? 

Bu merasim bittikten sonra gözle
rini kapadı. Çok geçmeden uyku ile 
uyanıklık arasında hudut te~kil eden, 

Rus Hava Cene 
Eskişehirden ge 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
de verilen ziyafette hazır bulu 
dır. 

Ziyafet, gayet aamimi olmuf, v 
ıam geç vakte kadar devam et 

Ziyafetin aonlarına doğru Ta 
Cemiyeti Reiıi, Türk - Sovyet do 
nun karagünlerden batlayıp gi 
kuvvetini artırarak devam ettiği 
tarlatan kısa bir kaç cümle ile m 
lere hofgeldin.iz demittir. Sovye 
yarecileri namına hava kuvveti 
mandanı Ceneral lliyin cevap ve 
Türkiye Cümhuriyeti topraklar 
yak bastıkları andan itibaren gö 
leri hüsnükabulden büyük bir m 
niyet hissettiklerini beyan etti. Z 
aamimi bir hava içinde ve müte 

- Yaıa! 
- Hura ! sesleri arasında d 

etti. Yemekten aonra, Sovyet 
kuvvetleri kunıandanı Ccneral 
muharririmize şu beyanatta bul 

- Türkiye Cümhuriyeti top 
rına ayak bastığımız andan beri> 
dimi:ii, bahtiyar hiaaediyoruz. 
dan Ankaraya ve Ankaradan E 
hire uçtuk. Eskişehirden de ge 
tanbula geldik. Yabancı bir m 
havalannda dolatmadığımızı 
ruz. Vatanınızın karalannda ve 
valannda, hakiki ve candan bir 
miyetle kartılatbk. Uçuılarımız 
ni hayrette bırakan bir nokta 
tayyarecilerinin uçuş hususunda 
rikulide kabiliyet ve muvaffakı 
ridir. 

,.Bundan maada, reçtiğimiz y 
rin manzaraları da bizi meftun b 
Beni ve arkadatlarımı, Eski§ehir 
ile Türk tayyarecilerin;n gösterd 
hararetli ve ıamimi hüsnükabul, 
hinıizde yapılan tezahüratın aon 
ce müteha11ia ettiğini ıöylemek 
rim, Küçük mektepli çocukla 
batlıyarak en ihtiyar adamlara 
bütün milleti, yekpare bir kütle 
de bulduk. Türkiye Cümhuriye 
kadar biribirile kaynatan bir hal 
lesi ile elbette inkitaf edecektir. 

"Diğer taraftan bu kadar kı 
zamanda bu kadar büyük varlık 
teren Türk hava kuvvetlerine 
hayranlığımı ifade etınek benim 
hakiki bir zevktir. 

Yakın tarihlerde ölüm derec 
geldiği zannolunan bir milletin, 
kıllara durgunluk veren faaliyeti, 
yanın takdir ve hayretini celbetm 
dir. 

Türkiye cümhuriyeti, tam ma 
modern bir orduya maliktir. Bu or 
ha•a kuvvetleri bilhassa takdire 1 
tır. 

Bu kuvvetli kara ve hava ordu 
la, iftihar edebilirsiniz. Bizim ah 
Sovyet hava kuvvetleri namına, 
banda dost, kardeş Türk milletini 
nında ve onun havalarında canımı 
da etmektrr. Ben, ıahsan buna h 
duğumu beyan etmekle müftehirim 

Sovyet tayyarecileri, şerefine 
da Perapalasta bir ziyafet verilmiş 

Sovyet tayyarecileri, bugün şe 
ze gelecek olan Ruı miıaf-irlerile 
likte Moskovaya avdet edecekle<-dir 

Tayyarecilerimbı Moskovaya 
gİdttekler 

Haber aldığ•mza göre, önümüz 
mayısta Türk bava kuvvetlerine m 
bir tayyare filomuz Sovyet ausy 
ziyaret edecektir. 

Filomuz, Sovyet Ruıyanm 
milli bayram günlerini büyük ko 
devlet topraklarında geçireceklerdi 

Yıldız sarayınd 
(Bav ı inci •ahi/ede) 

aen bin lira kadannıı. Ve sirkat 
ket ordusu latanbula girdiii zama 
pılmışmıı. 

Bunun üzerine alakadar mak 
mahkemeye müracaat ederek bu 
lann bulunduğu ihbar edilen ve 
mania imparatorluğu devrinde K 
li meb'uau olan bir zatın evinde 
ma kararı almııtır. 

Bu karar mucibince araştırmP 
pılmıttır. Filvaki bir leğen ve ibr 
inci itlemeli örtüler bulunmutlur. 
ğer taraftan bu zat ta eşyanın k 
malı olduğunu ve iıpata amade b 
duğunu iddia ederek dava açm19tı 

Yalnız davanm neticesine kada 
yalar Topkapı aarayında muhafaz 
tına alınmıttır. Söylendiğine göre 
lunan eıya, ihbar edilen tekilde 
metli ve tarihi bir eıya olmamakla 
raber ıirkat olup olmadığı da mu 
keme neticeıinde belli olacaktır. 
nunla beraber ortada bir müruru 
man olduğu da söylenmektedir. 

ani korkular ve raıelerle dolu bir 
yarda kendiru kaybetti. 

Otomobilin içindeki ıükut ke 
ve gayrikabili nüfuz bir hale geldi. 

