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Uzak Şarkta Sovyet toprak
ları üzerinde Japonlar emni
yeti ihlal edecek tarzda tay
yareler uçuruyorlar . 

Tel: { Müdür: 24318, Yası i,le r i müdürü: 24319. 
İdar• •• Matb:.'\ : 24310, 

Balkan Konferansın da Müz~kereler Çok Hararetli Oldu 
Misafirlerimiz 
İstanbul' da 

' 

On gün evvel, dost Sovyet Rus
Yanın Gazi Türkiyesine selamları • 
nı getiren mümtaz heyet tehrimiz
den geçmİf ve Ankaraya gitmiftİ. 
Vorotilof Cenaplarının reisliği al -
tındaki bu muhterem heyet, An
karada Cümhuriyetimizin onuncu 
Yıldönümü şenliklerinde bulunduk 
tan ve lzmiri de ziyaret ettikten 
sonra Çanakkale tarikile tekrar ls
tanbula' dönmÜJtÜr. Binaenaleyh 
!stanbul muhterem heyeti ikinci de 
a olarak selamlamak bahtiyarlığı

nı elde etmif bulunuyor. 
Muhterem Sovyet.ricali Analartalarda • lstanbulda müzeyi gezdikten sonra • lzmirde üzüm sofrasının bafında (Hususi fotoğraflarımızın bir kısmı da 7 inci sahifemizdedir.) 

Sovyet heyeti on gün evvel İs -
~anb':11a ayak bastığı zaman, mem
eketın her tarafında görecekleri 
•anıimi kabulden Türkiyede Sov -
Yet dostluğunun siyaset sahnesin -
d~n milletin kalbine intikal ettiği
n~. anlayacaklarını yazmıttık. O 
2?~ bir kanaat olarak söyle
:•kgınıiz aöz, mümtaz heyetin mem
e etimizdeki seyahatinden sonra 
Srtık bir vakıa olmuttur. Filhakika 
I 0k"Yet heyeti görmütlerdir ki mem 
e etin her tarafında haklarında 

f.t•terilen aamimi misafirperver

Mu~terem Sovyet misafirlerimiz dün 1 Balkan Konferansında 
lzmirden şehrimize geldiler komisyonlar çalışıyor 

Misafirler bu sabah emirlerine verilecek Er.toğrul yatı 
ile Bursaya gidecekler, akşama dönecekler 

Dün misafirler şerefine Ticaret odasında bir ziyafet verildi 
t' Çerçevesini geçmİf, yürek- Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
I~~ gelen bir dostluk tezahürü tek- merasiminde Ankarada bulunmut o
•nı almıftır. Sovyet heyetinin lan Sovyet Harbiye Komiseri Voroıi
geçtiği tehirlerden aldıg" ımız tel- lof'un reisliği altındaki Sovyet doatla
g f rımız lzmirden hareketten oonra, Ça· 
lı ra . ve telefon haberleri halkın nakkaleyi de ziyaret etmitler ve dün l :ııyareti ne derece sevinçle kar- oabah Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü B. 
• 1 adığını göstermektedir. ile birlikte oaat 9.30 da lzmir vopuru 

S ile ıehrimize • gelmişlerdir. Sovyet 
lı ovyet Rusyanın beynelmilel misafirler nhbmda Vali Muhittin Bey 

llYata ayak basıfı, milletler ara - ile Kolordu Kumandanı Şükrü Naili 
llndak" ·· b 1 b k d Paıa, Halk Fırkası lıtanbul §ubesi 
d . 1

• munase et er a ımın an idııre heyeti reisi Cevdet Kerim, Sov-
a lıır mkılabın başlangıcı olmut- yet Hükumetinin ordumuza hediye et-

ılıı. Sovyet inkılabından evvel, dip- tiği tayyareleri ıehrimize getirmiı o
onıaai bir riya ve tezvir mahiyeti lan heyetin reiıi Ceneral lliyen, Rus 
1 Sovyet Konsolosu M. Zviling ve ıehri

a nııştı. Devlet adamı ve diplomat, mizde bulunan Sovyet kolonisi ve bir 
lnaksadını k lite halini alan bir ta • t çok halk tarafından karıılanmıılardır. 
kını ·· 1 b" l Misafirler vapuraan çıkarl<en bir mü1. 
I so:z er ve ta ır er arkasına sak- reze asker resmiseliimı ifa etmi§ ve 
"'Yan bir adamdı. Sovyet Rusya mızıka Enternasyonal marınu çalmı§

eskj diplomasiden ayrıldı. İnkılap tır. Miaafirler, Perapalao oteline git-
a.d mek için otomobillerine binerlerkenp 
il• anıları dost bildiklerine dost de- nhturu dolduran halk tarafından sami-
ıler. Dost olmadıklarına dost de- mi surette alkıılanmı§lardır. Ceneral 1 

llıed"J B • h Voroıilof bu tezahürata te•ekkürle ı er. u yem ve taze ava o k • g'" mu abelede bulunmuıtur. Bu sırada 
Unden bugüne kadar devam et - tayyarelerimiz uçarak muhterem mi-

~iştir. Muhterem mümesaillerin aafirleri kartılamıttır. Misafirler §ere-

d
il defa Ankarada Türk devlet a _ fine her taraf Türk ve Sovyet bayrak-
a. J larile aüalennıİ§tİ. 

f ~ arile temasları ayni hava i Misafirler, Perapalaı otelinde bir 
lıın e olmuftur. Ankaranın inkılap 

av müddet istirahat ettikten IOnra otomo
b) ası fÜpheaiz Ruı Sovyet mü • bilJere binerek, evvelce yapılan porg
Ç·~&a~erine yab~ncı gelmemittir. ram mucibince Aıanatika müzeaini ve 

11~nku onlar da ınkılabın çocukla- Topkapı aarayını ziyaret etmitlerdir. 