Jerry aaramtılardan ihtiraz ede 
ağır ağır gidiyordu. Oliver'in hal" 
den endiıe ediyordu. Siı hala de• 
ediyordu, fakat daha incelıniıti. 
fın nüfuzuna müsaitti. Ayni zam 
da benzin ve katrandan mürekk 
bir eaanı lezzeti peyda elınitli. Fa 
bütün bunlar hiç hakikate benze 
yordu. Oliver: 

- Brrrrrr ..• dedi. 

O zaman Franciı bir karar ver 
Ona aokuldu ve vücudünün 11cakhl 
nı arzetti. Otiver gözlerini açmadı 
kollarını onun omuzlarına dolayıp 
nu kendine doğru çekti. Kim bil 
belki de ne yaptığından haberi yokt· 
Bu, mahzun ve ıoğuktan kaçınan 
hayvanın inıiyaki bir hareketi i~ 

Franciı bunların hiç birini anlam•1 

ve bu tavn harikulade buldu. için< 
her tey gergin ve piırintizardı. 01;,1•1 

de bezginlikten batka bir teY yokl1 

( Jlr kası var.) 
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Ankara mektubu 
e e e 

Ankara da resım sergısı 
Onuncu yıl ilk inkılap resim ve 

tablolarını verdi 
ANKARA, 4 (Milliyet) - Çok
~ beri harekete gelmesini 
Ve ınilli, vatani mevzular etrafın
da çaht~aaını beklediğimiz res-
1aınlarımız da nihayet, Cümburi
~etin onuncu yıl dönüm} münase
Qetiyle albruf kadar resim ile bu 
•evinçli günlerin faaliyetine kabl
dılar. 

k 
Sergiye gerek kemiyet, gerek 

eyfiyet itibariyle kuvvetli dene
ltıez. Ancak bizi çok memnun e
!en bir ciheti varsa, o da nihayet 
1 iirk ressamları fırçalarının da in 
k
1 
ıli.p mevzuu için çalışmağa hat
&.ınaJarıdır. 

d· On bet inkılap senesi, hat dön-
Utilcü faaliyet. . Öyle ki; canla, 

ba•la didinme, çarpışma ressamla 
rıınızı da nihayet vazo ve çiçek ö
~iinden, Göksu deresinden ve Bo
gaziçi kıyılarından ayırabildi ve 
lllemleketin büyük enerjisi timdi 
0~Iarı topluca bir halde bir sergi
cık •neydana getirmeğe muvaffak 
etti , muhakkak ki, bu sergicik ati
deki büyük sergilerin başlanğıcı· 
dır. 

Ne acıdrr ki, hala resim üstat
larımızdan sergide eser te9hir ede 
~ilenler pek mahdut bir zümreye 
1_nhiaar ediyor. Buna rağmen di
gerlerinden de pek yakında böyle 
"~ler almaktan ümidimiz kesil
nıı, değildir. 

Sergi, daha ziyade genç ressam 
1aı-ıınızın çalı9maları mahsulüdür. 

* • • 
b. Eserlerin bazısı hemen zaif, 
ır kısmı da sanata az yaklatnııf

tır, Önünde takdirle durulacak 
tabloların sayısı azdır. Fakat bir 
t~lanğıç olmak itibariyle yine bu 
•zı çok sevindirm9tr. 

Sergi sıra ile gezilirken ilk gö
~e Çarpan resim Zeki Faik Beyin 
Gazinin İfareti" dir. Methur f ranıız ihtilali tasviri celbi De
acroise'den ilham aldığı yekna
~a.rda göze çarpan bu tablo heye
~n noktasından kuvvetlidir. 
ı&. • Refik Beyin "Gazi" si manalı, 

lı Avni Beyin "Bombacı" sı ha
reketlidir. Bu, bombacıda fazla O• 

&.tak kudret te vardır. 
Şeref Beyin "Hafriyat yerin<!,, 

I e tablosu serginin sayılı üç tab-
0sundan biridir. 
. Cazi Hazretlerini hafriyat ye

;1nde gösteren bu tablodaki veza
ın pek çoğu dapreantör çalıtılmıt 
"j tasvirde ezher cihet muvaffak 
h·llnulmuştur. Bizim bu kabil tari 

1 tablolara ihtiyacımız çok kuv
Vetl'd· ı ır. 

Kaldı ki, bu tablo sanat noktai 
~anndan da çok kıymetlidir. 

l41r h~ına her sene Halkevinde 
'ergi kuran heyecanlı sanatkii.rla
tırnızdan bu kabil büyük ve kıy
~etli eserler beklediğimizi kaç de 
~ar yazmı,tık. Nihayet Şeref bi-
~~ bu ümitlerde yanıltmadı, sevin
"'rdi. 
S , Serginin ikinci mühim eseri de 
aır. Beyin "tık geliş" idir. 

, Gazinin Ankaraya a~ak bastı
ırı günü tavsirde çok m:."lvaffak ol
l'lıu•tur. O gün kendini kar,ılıyan 
zevat, efelere, seyredenlere ka· 
~r Daprenatur çalı,ılmı,tır. Şim
b 'Ye kadar tanıdığımız Sa ip Bey, 
il eserle kendini tarihe ve Anlca

taya da mal etmi' bulunuyor. 
di • ~efik Beyin Ankarası, beğen-
. gıın eserler arasındadır. Bu re

j'lb; yeni görü,ün, yeni sanat ça
'•tnasmın güzel bir eseri diye her 
tarnan gösterilebilecek kudreti ve 
ltı&nayı hıa 7idir. 

Elif Naci Beyin Gazisi de gü
~eldir. Ancak kırk projektör altın 
_, • Çalı,ıidığı vehmini verecek ka
"ar · zıyadar olan bu tablom•n re~-
~ı. ınuhterem münekkidin fı 

rapan renkli çiçek resimlerinde 
muhakkak muvaffak olacağını te
min ederim. 

Serginin üçüncü güzel eseri o
lan tablo da Gaziyi, ismet ve F ey
zi Pataları harp zamanı bir harita 
önünde tasvir eden resimdir. Bu 
da, Hikmetin diğer eserleri gibi 
kuvvetlidir. Tarihin mühim günle
rini göstermesi itibariyle de ayrıca 
kıymeti haizdir. 

T urgunt Beyin üç parçadan mü
rekkep demokratif resmi güzel
dir. 

Çallı İbrahim Beyin "Yasak" 
tablosu Alman ressamları tesiri al 
tında kalmasına rağmen güzeldir. 
Bu resim, bize harp senelerinde ki 
lllustrierte Zeitung'larm sahifeleri
ni hatırlatmasa kıymeti daha bü
yük olacaktı. Bu mecmuaya o za
man pek çok resimler yapan Zeli
se Chvarsenberg Çallı'nın bu res
mini görse iyi bir takirt yeti,tir
mekle ıevindiğini söyliyecektir. 

Burada, iddialı ressamlarımız
dan Hamit Necdet Beyin resmin
den de bahsetmek lii.zım, diyece
ğiz ki; her parçası ayrı bir uslüpta 
tersim edilmit olan tablosunda he 
yeti 1III1umiyenin melankoli olmı
yan beyğiri de tahtalıktan ve o
yuncaklıktan çıkarması lazımdı. 

Hülasa .. Sergi her haline rağ
men kıymetlidir, muvaffaktır, he
le bazıları yalnız sanat alemimi
zin değil, tarihimizin de bekledik
leridir. Daha mükemmellerne dört 
gözle intizardayız. 

Eser tethir eden resamlarımı
zın hepsini de ayrı ayn tebrik et
mek borcumuzdur. 

Server RIFAT 

Deniz tarifelerinin tetkiki 
Deniz tarifelerin<' •n vaki olan tiki.· 

yellerin tetkiki neticelenmittir. Bu ti
kiyctler, bir marttan itibaren tatbik e .. 
dilmek üzere hazırlanacak ikinci altı 
aylık tarifelerin tanziminde nazarıdik 
kate alınacaktır. Şimdilik bir değişik
.liğe lüzwn görülmemittir. O zamana 
kadar tatbikattan elde edilecek tecrü
belerden iatifade edilecektir. 

Devlet Bankasının 
taşınacağı yer 

İnhisarlar İdaresinin bir kısmı, ya
kında Selimik Bankasında kiralanan 
daireimahauaaya nall:ledilecektir. Bi
nada, bu kıaırun tahliye edeceği yerle
re, Devlet Bankası latanbul Şubesi 
yerleıecektir. 

Harp malulleri cemiyetinde 
içtima 

Harp malülleri cemiyetinde bugün 
bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantı
da sabık idare heyetinin heaabatmı 
tetkik eden komisyonun tetkikatı ne
ticeaine dair vereceği izahat dinlene• 
cektir. 

Komisyon ancak 3000 lira gelir te
min eden takvimlerin 30 bin nüsha ba
sılıp baaılmadığını tetkik etmiıtir. 

~---
Halkevi kış proğram1 
Halkevi kış mevsimi faal\}eti için 

geniı bir program yapmağa baılamıı· 
tır. Bu sene Halkevi Beyoğlu Şube•i 
de vardır. Bu şubede daha 2iyade "por 
faaliyetleri görülecektir. Umuıni İdare 
Heyeti yarın akşam toplanarak prog
ramı tanzim edecektir. 

100 liralık teberru 
Fakir ve bikes çocuklara yar.dlm ..., 

hayır sahibi tarafından Himayeietfal Cc-
süt parasına medar olmak üzere- bir 
mİyetine yüz lira tel>errü olunmuıtur. 

1 KD9Dk haberler 1 
• Herelte telefonu. - Hereke tele

fonunun hazırlıkları da bitmİ§tir. Bu 
hat ta umuma açılmak üzeredir. 

* Kadın Birliğinde hllZll'lık - Ka
dınlar Birli ği idare heyeti dün topla
narak kı§lm verilec~ konferanslano 
prog•ııunı tesbit etmiştir. 

Deniz Levazım Satılnalma 
Komisyonundan: 

Açık münakasaaı: 29 Teşrinisani 
çarşamba günü saat 10 da. 