Muhterem misafirlerimiz; 
Ticaret Odasının :ziyafeti 
Öğle üzeri, aaat 15 te lstanhul Tica

ret Odası tarafından Sovyet doıtlan
mız §erefine Perapalaa otelinde dok
ıan ki§İlik bir ziyafet verilmi§tir. Ziya
fette lfariciye Vekili Tevfik Rüttü B. 
Vali Muhittin Bey ile Sovyet Sefiri M'. 
Suriç ve Ticaret Odası erkanı, Cevdet 
Kerim, Beyoğlu Kaymakamı Sedat, 
Tayyare Cemiyeti lıtanbul Şubeoi Mü
dürii Haıan Fehmi Beyler ve refikala
n hanımefendiler hazır bulunmutlar
dır. 

' 

Galata rıhtımında karıılanırlarken 
Ziyafetin hitamında Ticaret Odası 

reis vekili Kara Muıtafa Zade Ahmet 
Bey ayağa kalkarak §U nutku irat et
mi§tir: 

"Aziz dostlar; hanımefendiler, be
yefendiler; 

"Samimi bir dostlukla bağlı bulun
duğumuz Sovyet milletlerinin yüksek 
mümeaaillerini Ticaret ve Sanayi Oda-
11 namına ıelamlarken büyük bir ıeref 
ve iftihar duyduğumu arzederim. 

"Sovyetler ve Türk milleti araaında 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ır, • ...,_......,..,,... ........ .,..,..,..,..,......,....,....,,......,,... .... .,.. •• ....,....,....,_.,....,,. ••••••••••••••••••••••••••• •••• • - ···4·············, .............................................. . 
l'ürk • Sovyet dostluğu harp M 1 H 

~nraaıbeynelmilelhayatınınene• areşa indenburg' Hz.-
• dostluğudur. Bu, Sovyet Rusya-

nnı ve Milli Türk devletinin en • G • H kt b 
'niitkülzamanlarındateessüaetmit nın azı z.ne me u u .. 
t~e on bet senelik bir imtihan ve 
ec .. b 

l'ti eden geçmittir. On bet sene 
'"."el, Sovyet komtularımız Türk 
~ll~tine milli mücadelede yardım 
. nı uzattıkları zaman, onlardan 
l•tikb I alde dostluğa vefa beklemit -
erdi. Bugün aradan on bet sene 
~eçtikten sonra Türk milletine olan 
ır 
, 
11lıadın ne derece yerinde oldu -
~nu göstermittir. Diğer taraftan 

Urkler de Sovyet Rusyaya, bey -
~elnıilel hayatta büsbütün yalnız 
lı ~ldığı :zaman müzaheret ederken, 
d UYi.ik komtularından bu dostluğun 
evanı ·· "t t • 1 d" H "k" t ını umı e mıt er ı. er ı ı 

~rafın da biribirinden beklediği 
'r ·~akkuk etmit birer vakıadır. 
)·~rk-Sovyet dostluğu on bet seneh tecrübeden sonra bugün artık 
1 .e~•elnıilel hayatın bir an'anesi ha 
•nı aldı. Batvekil İsmet Paşa Haz

reti · · erınm muhterem heyet azası 
ferefine d" _. . f .. 1 d" '· ver ıgı zıya ette soy e ı -
~1 

gibi, mücadelemizin ilk safhala
rında b" . 1 d ızım e beraber yürüyen 
:stlarımızm timdi milli bayramı • 
lı ızı tes'it ederken bizimle beraber 
t ulunnıaları kadar tabii bir fey yok 
kur. Milli bayramımızı beraber 
l Utluladıktan sonra anane halini a
han doıtlul .. daha ziyade kuvvet 
ulnıuftur. Sovyet heyeti buradan 

~Ytıldıktan sonra kalplerimize as • 

it.~ unkutulmayacak hatıralar bıra
ca hr. 

Ahmet ŞUKRU 

"Türk milliyetçiliğini nasıl kuvvetlen
dirdi~inizi büvük 1ıayranlıkla gördük,, 

Mareşal Hindenburg H:r.. 

ANKARA, 6. A. A. - Alman 
reiaicümhuru Maretal Fon Hinden
burg Hazretlerinin onuncu Cümhu
riyet bayramımız münasebetile 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine gönderdiği mektup 
tudur : 

Reisicümhur Hazretleri, 
T~iye Cünıhuriyetinin onuncu 

yıldönümü veailesile zatı devletle
rine ve Türk milletine benim ve Al
man milletinin yürekten duyulmu9 
tebriklerini arzederim. 

Benimle beraber bütün 
Alman milleti, yüksek reh-
berliğiniz altında modern Türk 
devletinin temellettiğini derin 
bir alaka ile takip etti. Türk 
milliyetçiliğini nasıl uyandırdığını
zı, nasıl kuvvetlendirdiğinizi, çalıf
kan ve terakkiyi sever milletinize, 
bütün dünyada takdirler celbeden 
siyasi ve iktıaadi yükseliti ıçın, 
müdebbir bir elle nasıl yol açtığını
zı büyük hayranlık ve takdirle gör
dük. 

Alman milletinin, felaketli za
manlarda Türk milletinden gördü
ğü dostluğu hiç bir vakıt unutmı
yacağını, bilakis onu daima muha
faza edeceğini ve derinleJtİreceği
ni zatıdevletlerine temin etmek be
nim için bir ihtiyaçtır. 

Yükselen milletinizin sulhperver 
bir terakki ve metin bir devlet ida
resile, ileride daha mesut bir istik
bale ermesini dilerim. 

Bu vesileden istifade ederek, tah
si saadetin'z hakkında en büyük 
temennilerde bulunur ve büyük 
takdiratım samimi dostluğumun 
kabülünü rica ederim,. 

Güçlü Türk 
Buhrandan yılmadı 
Cenevrede murahhasımızın 
iıahah dikkatle dinlendi 

Sıhhiye Müsteıarı Hüsamettin B. 