1933 8000 Kilo Süt 1 
3000 Kase yoğurt 1 

5000 Kilo süt Açık münakasası: 29 Teşrinisani 1933 
, çarşamba günü saat 11 de. 

34550 Kilo elonek Açık münakasaaı: 29 Teşrinisani 1933 
çarşamba günü saat 13 te. 

Deniz Yollan ltletmeıi 
ACE,Pfi ALARI ı 

Kan.lı:öy • X:öprilbqı Tel 423tll 

Sirkeci Mühürdar zade ban Tel. :22740 

53568 kilo yaı sebze Açık münakaaası: 29 Teşrininni 1933 
çarşamba günü saat 14 de. 1 

lıtanbul Birinci lflis Memurluğun -
dan: Tamamına 4600 lira kıymet takdir 
edilen Bahçekapmnda Balıkpuannda 

Şehmehmet Kili.ni mahallesinin tüccar so 
karında vaki ve müflis Sokrat Silivistru 
Efendiye ait eski 3 ve yeni 7 No. lu bir 
hap dükkanın 240 da dokuz hisseai açık 
arttırmaya vaz ve prtnamesi dn.anhane 

ye talik edilmiıtir. Mezkur hisse, 6 birin 

ci kanun 933 çarıamba günü saat 14 ten 

16 ya kadar adliye sarayında ikiaci kat

ta bulunan birinci iflas dairesinde sab • 

lacaktır. :Arttırma bedeli pqindir. Ve 

artbrmaya itlirak için yüzde yedi 1.uçuk J 
teminat akçesi alınır. Müterakim verııi; 
belediye, vakıf icaresi rüaumlarile delıati 

ye ve pul paralan müıteriye aittir. Art
tırma bedeli hisseye isabet edea muham 

men kıymetin yüzde yetmif bqini bul· 
duğu takdirde ihalesi yapılacaktır. Aksi 

halde en son arttıranın taahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma on be.t gün daha 

temdit edilerek 21 Birinci kanun 933 per 

tembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 

müzayedesi icra ve en fazla arttırana iha 
le edilecektir. 2004 No. lu icra kanunu· 

nun 126 mcı maddesine tevfikan İpotek 

sahibi alacaklılar ile diğer alakadarların 

ve İrtifak halda sahiplerinin dahi gayri 
menkul üzerindeki haldannı ve hususile 

faize ve murafa dair olan iddialarım 

evrakı müsbitelerile yİnni gün içinde me 1 
muriyetİmİ2e bildirmeleri lazımdır. Ak· 

Karaden.iz Aralık Poatası 
Karadeniz vapuna 7 ikinci 

T ettin Salı 18 de Galata rıhtı
mın~ kalkarak Zonguldak, f. 
nebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye dönütte bun
lara ilaveten Sürmene'yi uğrar. 

10752 kilo yat sebze Açık münakaaaaı: 29 T eşriniıani 1933 
çarşamba günü saat 15 te. 

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

İstanbul deniz efradı ile Heybeliada deniz harp mektebi 
ve lisesi talebe ve efradının altı aylık iaşeleri ihtiyacı için yuka 
nda cins ve mikdarı yazılı erzak münakasaya konulduğundan 
şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip ola 
caldarm da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma 
komisyonuna müracaatlan. (6012) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
3. Muhabere alayının pazar i 

hl<la tamir ettirilecek olan su \ 
muıluklan ve ıu borularına ta
lip çıkmadığından ihalesi 13-
11-933 pazartesi günü saat 14 
te bırakılmıştır. Taliplerin 
şartname ve keşfi görmek üze
re her gün ve pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fmdıkhda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. (471) 
(6019) 8254 

• * * 
1. Fırka kıt'aları ihtiyacı i

çin kapalı zarfla münakasaya 
konulan 20,160 kilo lahana, 
40,320 kilo prasa ile 20, 160 
kilo İspanak için teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa
zarlığa konmuştur. İhalesi 
6-11-933 pazarteai günü saat 
16,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek için her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda 3 
üncü Kol Ordu Satmalma ko
misyonuna gelmeleri. (474) 
(6020) 8255 

" * • 
K. K. ve 1. F. kıt'aları ihti· 

yacı için müteahhidi nam ve 
hesabına 21 ,000 kilo merci
mek pazarlıkla satın alınacak 
br. İhalesi 6-11-933 pazaretsi 
günü saat 16 dadır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gÜn ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat· 
ları. (475) (6021) 

8256 
• * • 

Selimiye fırınında biriken 
1075 kilo elonek kırınbsile 
tekne kazmbsma talip çıkma
dığından pazarbkla satılması 
13-11-933 cumartesi günü saat 
14,30 a bırakılmıştır. Taliple
rin ııartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve müzaye
deye iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (472) (6016) 

8251 
r.ı * * 

K. O. Kıt'aları ıçın pa-
zarlıkla alınacak 20 adet et ma 
kinasma talip çıkmadığından 
ihalesi 13-11-933 pazartesi gÜ 
nü aaat 15 e bırakılmıştır. Ta
lipleri n nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa girişmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü-

racaatları. (473) 

.. * * 

(6018) 
8253 

Eskişehirdeki hava birlikle 
ri ihtiyacı için pazarlıkla 45 
bin kilo kok ve 80,000 kilo 
kriple maden kömürü alına • 
caktır. Taliplerin §artnameyi 
görmek üzere her gün ve pa • 
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KO. na gelme
leri. (478) (6054) 

.,. * "' 
Edime Hudut taburu efra -

dı ilitiyacı için açık münakasa 
ile 40,000 kilo un satr.-.--ıa • 
caktır. ihalesi 26-11-933 pa • 
zar günü saat 15 tedir. Talip. 
lerin şartname ve nümuneyi 
gönnek üzere her gün ve mü • 
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
Fmdıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KO. na müracaatları. 