CENEVRE, 6 (A. A.) - Anadolu 
Ajansının huausi muhabiri bildiriyor: 

Sıhhi komitede iktısadi buhranın 
11hhat Üzerindeki teıiri hakkında mü
nakafalar oldu. Murahhasımız Sıhhi
ye Vekaleti Müsteıarı Hüsamettin Bey 
umumi buhranın aıbbate olan teairini 
izale edecek bilumum tedbirlerin 
Türkiyede evvelden ittihaz edildiğini 
ve buhrandan mütevellit olarak mem
lekefbnizde hiç bir hastalığın çıkma
dığını ve bu huıuata liznngelen iktııa· 
di tedbirlerin ittihaz ve tatbik edildiği 
ni sıhhi komiteye bildirdi. Bu beyanat 
komite azalan üzerinde gayet iyi intİ· 
balar bırakı· ı ve büyük bir alaka uyan
dırdı. Munhhasımızın beyanatını 
müteakıp aöz alan bazı murahhası ... 
nn aözlerinden Türkiyede ittihaz edi
len aıhhi tedbirlerin büyük takdirlere 
mazhar olduğu anlatıldı. 

Siyasi komisyonda Türk heyeti Yu
nanlılar tarafından ileri sürülen 

mütaleaya iştirak etti 
SELANIK 6 (Te

lefonla • heyetle gi 
den arkada§rmız • 
dan) - Dördüncü 
Balkan konferanaı· 
run bu sa hah te§ek 
küJ eden komisyon 
lan çalı§maya ha§· 
lamıılardır. Komiı

yonlann reislikleri
ne dün namzetlikle 
rini bildirdiğim he
yeti murahhasa re
isleri seçilmİ§lerdir 
Siyaoi komisyon bu 
günkü İçtimaında u 
mumi vaziyeti tet• 

kik ctınit ve komis
yon reisi Balkan hü 
kürnetleri Hariciye 
n&zırlannın her se
ne muayyen bir ma 
halde birleşerek Ba 
!kanları ali.kadar e 
den ifleri hep bir -
den tetkik etmeleri 
hususunda evvelce 

konferansın vaki te 
mennisinin tecdit o 

lunmasını teklif et-
mittir. Yunan ınu -

rahhaaı Arkiropu -
Joı bu temaslann e-
hemmiyetle lüzu • 

Selônih'te Gazi evine konan plaka .• 
'(Merasime ait arkadaşımız Mecdi Sadrcttin Beyin Se
lanikten gönderdiği hususi ve kıymetli resimlerimiz 

muna taraftar gö • ' bugün beşinci sahifemizdedir.) 
riilmekle beraber hariciye nazırlan - detmiı ve Bulgar baımurahhaaı M. Sa
n.ın buluımalan~da görüıülecek işle • kızof ioe bu takdirde bu buluımarun 
nn ruzname halınde teıbit edilmeme- akademik olmak tehlikesine maruz 
si lazım geleceği noktai nazarını aer- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Genç doktorların son sözü 
İntihaba iştirak etmiyorlar ve 

bir birlik yapıyorlar 
lıtanbuJ dolctorlari arasında aylar - Onter Bey bunun sebebini §Öyle i:ı:ah et 

dan beri deYam eden çekiıme nihayet mektedir: 
ıon oafhasma eri§ti. Dün ö&-leden evvel - intihap gayri kanuni tekilde cere-
bir toplantı yapan genç doktorlar mü - yan etmektedir. Bu sebeple ittirak et • 
him kararlar vermiılerdir. Bu huıuata memqe karar verdik. Biz kapu, kapu 
verilen karara göre genç doktorlar zilin gezilerek rey toplamağı hem mealekin 
resi aralarında hekimler birliği namı al- hayaiyeti ile gayri kabili telif, hem de 

gayri kanuni buluyoruz. Diğer taraftan 
bnda bir cemiyet kuracaklardır. Bu ce- oda idare heyetinin timdiye kadar yaptı-
miyet fİmdiden 600 den fazla doktor it ğı itlerle oarfettiği para niıbet kabul 
tirake hazır bulunmaktadır. Diğer ta - etmez derecede açıktır. Biz Etibba Mu-
raftan bu perıembe yapılacak içtimaa hadenet cemiyetine muhalif değiliz. Mü 
iıtirak edilmemesine de ayrıca karar cadelemiz her İ§İn baıına geçen ve geç-
"erilmittir. Genç doktorlardan Hayri mek isteyen zevatladır. 

Himayeietlal cemiyeti Eminönü nahiyesi tarahndan cümhuriyetin onan 
cu yıldönümü münaıebetile ııiydirilen yavrulardan bir ıırup:.. 
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.~X~!.fli~daQ _Ordu Köşk:~~e . 
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Yaz.an : S. N. Her hakkı (Mifli1et) indir. 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
8 

Rumelideki komitelerin faali veti. - Ağaçtan mamul toplar! 
- Sultan Aziz, Mitat Paşanın layihasını okumağa karar 

veriyor! 

Sultan Aziz, Ali Tahkik heyeti- \ 
nin raporundan bahsettikten sonra 
soztine şöyle devam etmişti: 

- Bir de aynca gönderilen Ser
darıekrem Abdülkerim Nadir ve 
İncir köylü Hasan Paşalardan ge
len tahriratta dahi Bulgarların ih
tilal esnasında içlerine gazyağh 
kundaklar ve kurtun parçalan dol
durup attıkları ağ.açtan mamul top
lar ve Moskof mah iğneli tüfekler 
ve asker formuma benziyen elbi
seler, sandıklar dolusu ele geçiri
lerek Edime ve Filibe Hükümet ko
nakları önünde te,hir edildiği ve 
ecnebilere de gösterildiği yazılıyor. 
Bu havadislerden ferahlandun. 
Mevlaiteali.ya 'ükürler olsun, içe
riden dışarıdan çok sıkıldığID11z aı
rada beliren bu yüzaklığı mücerret 
bir lütfüsemavidir! 

Valide Sultan, bahsin değitme
sinden ve Mitat Pataya gönderdi
Rİ adamın getirdiği haberin oğlun
da hasıl ettiği tesirin geçmesinden 
memnun ve müteselli olup: 

- ln~allahütealıi. daha hayırlı 1 
haberler alır ve günler görürsünüz! 
Bütün sıkıntılar geçer. 

Diyerek dairesine gitmek üzere 
ayağa kalkınca, Sultan Aziz: 

- Validem, demin geçen sözler
den sakın hatırına bir feY gelme
sin! Mitat'a Cevher'i gönderip e
linden bir kağıt aldığında belki bir 
lıayır vardır. İnsan, aleytarlarmın 
kuruntularını bilmek, öğrenmek i
yidir. Ben, o kağıdı okuyayım da 
öğleden sonra sizinle görütür, ko
nu.ur, icabına bakarız. 

Demit ve layihayı valideaioden 
alarak okumağa batlamiftı. Ve o
kudukça asabiletmitti. Mitat Pap., 
hatır, gönüle bakmadan, eski ana
neler veçhile kulluk müdaheneleri 
yapmadan dosdoğruca meramını, 
maksadını yazıyordu: Devletin uğ
radığı, daha da uğrayacağı badire
lerden, helik vartalarından kur· 
tulup selamete ermesi; keyfi, mut
lak hükumet yerine metruti bir aal
tanat idaresi kurulması lüzumunu 
arzediyordu. Bunun vücup ve elze
miyetinden bahsederken yapılan 
hadsiz hesapsız istikrazlardan, ali.
kadar olan devletlerin, mali hakla
rını muhafaza dolayısiJe DevJetia· 

leyelerini sıkıftırdıklarını söyliyor 
ve günün birinde devletin maliye
sine müdahale edeceklerini, kontrol 
altına almağa kalkışacaklarını ili.
ve ederek Sarayıhümayun masraf
larının azaltılmasını temenni edi
yordu. 

Mitat Pa,a, maliyeci değildi. Fa· 
kat Maliye Nazırı Darünafaka mü
essislerinden Türk oğlu Yusuf Pa
pdan, gene Tilik maliyecilerinden 
tekaüt sandıklan müe11iıi merhum 
Kani Papdan ilham alarak devle
tin mali ihtiyaçlarım ve maliyenin 
ıılahı çarelerini kavramı,, bu uğur
da çok uğratmıftı. 

Bu noktada iki mühim hatırayı 
nakletmeden geçmiyeceğim. Bu 
hatıralardan biri Yusuf Pataya, bi
ri ..ı .. Kani Pa,aya aittir. 

Yusuf pafa, Darüt,afakanın ma· 
li idaresıni tanzim ederken: 

- Bir çocuk, bir millettir. Bahu
sus burada yetİftirilecek çocuklar 
ökıüzlerdir. Hesaplarından titre
rım. 

Demi~tir. 
Kani Pataya gelince, tekaüt san

dığından devlet hesabına yüz bin 
lira ödünç para istiyen Maliye Na
zırına, hatta Sultan Hamide kartı: 

- Ben mezara, sandık mezata ! 
Diye cevap vermitti. 
itte Mitat Pa,a; bu gibi zevat· 

tan mülhem olarak Sultan Azize ı 
mali ulahat hakkında sert ve acı 
maruzatta bulunmağa cesaret ede
bilmittir. 

"' Y ukanda bahsi geçen ağaç top 
lar, büyük Balkanın kara meşe kü
tüklerinin içleri oyularak yapılmı,
tı. Oıtlerine kat kat çelik teller sa
rılmıt, ziftlenmit ve onların üzerle
rine de enli demir çenberler geçi
rilmitti. Söylendiğine göre, on de
fa endahatten sonra ite yaramıya
cak hale geliyorlarmıt. Mermileri 
bin bet yüz metreye kadar ulatır, 
hem yangın çıkarır, hem düttükleri 
yerleri darına dağan ederlermit ! 

Serdarıekrem Abdülkerim Nadir 
Pap, iki tanesini, manzurui.li ol
mak üzere Betiktat sarayına gön
dennitti. Onlar, bir hafta rıhtım
d.a tutulduktan sonra Tophane an. 
barına kaldırılmıttı. 

(Bitmedi) 

..... l!!!!!!!i!!;!l!E!!!;!;!!!;;;i;;!!!ii!!;;:;&;;;;;;;;;;~Y~a~nen8:53i;;Ei;;!••----iiliiım...., 

Mitat Paşa ve Kızlar ağası 
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Sultan Azizin Mitat Paşaya çıkışması! - Mitat 
Paşanın cevabı - Sultan Aziz, biraz sükıinet buluyor. 

Gayrimübadiller ne te
şebbüslerde bulunacaklar 

ANKARA, 6. - Cayrimübadiller ce
~iyeti idare heyetinden seçilecek olan 
bır heyet yakında buraya gelereli muh· 
telif vekale'1erle temas edecektir. Heyet 
gayrimübadillere ait bir çok husuıat 
hakk nda ve bazı i,lerin halli hususunda 
vekaletler nezdinde görüşmeler yapacak· 
tu-. 

Heyetin halletmek istedifi iıler şunlar 
dır : Muhtelit mübadele komisyonu cm 
rinde bulunan 62 bin sterlinin tevzii 
Zonguldaktaki 63 numaralı kömür made
ni ocağındaği hisselerin bir an evvel bal 
ve tasfiyesi, bakiyei istihkakları için mü
badillere nakit veya bono daidmasL 

Halen elde bono bulundujandan y.U 
bono çıkanlma11 ıimclilik tasa""ur halin
dedir. Maamafih hükiimet pyrimühııclil
lerin büyük sefalet içinde balunduiunu 
nazarı dikluıte alarak bunlarm haklarını 
tenUn için çalıtacakt..-. 