(477) (6055) 

lstanbul Asliye amhkemesi üçüncü 

hukuk dairesinden: Anna Hanım tnra • 

fından Vasil Efendi aleyhine açdan ib • 
t .. r davasının tahkikab ikmal edilmit 
ve hüküm derecesine gelmiı olduğundan 

ve muhakeme de 27-11-933 saat 14 e bı· 

rakılmııtır. H. U. M. K. nun 406 ıncı 

maddesine tevfikan bet gün zarfında iti

raz edilmediii ve yevmü muayyende ge 

!inmediği takdirde gıyaben hüküm verile 

ceği ilin olunur. (9535) 

İstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dola71 mahcuz ve satılmasına 
karar verilen cinsleı·i aıağıda yazth muh 
telif cinsi 20 Singer ve 10 adedi Alman 
Dünkop marka dikit makinesi ve 30 a • 
det makine için ayak 26-11.933 tarihine 
müsadif pazar ırünü saat 10 da Mahmut
pa§8.da Merdancık Kürkçü hanı içinde 
açık arttırma suretile paraya çevrilece 
ği ilin olunur. (9529) 

Cins Numara Cins Numara 
55-5 G.9488093 109wlOO w302493 
16K.33 F.2971147 96-16 G.9063283 
52·6 w.254678 31K.22 Y.3093009 
61-107 w.325070 SS.S G.7826946 
31K.22 Y.3089170 31K.22 Y.3092999 
6lw.107 w.351570 
108 wl w409995 
23-19 w17033 
96-16 C.7822088 
107w3 
68-29 

w342599 
AA.000252 

14-12 
14-12 
14-12 
14-12 
14-12 

47wl1 w.348612 14-12 
22w131 w285059 14-12 
96.16 C.9063485 14-12 
16 K. 33 F.2969586 14-12 

...-... - 14-12 

232318 
232114 
233059 
232986 
233041 
232110 
232988 
232042 
233058 
233049 

si halde haldan tapu sicilile sabit ohna· 

dıkça sabf bedelinin paylaımasınd.an 

hariç kalırlar. ltbu maddei kanuniye ah 

kamına göre hareket etmeleri ve daha faz 

la malumat almak isteyenlerin memuri • 
yetimize mü-racaatlan ilin olunur. 

(9537) 

Zehire Karşı Panzehir 
lstanbulda Romatizma hastalıitnm ço 

ialmasrnda baılıca imil, tehir ha.Yasının 

fazla rutubetli olmasıdır. Romatizmadan 
maada siyatik ve mafsal ağrılan, 1>öbrek 

bozuldukları, dizanteri. diyare gibi bar· 
sak hastalddarı, çok defa rutubetin uz • 
viyet üzerine yaptıit tesirlere bamledil-
melic!ir. '> 

1 

Birçok kimseler, maalesef rutubetin ııh 

halimizi tehdit eden ne müthiı bir ilet 

olduğunu bilmezler. Yahut, bilseler de 
korunma çarelerini aramazlar. Bu yüz • 

den, sıhhatleri çabuk bozulur ve sık sık 
hastalanırlar. Rutuoete kartı yegane ça

re, lastik kullanmaktır. Her zehirin bir 

panzehiri olduğu gibi rutubetin de pan
zehiri Listiktir. Dünyanın en büyük dok· 

torları, sıhhahnı korwnak için yegane 
çarenin Listik kullanmak olduğunu söy -

lüyorlar. Bizde de iki seneden beri yerli 

Gitlaved fabrikası, Avrupa lütilderi 

ayarında liıstik çıkarmaktadır. Bu li.atİk· 
leri kullanmakla sıhhatinizi kazanmıt 

olacağınıza ıüphe ebneyiniz. 

İstanbul Asliye mahkemesi ikinci hu

kuk dairesinden: Milli Müdafaa vekale

tinin Şehremininde Macuncu Kunn ma 

hallesinde Cami sokağında 3 No. lu ha· 

nede mukim askeri kaymakamlığmdan 

mütekait lbrahim Bey ve rüfekası aley• 

hine ikame eylediği alacak davasmda 
müddaaleyblerden lbrahim Beyin ika • 

metgalunın meçhuliyeti hasebile dava ar 

zuhali ile tahkikat günü gazetelerle teb 

liğ edilmit ve bu kerre evrakı dava he

yeti müctemiaya sevkedilmit ve muma • 

ileyh lbrahim Bey hakkında yeniden ili. 
nen tebligat icrasına karar verilmiı oldu 

fundan yevmi muhakeme olarak 11-12-

933 tarihinde pazartesi günü saat 13,30 

tayin kıhnmıt olduğundan ve bu bapta

ki davetname mahkeme divanhanesine 
talik kıllDDUf olduiundan yenni mezkiir 
ve saatte mahkemede İspatı vücut ebne
ai aksi takdirde muamelei kanuniyenin 
icra kılınacağı maluma olmak üzere usu 
lün 141 inci maddeaine tevfikan keyfiyet 
gazetelerle de ilan olunur. (9522) 

(6025) 8263 
~~~~~~~~~~~~ 

/zmir Sür'at Postan 
Ankara Yapuru 7 İkinci T et

rin Salı 11 de Galata rıhbmıo
dan İzmir, Pire, lskenderiye'ye 
kalkar. (6026) 8263 -Dr. l H SAN SAM I .._ .. 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğa ve ibtili.tlarma karı• 
pek tesirli •• taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbc.i No. 189. 

(9332) 

BEŞİKTAŞ 

DiKİŞ YURDU 
Tahsili yüksek Maariften muaaı'
dak hanımlar biçki ve dikiı 
mektebidir. Muallim, terzi ve 
makastu yetiftirir. Kayıt açık-

• tır. Akaretler 64 - 19551~• 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Ölçme Taburu için 2236 
kilo hafif benzin 324 
kilo valvalin yağı 225 kilo 
ham petrol 537 kilo B marka 
mobiloil yağı 18-11-933 cu
martesi günü aaat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde teminat
larile Merkez Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. (458) 
(5711) 8113 

Komisyondaki nümunesiy
le evsaf ve ~kalinde olmak ü
zere 250 adet Karyola 18-1 1-
933 cumartesi günü saat 15 
te aleni münakasa ile alınacak 
br. Nümunesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saa
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonuna gelme
leri. ( 457) (5712) 

8114 .. . . 
Merkeze bağlı kıt' at ve mües 

sesab ihtiyacı için kırk bin ki 
lo makama ile On beş bin kilo 
şehriye 18-11-933 cumartesi 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
almacaktır. Taliplerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupla
rını Tophanede Merkez K. Sa 
tın aJma Komisyonuna verme 
leri. (461) (5748) 

8115 

* * • 
Maltepe lisesi ihtiyacı için 

200 çeki odun pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 7·1 1-933 
salı günü saat 15 ten 15,30 ka 
dar isteklilerin teminatları ile 
Merkez Kuınaiıdanlığı Satmal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(503) (6023) 8257 

* * .. 
Maltepe lisesi için bir adet 

iki beygir kuvvetinde motorla 
müteharrik tulumba 9- l 1-933 
perşembe günü saat 14 te pa· 

.. --.. Dr. Nuri Fehmi.__.. zarhkla satın alınacaktır. Pa-
Göz Hekimi 1 zarlığma gireceklerin belli saa 

Cığıloğlu Süreyya Bey apart. tinde ve Merkez Kumandanlığı 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 Satmalma Komisyonunda ha

zır bulunmaları. (504) 
5271 (6024) 8251 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hülisası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (9401) 
• 

HANIMLAR! EFENDiLER ! ÇOK HASSAS OLALIM !.. 
Jiarp meydanlarında bir kolunu feda ederek yarım vücudilo 

iktısat sahasında çalııan 

-Tek kollu gazi Cemal'in -.. 

GAZİ GİŞESİ 
HergUn yolunuzun Ustundedir. Tercihan bu uğurlu gişeden 
tayyare (!_iyango bileti almak insana ne buyuk zevk Yftl"İr. 

' · - - - - --
Müşterilerine azami fedakarlık, sürpriz? •.• 

Adrese çok dikkat: 
Emhı6nll Sılbik Bonmarşesi k6ıesinde tek kollu GAZI CEMAL'in 

GAZI GiŞESİ. Telefon: 24093 (9473) 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

_ı Kilo , . Tarihi 
35,000 Kuru Fasulya 13 2. Teşrin 933 aleni münakasa 

1 Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nev'i ve mıktarları ya-
zılı bir kalem erzakın münakasası hizasında yazılı tarihte lıı
mitte kumandanlık satınalma komisyonunca İcra edilecektir. 

&artname sureti musaddakası komisyondan alınabilir. Ta· 
liplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile ko
ıniıyona müracaatları ilan olunur. (5788) 8119 

Konya Belediye Riyasetinden: 
r Konya Şehrine 13-5 kilometre mesafede bulunan dutlu 
menba suyunun şehre isalesi için muktazi 200 M. M. Kutrun 
da 13500 metre tulünde Boru ve teferruatı evvelce bilmüna 
kasa ihale edilmiş İsede bazı esbabı kanuniyeye binaen ve 
usulüne tevfikan mezkiir ihale feshedilmiş olduğundan T eş 
rini saninin 27 inci pazartesi günü saat 15 te Konyada Bele
diye encümen dairesinde kapalı zarf usulile kat'i olarak iha
le edilmek üzere bu defa Tercihan mubayaası kararlaştırılan 
13500 metre tulünde Çelik boru ile buna ait Vana, Vantoz ve 
dirsekleri yeniden münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiatları yüzde 7 ,5 teminatla beraber 27 Teşrinisani 
933 pazartesi günü saat on beşe kadar teklif zarflarını verme• 
leri lazımdır.Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin Konya 
Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5905) 8147 

1zmir Mektepler Mübayaa 
Komisyonundan: 

Karşıyaka Orta mektebinin 11472 lira 15 kuruşluk he· 
Üeli keşifli inşaatı ve ilave ve tadilatı 14 Teşrinisani 933 salı 
günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif- · 
namesini ve şartnamelerini görmek ve anlamak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar Karşıyakadaki Orta mekebine, mü 
nakasaya iştirak etmek için de yüzde 7 ,5 muvakkat teminat 
mektubu veyahut makbuzlarile ve kanunun tarifatı veçhile 
teklif mektuplarile ehliyet vesikalarını ihale günü muayyen 