Küçük itilaf Moskovaya 
mümessil gönderiyor 
BÜKREŞ, 6 (Milliyet) - Küçük iti

laf Devletlerile Sovyetler ara11nda ıi· 
yaai münasebetlerjn takviyeıj yolunda 
Romanyanın Moıkovaya bir ıiyaai mÜ· 
meHil göndermesi muhtemeldir. Ro
manyanm Soryet Ruıyaya gönderece
ği mümeuil Küçük itilaf De.letlerini 
de temsil edecektir. RusyaDtD da Bük
re,e gönderecefi ıjyaai mümeuili di
ğer Küçük itilaf Devletlerinin merkez
lerile de alakadar olacaktır. 

Gene burada söylendiğine göre, Ro
manyada, Sovyet mümeuillifine Yar• 
fOV& Sefiri 0V1yenko Antonov seçile
cektir. Çünkü Antonov ile Romen Ha
riciye Nazın M. Titulescu arasında 
tahai_doatluk ta vardır. 

Hırvatlar muhtariyet 
isteyor 

BELGRAT, 6 (Milliyet) - Zagnıp• 
ten Panter 1'.oyd gazetesine yazıldığına 
&ore, Amerıkadaki Hırvatlar komitesi 
Ba katibi Stefanoviç Hırvatistana 
muhtariyet verilmesi için MiUetler Ce
miyetine bir rapor göndermİflir. Ra
por Amerikada ya,ayan 250 bin Hır· 
vat tarafından imza1a\'11Jlıftır. 

M. V enizelosun mahke
meye sevki meselesi 
ATINA, 6 (Milliyet) - Bugün hü

kıimet zümreleri reisleri M. Çalda.-iı, 
M. Metalua ve M. Kondilia veinden gÖ· 
rüıerek M. V enizelosun mahkemeye sev. 
ki ve muafiyet meseleleri için son ka ~ 
rarlannı vereceklerdir. ~1e$elenin mu • 

~al~ete tarziye verilerek hallolunacağı 
mnıt olunuyor. Bu takdirde m , ,c.., .... c 
te meclis mesaisine ittirak edecektir. 

-o-

Sakız intihabında bir 
talebe öldü 

ATINA 6 (Milliyet) - Sakızda i . 
yaa intibalx pek muaanicia- olmaftur. 
lki tarafm gÖlf«mİf olduğu ~yaai -
sup Ye ihtirastan clola11 çolı: mühim bi 
diaeler loıydedilmiytir. Torpido mului • 
binden çıbrılan müfreze aaa)'iıi muba
fazaya küi ırelmemiıtir. Hallı: fubaı 
mensuplan tiddet isıu-I etmiıler, bat
ta muhalefet namzeti M. Menrokorda· 
tosa dahi fenalık yapmağa çekinmemif" 
!erdir. Bu hidiae elim teıir bisd etti. 
Bir intihap dairesi önünde bir janclanna 
memuru, aralarında vulrubulan kavga ü 
zerine muhalefete mensup bir talebeyi 
öldünnüıtür. intihabın neticesi Sakızda 
muhaliflerin muhakkak olan ekseriyeti
ni tenkia etmdc için hülı:iimetin ne de
recede gayret sarfeylediğini göstermek 
t~clir. Hiikiimetin iatimal eylediği taz • 
yilı: Ye bazen de tethit tedbirlerine rağ. 
men muhalefet namzeti M. Mavrokor • 
datoa 7477 rey ile Sakız ayanı intihap 
olunmuıtur. 6819 rey ile hükıiımet nam 
zet.i M. Polemidia geride kalmıttn". 

Samuel lnsul teslim 
edilmediği için 

VAŞiNGTON, 6 (Milliyet) - Ha. 
riciye nezare"'nde söylendiğine göre, A· 
merika hükümeti Samuel lnıulün testi• 
mini iki defa Yunanistan hülı.ümetin • 
den i.tediği halde tealim edilmemeain • 
elen Yunaniatan ile mevcut iadei müc
rimin mukavelesini feahedecektir. Bu bu 
Mııta Amerilıanuı Atina aefiriae tali • 
mat gönclerilecelı:tir. 
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HARiCi HABERLER 
Vladivostok'ta 
Japon tayyareleri 

Sovyet hudutlarını geçerek 
uçuşlar yapmışlar 

VLADIVOSTOK, 6 (A.A.) - Tas 
Ajansı bildiriyor: Japon tayyareleri 3 
Teşrinisanide Vladivostokun ceunbu tar 
kisinde Sovyet fopraklarmda bulunan 
köylerin üzerinden uçmuşlardır. Sovyet 
hudutlannın hava emniyetini ihlal eden 
bu tayyareler arasında sekiz ketif ve bir 
de bombardıman tayyaresi görülmüştür. 
Japon tayyarelerinin Sovyet hudutların 
da uçtuğu mükerrer defalar kaydedil • 
mitti. Fakat bu kadar çok tayyarenin 
uçtuğu şimdiye kadar görülmemişti. 

Fakat Japonlar tekzip ediyor 
TOKYO, 6 (A.A.) - Harbiye ne • 

zareti, Japon tayyarelerinin Sovyet top 
rakları üzerinden uçtuğuna dair Mos • 
kovadan verilen haberleri tekrio etmek
tedir. 

Rayhiştag yangını davası 
BERLIN, 6 (A.A.) - Volff Ajan • 

aından: Rayhiıtag yangını davasının bu 
günkü celsesinde Bresin polis müdürü 
M. Heines şahitlik etmiıtir. (Kara ki • 
tap) ta aleyhinde bir çok ianatlar yÜrİi· 
tülen M. Heines 27 ıubat günü ve <!aha 
evvelki günler Silezyada Gleivitz' de bu
lunduğunu, Berline yangından b.ir gün 
sonra yani 28 ıubatta döndüğünü söyle
miştir. 