saatte lzmir Erkek lisesindeki komisyona tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (5800) 8142 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın. 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Mektep yemekhane masaları İç İn 100 metre 1,20 arzında mu
şamba 
Mektep yemekhanesi 

tt '' 
Yol keçesi 155 metre 

için büyük tabak 30 adet 
Tel sahanlık 60 adet " . 

,, 11 halı cinsi 30 metre 
Muhtelif laboratuvar ecza ve sairesi 
Stor perde ve saire 

Mektep idare ve laboratuvarları için lüzumu olan yukar
da cinsleri yazılı malzeme 7 T esrinisani 933 tarihine müsadif 
salı günü saat 16,30 da pazarlık suretile mubayaa edileceğin
den taliplerin ye\'llli mezkiirda komisyona müracaatları i-
lan olunur. ( 5994) 8238 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
r Müessese için iktiza eden 120 kalem eczayi tıbbiye şartna
me ve listesi veçhile 12-11-933 tarih pazar günü saat on dört 
te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin teminat akçelerile mura -
caatları. ( 6031) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 Tesrini sani 1933 dedir. 

8075 

1 DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna• 

kasası 25-11-933 cumartesi günü saat 15 te İdare binasında ya 
pılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelernide beşli 
raya satılan şartnamelerde vardır. (5965) 

8237 
1-----------------------------------------~ 

Yerli tıbbi eczanın kapalı zarfla münakasası 26-11-933 pa 
zar günü saat 15 te İdare binasında yapılacaktır. Fazla tafsi -
Iat Ankara ve Haydarpaşa vez;elerinde birer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. (6057) --------.- ... ---~- -
1 1ST ANBUL BELED1YESİ iLANLARI 1 
~--------------------Keişf bedeli 429 lira 50 kuru şolan Bakırköy Kaymakam • 

lık ve belediye şubesi binasının su tesisatı açık münakasaya ko 
nulmuştur. Talip olanların ke;ıif evrakmı görmek ve şeraiti an 
lamak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne, münakasaya gir
mek için de 32,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 27 • 
11-933 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encilmene mü 
racaat etmelidirler. (6050) 

Zabıtai belediye memurları için imal ettirilecek 259 kaput 
kapalı zarfla münakasaya konulmuııtur. Talip olanların ııart -
name almak için her gün levazım müdürlüğüne müracaat et
meli, münakasaya girmek için de 311 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 27 -11-933 pazartesi gü • 
nü saat on beşe kadar Daiıni encümene vermelidirler (6047). 

Eşhas ve müessesatm kendi san' at ve ticaretlerine müteal
lik olarak o san'at ve ticaretin ifa olunduğu emakin, mağaza 

İş adamı 
Gustolu adam 

Tıraıa meraklı adam 
Tasarrufu aeven adam 

Dünyada en tekemmül etmiı 
SOUPLEX braş bıçağım kullanır. 
SOUPLEX - PLATiN tıraş bıcağı· 
.un emsali daha yoktur ve yirminci aarın bir şaheseridir. • (9482) 

Yalova'da Otel inşaatı Proje Müsabakası: 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Akay İdaresince Yalova'da yapbrılması düşünülen 150 

yataklı otelin projelerini yapmak üzere Mimarlar arasında 
bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka şartnamesi 5 Teıırinisani 
933 den 20 T eşrinisaniye kadar Akay İdaresi müdüriyet bü· 
rosundan alınabilir. Projeler 20 Kanunuevvel 933 de saat 15 
şe kadar Akay idaresine teslim edilecektir. (6004) 

8239 

Kayseri Belediye Riyasetinden: 
1471lira25 kuruş kıymeti muhammeneli memleket ha• 

tanesine teslim edilmek üzere 106 kalem eczayi tıbbiye 
8-11-933 tarihinde bedeli haddi layik görüldüğü takdirde i· 
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya vazolun· 
muııtur. Taliplerinin müfredatını görmek üzere "İstanbul" 
"Ankara" Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5938) 

8151 

OSMANLI BANKASI 
30 Haziran 1933 tarihindeki mali vaziyet 

A K T İ F laterlin Ş. p. 
HiHe aenetlerinin teaviyeıi talep edilmemiı olan k11mı · 
Kaaada ve Bankalarda mevcut nukut 4 

Kısa vadeli avanılar ve röpozlU' 
Tahsil olunacak aenetler 
Cüzdanda mevcut kıymetler 
Borçlu heaabı cariler. ı 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 

Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

: 

5.000.000 
,3.890.962 19 !S 

. 796.049 6 11 
- 5.431.626 13 1 

2.644.843 10 .. 
4.167.249 4 10 
1.739.335 9 .. 

930.517 3 1 
642.773 3 3 
28.283 11 --ve dükkan gibi müessesata asacakları adi ve elektrikli her nevi '1 

ilanlarla, diğer bilfunum ilan ve levhaların hem belediye vergi 
Sermaye 

t"'ASlF 
25.271.641 2 3 

10.000.000 ve resimleri kanunu mucibince tabi olduğu ilan resmi; hem de 
. afisaj ücreti ajans tarafından bu müessesenin resmi makbuzu 
mukabilinde tahsil edilecektir. , 

Kaçak afiş ve el ilanları için ajans memurunun müracaa~ 
tı üzerine zabıtai belediye me:nurları tarafından derhal bir za 
bıt varakası tanzim olunacak ve bu zabıt varakalarına müste
niden ilan sahibi hakkında takibat yapılacaktır. Teşhir ücreti-
ni tediye etmemek kastiyle yapılacak kaçakçılığa mani olmak 
için her türlü tedabire tevessül edilecektir. Ajans tarafından u 