Bundan sonra vaktile konıünistlik et· 
miş olan Rannert şahit olarak dinlen • 
miftir. Bannet maznunlarda Taeff'i 927 
birinci teşrin ile 1928 birinci teşrini ara 
sında bi.rsok defa Berlinde gördüğünü 
beyan etmiıtir. Tanef Almanyaya an • 
cak 1933 şubatının 24 ünde geldiğini 
söyliyer<k şahitlik ifadesine itiraz etmiş 
tir. Daha sonra şahit olmak ifadesine 
müracaat edilen sabık komünistlerden 
Krat-zert 1927 ile 1929 seneleri arasın
da maznun Bulgarların üçüne de birçok 
defalar rastgeleliğini, ancak bunları ne za 
man ve nerede gördüğünü doğr uola .. 
rak hatırlayamadığını beyan etmiıtir. 

Bundan sonra şahit komüniat fn" • 
kasındaki tethiı temayülleri karııamda 
fn"ka erkanının aldıldan vaziyet hakkın 
da Torgler'in ve müddeimnuminin sordu 
ğu bazı auallere cevap venniıtir. 

6 Mart hareketine iştirak 
edenler 

ATINA, 6 (MiHiyet) - AJ.dığım 
malumata göre 6 Mart tarihindeki dik· 
tatörlük harelı:itma ittin!< edenler hak 
kındaki nwafiyet kararı çartamba günü 
neşrolunacakbr. 

Fransada ltalyan faşist
leri ve aleyhtarları 

CHAMBERY, 6. A. A. - Vittorio 
Veneto zaferinin hatırasmr annlak üzre 
1 tal yan ceneral konsolosu ve 1 tal yan me
buslarından M. Basile de hazır oldukları 
halde yapılan bir toplantıya faıistlik a· 
leyhtan birkaç ltalyan da karı,mak iste
mişler, bunun üzerine bir ititip kakııma 
olınu,tur. 

iki Fransız komünisti ile dwrt ltalyan 
tevkif edilmiıtir. 

Toplantı bittikten aonra kim olduldan 
bilinmeyen 3 adam 1 tal yan konsoloaluğu 
katibi Macchiolo'yu aopa ile clöYerelı: ya· 
ralamıılar ve kaçmıılardır. 
Öğleden sonra da fa,istler ile muarız. 

!arı araaında yeni bir kavga çdmuttır. 
Bir kiti yaralanmııtır. 

ltalyan konsolosluğu polis tarafından 
muhafaza atlına alınmıştır. 

Afrikada yapılacak 
hava seferi 

ISTRES, 6 (A.A.) - Ceneral Vuil
lemin'in idaresi altında Afrikada yapı • 
lacak seyahate çıkmak için her türlü ha 
z.ırlıklarını bitirmiş olan hava filosu ha
li devam eden yağmurun ve şiddetli su 
rette esen rüzgirın dinmesini beklemek 
tedir. Dün öğleden aonra hava düzel • 
dijiinden yann uçabileceklerini ümit et· 
mektedirlerler. 

İngiltere musevileri alman 
malı almıyacak 

LONDRA, 6 (A.A.) - lqitt...-iu 
her tanofmcla ywletip otuıa.a 150,000 
Yahudiyi temsil eden 580 den fazla mu
nbhu dün Lorulnıda konfenım halin
de toplanmıılarmr. Bu koaferanata it · 
tifakla luıloul edilen karar ıuretinde AJ. 
man CfYMma re.ni surette boykot ya· 
pılacağı birdirilmit, ayni zamanda Al • 
manyadaki yabudilere hukuk lıeraberli
ği ve yurttaılık baklan verilmediğiğ 
müddetçe Alınan qya11 almaktan veya 
Alman servislerinden istifade etmekten 
sakııınağa bütün dünyadaki yahudiler 
davet edilmiıtir. 

Haşhaş ekilecek yerler 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Balıke

ıir merkez kazasına bağlı Kebsut ve 
BikaY'iç nahiyelerile Dursunbey ve Fın· 
dıklı kazalarının ve Manisa viliyetinin 
Eşme, Kule ve Demirci kazalarının Haı 
hat alımına müaaade edilen rnıntakalar 
arasuuı solrulmaaı Heyeti vekilece ka. • 
rarlatmıfbr. 

Rıhhm şirketinin 
mübayaası 

Rıhtım Şirketi Direktörü M. Kanooj 
bir kaç eüne kadar Parısten avdet e
derek Ankaraya gidecektir. M. Ka
nonj, hükiımetin tirket teaiıa tın.;: mü
bayaa etmeai için yapılan müzakt::rata 
dair tirket merkezine ıifahen izahat 
vermiıtir. Mumaileyh, müzakerelere 
devam için tirketinden lazımgeleo ta
lunatı ve salahiyeti alarak avdet et
mektedir, 

Filistin karışıklığı 
Hayfada yaralıların adedi 

dört yüzü geçti 
Şamdan 1 tarihile yazılıyor: Yafadan 

gelen mütemmim haberler, geçen cuma 
gÜnÜ yapılan kanlı nümayişler hakkında 
tafsilatla doludur. 

lngiliz askerleri hükümet binasını İŞ• 
gal etmişler ve her tarafa mitrayozlar 
yerleştirmişlerdir. Sokaklarda zırhlı O• 

tomobiller dolaşmaktadır. 
Tezahürata ön ayak olmak cürmile i

leri gelen Arap eşrafı tevkif edilmi,ler-
dir. =. 

Filistin arap ittihadi cemiyeti lngiliz 
komiserine bir beyanname vererek bir 
parlamento tesisini, tevkif edilenlerin he
men salıverilmesini Y ahüdi muhacereti• 
nin derhal önüne geçilmesini istemi§, ak· 
ai takdird" denm etkcek olan luınlı bo
ğuşmalardan mt!auliyet kabul edemiyece
ğini bildimıittir. 

Bu beyannameye lnıriliz komiserinin 
verdiği cevap menfidir. 

Alınan bütiin tedbirlere ve örfi idare· 
nin ili.nma rağmen vaziyet mühimdir. 

10 Teşrini sani cuma günü Nabliste 
büyük bir nümayiş daha yapılınası karar 
!aşmıştır. 

Hayfa hadiıesinde yaralıların ade • 
di 400 ü geçtiği söylenmektedir. 

M. Zamora döndü 
MADRIT, 6 (A.A.) - Fasa yap

tığı seyahatten dönen M. Zamora, Maıl 
rite gelmiştir. 

MADRIT, 6 (A.A.) - Hapishane u 
mum müdürü San Jorjo'nun kaçtığı hak 
kmdaki şayiayı kat'i surette tekzip et
mi,tir. 

Calmette'in cenazesi 
PARlS, 6 (A.A.) - Sıhhati koruma 

nezareti neşrettiği bir tebliğde profe • 
sör Calmettei.n cenazesi kaldırılırken 
merasim yapmak tuavvunından müte
..effanm vaaiyetnameıinde bulunan bir 
dilek üzerine vu geçtiğini bildimiıtir. 

Prens Sikste de Dourbon 
PIZA, 6, (A.A.) - Prens Siü"te de 

Boarbon'un nhhi vaziyeti bili vahim • 
clir. Bununla berabe.- p'renain sıhhatin· 
de PMise götii.W-inin imkan verecek 
bir iyilik huaule geleceği umulmaktadır. 

ltalyan kabinesinde 
değişiklikler 

ROMA, 6 (A. A.) - lstefani A· 
jaıısı, Bahriye Nazırı M. Sirianni ile 
Hava itleri Nazırı Mare..,1 Balbonun 
ve bu iki nezaret müstqarlannm isti· 
falannın kral tarafından kabul edildi· 
ğini bildiriyor. 

Kral Bahriye ve Hava iıleri naz:ır
lıklarını Başvekil M. Mussolini'ye tev
di etmiştir. 

Hava filoıu kumandanlarından Ce
neral Nalle Hava hleri müsteşarlığına 
ve Amiral Cava!fnarİ Bailriye müste
şarlığına getirilmitlerdir. 

MareJal Ba!bo Bingazi Valiliğine 
tayin olunmuftur . 

Dançig hadisel~ri 
CENEVRE, 6 (A. A.) - Dan.,;g 

ali komiaeri Milletler Cemintine gön· 
derdiği bir tebliğde Dançii bi.dioele· 
rioin Milletler Cemiyeti tarafından 
bir müdahale yapılmasına lüzum gÖ•• 
terdiği fikrinde olduğunu bildirmiştir. 
Bununla beraber Ali Komiııer Millet
ler Cemiyeti Meclisinin fevkalide ola· 
rak toplanın·aya çağmlmaıını sarih su
rette istememiştir. Bunun için Millet
ler Cemiyeti Meclisinin Dançiğ hadise
lerini tetkik için mutat içtima devre
sinden evvel toplanmaması muhtemel
dir. 

Bir kaza 
LUElTRINGHAUESEN, 6 (A. A.)· 

(Ren eyaletinde) • Volf Ajansından: 
Bir futbol ekipini götürmekte olan 

bir kamyon devrilmiı, iniş atağı yuvar
lanmıştır. On sekiz kiıi yaralanmıtbr. 

Pariste muhario ler yurdu 
PARIS, 8. A. A. - Bu yalımlarda ku· 

rulan "Mulıaripler yurdu" bu ..ı.aJı te
lıaüt nazın M. Ducos tarılfm.ı... açılnut· 
tır. 

Meraıimde Cümhurreisi M. Lebrun de 
loulunınuıtur. 

Bulgarl~r yeni iki vapur 
alıyorlar 

SOFY A, 6 (Milliyet) - Bulgarlar 
Maraİ.lyadan iki ticaret vapu!'ll !"atın 
alımşlardı, Y akmda bunlardan biri Bul
gar aulanna getirilecektir. Bu vapura, 
Bulgar Kral ve Kraliçeıi Hazretleriniu 
arzulanna göre kızları Prenses Mari
ya Luiza'nın ismi konacakbr. Yeni ge:
tirilecelı.lerle, Bulgarlarm 7 ticaret va
puru olacaktır. Halen Bulgarlann 5 ti· 
caret vapurlan mevcut olup bunlar 
da: Bulgariya, Tııar Ferdinand, Bul· 
gaz, Kiril, Evdokiya'dır. 

Bunlar haftada iki üç defa latanbul 
yolu ile Akdeniz ve Karadeniz iskele
lerine gidip gelmektedirler • 

Dr. Ruks'a milli cenaze 
alayı yapılacak 

. PARIS, 6 (A.A.) - Dr. Roux'a mil 
li cenaze alayı yapılması baklandaki la· 
yihayı hükumetin salı günii meclislere 
nrmeğe karar verdiği anlaıdmaktadır. 

lngiliz gazetecisi Alman
yadan çıkanldı 

SAINT LOUIS. yukan Ren'de - 6, 
(A.A.) - lngiliz gazeteciai Panter, Mü
nihden buraya eelmiıtir. Panter, Lon • 
draya a:idecektir. 

DAl(i 
Bandırmada beş çocuklu -bir berber 

bir kadını sokakta öldürdü 
BANDIRMA, 6 (Millivet) - Bandırmada bugün leci bir cinayet 

olmu1 berber lsmail Elendi Çınarlı 71ahallesinJe sokakta tesadüf etti • 
ği marangoz Ali Efendinin 28 yaşında hamile zevcesi Emine Hanımı 
bıçakl:ı muhtelif yerlerinden yaralayarak öldürmüştür. lsmail, Emine 
Hanımın yanında bulunan Dabak Abdullah Efendinin karısını da dört 
yerinden ağır surette yaralamıştır. Katil 33 yaşında ve bef çocuk baba
sıdır. Zabıtaya teslim olmuştur. Ta'ıkikat yapılıyor. 