sulü dairesinde talik olunan ilinatın hüsnü suretle muhafaza
sı için zabıtai belediye talimatnamesi ahkamı tatbik olunacak 
ve ajans tarafından müracaat vukuunda icap eden tedabir ma 
nia ve tedbiriye süratle ittihazedilecektir. Belediyece tasdikli a 
fisaj tarifesi ajansa tevdi edilmi,o? olmakla yukarıda yazılı ilan 
ve reklamları teşhir etmek isteyenelrin doğrudan doğruya Ana 
dolu Ajansının Beyoğlundaki şubesine müracaatla mezkiir 
tasdikli tarifeye tevfikan resim ve afisaj ücretini behemahal ver 
meleri aksi harekette .,uıur.aıuar hakkında takibat icra edile • 
ceği ve ilan asmaktan menedil :cekleri ilan olunur. 

Beşiktaşta Kaptan lbrahi.n Ağa mektebi: Teminat 16,5 
lira • 

Üsküdarda 71 numaralı dü.dcan: Teminat 8,5 lira 
Çağaloğlunda Hadım Hasan Paşa medresesi 6 No. lu oda 

2,5 lira 
Kadıköyünde İbrahim Ağa mektebi medr:eseai : Teminat 

4,5 lira 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere temdiden 

müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üze
re Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de teminat 
makbuz veya mektubu ile 13· 11-933 pazartesi günü saat on 
beşe kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. (6051) 

... ~ ___ E_V_K_A_F_tf_o_D_1R_l_Y_E_T_t_İL_A_N_L_A_R_ı __ ı 
Şehri 
Lira 
150 

10 

Mahmutpaşa ve Rizapaşa caddelerinin 
birleştiği dört yol ağzında küçük İzmirli 
oğlu namile maruf vakıf akar. 
Beyoğlu, Kamer Hatun, Çakmak soka • 
ğmda 19 No. lı hane. 

Müddeti İcarı 
936Mayıs ni
hayetine ka
dar 
934Mayısni 
hayetine ka • 
dar 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizalarında gösterilen 
bedellerle talipleri uhdelerindedir. Bir hafta müddetle temdit 
edildiğinden fazlasile talip olanlar 11-11-933 cumartesi günü 
saat on beşe kadar evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar kaleıni -
ne müracaatları. (6034) 

lstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Kredi kontenjan usulü ile mal ithal etmek için kontenjan 
bürosuna verilen kredi istidala rmm üç gün zarfında beyanna • 
me numarası konmadığı veyahut eşyanın geldiğini mübeyyin 
ordino veya konişmento ibraz edilmediği takdirde verilmiş o -
lan istiadlarm keenlemyekfuı a:ldedileceği ilan olunur. (6029) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Statü mucibince ifraz edilen ihtiyat akçesi 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek aenetler ve vadeli ıenetler 
Alacaklı heıabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

' 

.. 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur. 

1.250.000 
360.195 
297.458 

10.709.643 
J.468.755 

930.517 
255.070 

25.271.64] 

---10 4 
11 11 
11 1 
9 11 
3 1 

14 ıı 
_. 

2 3 

Müdür 
E.HODLER 

:rürkiye Umumi Müdürii 
A. H. RElD. 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
Kilo 

25000 Nohut 
Tarihi 

18 T. Sani 933 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarı yazı 

lı erzakm münakasası hizasında yazılı tarihine tesadüf ede11 
cumartesi günü saat 14 te lzmitte Kumandanlık Sa· 
tınalma Komisyonunda İcra edilecektir. Şartname musad 
dak suretleri Komisyondan ve İstanbul' da Deniz Levazımı 
Satmalma Komisyonundan alınabilir. Taliplerin yüzde 
7 ,5 nisbetinde teıninatı muvakkateleri ile Komisyona mü· 
racaatları ilan olunur. (5877) 81 30 

Heyeti umumiye içtimaı 
Hali Tasfiyede bulunan Uşak 
Terakkii Ziraat Türk Anonim 

Şirketi Tasfiye memurluğundan: 
Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakii Ziraat Türk Ano -

nim Şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi aşağıdaki ruzname • 
de yazılı işleri müzakere için 1 6-12-933 tarihine müsadif cu • 
martesi günü öğleden sonra saat 14 te Şirketin merkezi olan V 
şakta Şeker fabrikasında toplanacaktır. Bütün hissedarlarıJ1 

mezkr gün ve saatte asaleten veya vekaleten içtimaa gelmeleri 
ve mutasarrıf oldukları hisseleri '.çtima gününe takaddüm edeJ1 

on gün zarfında Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğüne tevdi ede 
rek duhuliye varakası almaları ila nolunur. • ' 

Müzakere Ruznamesi 
l - Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurlarının izahatı. 
2- Şirketin hukuk ve sen edat taahhüdatınm elden ve pil 

zarlıkla talibine devri için tasfiye memurlarına salahiyet itası· 
3 - Bazı matlubatm takibinden feragat olunması hakkııı• 

da tasfiye memurlarına salahiyet verilmesi. 
4-Tasfiye muamelelerini neticelendirecek biliimum me-

selelerin müzakeresile bir karara raptı. 1 

İhtar : 2 ve 3 Üncü madde hakkında karar verilebilmelt 
için dahili nizamname mucibince şirket sermayesinin en az ya• 
rısıru temsil eden hissedarların asaleten veya vekaleten içtimaj 
da hazır bulunmaları icap etmektedir. 'J 

Hisse bedellerinin tediyesi için tasfiyenin neticelendiriline
si lazımdır. Bunun için de 2 ve 3 üncü madde mucibince tasfi • 
ye memurlarına salahiyet vermek icap ettiğinden bilfunuJ1? 

hisse sahiplerinin içtimada behemahal hazır bulunmaları kendi 
menfaatleri İcabıdır. (6043) 