Cevizli nahiyesi yeniden inşa edi
lecek. Hükumet tahsisat istedi 

ANKARA, 6 ( A.A.) - Aksekinin Cevizli nahiyesi halkının uğra. 
el ığı yangın felaketinin acısını una ıturmak için hükiimetçe alınan seri 
ve müessir yardım tedbirlerinden b"fka nahiyenin beJ altı ay zarfın
da yeniden inşası için ele teılabir alınmıftır. Bu maksatla Dahiliye ııe -
kaleli, Büyük Millet Mecl'sinclen 25,000 lira tahsisat iıtemiftir. 

•• 
Olçüler kanununun tatbiki için 

ANKARA, 6 (Telefonla) - ölçüler kanununun tatbik edilebil
mesi için Avr'fr.'clan satın alınacak ölçü normallerile muayene aliit 
ve tertibatının kontenjana bakılmadan memlekete sokulmasına He
yetivekilece kaTar verilmi~tir. 

Pamuk dezenfeksigon istasyonu 
ANKARA, 6 (Telefonla) - ihraç edilecek pamuklann hasta

lıklardan tecridi için Meı-sinde yapılan pamuk clezenfeksiyon istasyo
nunun teftifi için Ziraat Umum Müdürü Tevfik Bey yarın Mersine 
hareket edecektir. 

Pamuklu mensucat hakkında 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Bazı gümrük idarelerinin katarli 

pamuk mensucatın çivitli beyaz olanlann boyalı tarifesine tabi tutul
maları hasebile Gümrükler Umum Müdürlüğü bir tamim yaparak İp
lik yapılacak liflerde tabiaten mevcut kir ve boyaları yok etmek İçin 
yapılan fenni muamelelerden kalan bu kabil renkler clolayı11ile bunla
rın boyalı değil katarlı muamelesine tabi tutulmalarını bildirmiştir. 

Kambiyo talimatnamesi çıkıyor 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Maliye Vekiiletince lıazırlanan k.. 

biyo talimatnamesi bugünlerde nepedilmek üzeredir. Bu talimatna
me meriyette bulunan döviz kararnamelerini ele toplu bir şekilde ihti
ııa edecektir. 

Iraktan tahsil için talebe geliyor 
ANKARA, 6 ( A.A.) - Haber aldığımıza göre Irak hükümeti mem 

leketimiztfe l·'itüncülük tah•ili ya?mak üzere IS kadar talebe göndere
cektir. Iraklı talebeler tahsillerini l zmir Ziraat mekt,ebincle yapacaklar
dır. 

Kaldırım vergisi 
ANKARA, 5 . - lzmir güzel y..!ılar 

i!e Göztepe arasındaki kaldırım intaa· 
tında belediye halka bir nevi verği tarh 
etmi,tir. 

Bir çok şikayet ve ihtilafı mucip olan 
bu mesele burada devlet ıunısınca tet· 
kik edilmit ve halkın lehine çıkan bir 
kararla mesele neticelenmiıtir 

lzmir borsasında 
IZMIR, 6 (Milliyet) - Bugün bor 

sada yapılan içtimada üzüm ve incir 
vaziyetleri, aukut a.ebep1eri tetkik e· 
dilmiftir. 

Yeni tütün layihası 
ANKARA, 5 -Tütün inbisan 1701 

numaralı kanunu battan bllfa deiit
tiren yeni bir 'kanun layihası hazırla· 
mıştır. l.iyiba Meclise nril-'k üz
dir. 

İzmir Ticaret müdürü 
IZMIR, 6 (Milliyet) - lktı...t-. 

kiletinin daveti Üzerine ticaret m• .. 
dürii Saffet, boraa komiseri Mahmut. 
oda uınumi katibi Mehmet Beyler ya

rın Ankaraya gideceklerdir. 

Almanya konferanslara 
gitmemekte ısrar edecek 
Goering M. Mussolini ile görüşmek 

Roma ya gidiyor • • 
ıçın 

ELBING, 8 (A.A.) - Volf Ajanaa 
bildiriyor: BatYelıil M. Hitler dün bir 
toplantıda söylediği nutukta demittir 
ki: 

- Alman milletinin, muabedelerin tat 
bik1 dolay11ile hukuk müsanbnı iate • 
mek h:ıkkıdır. Alman milleti ancak sulh 
içinde ve diğer devletlerle dost olarak 
yaşamak arzuaundadır. Almanya, feli • 
ketli neticeleri itibarı ile hatta galip dev 
!etleri bile siyanet etmemİ! olan Vena· 
illes muahedesi fikrinin aleyhinde mü • 
cadele ediyor. Almanya bu mücadeleyi 
nifak istediği için değil bu muahedenin 
hakiki sulh, anlatma ve bantmıınm cliit 
manı olduğu için yapıyor. Biz i,.Ulilı 
meselesini balletmek mecburiyetinıleyiz. 
qünkü aksi takdirde bugünkü dünya ba 
rap olacaktır. Bu programı tahakkuk et 
tirmek için aulb i.ıiyoru;<. Sulh bunun 
için de Lizımdır. ille ki ancak sulh ile 
imar iıi tahakkuk ettirilebilir. Ben har
bi bildiğim içindir ki, onu takbih edi • 
yorwn. Fakat bunu yaparken Almanya
run bayati haklarını ve ıerefini terke • 
demem. Almanya diğer' develtlerin teıki 
lalı esaaiyelerine kanşınamak azminilt!· 
dir. Buna mukabil diğer devlette;'İn de 
k~ndi dahili işlerine karışmalarına mü • 
saade edemez. Beynelmilel konferans • 
lora gdince bu konferanslarında mille
timize şeref ve müıavi haklar verilmeli
dir. Alui takdirde oralarda bizim hiç bir 
itimiz yoktur. Biz yalnız sükun ve ..,(h 

M. Gaering 

istiyoruz, eski. muanz1arımı:ıla b.rıfılllak. 
istiy01"U~ 

M. Goering Roma'ya geliyor 
ROMA, 6 (A.A.) - Goerinırin bu 

akşam tayyo.re ile B ... tinden Romaya 
gelmesi bekleniyor. M. Goennr Roma· 
claki Alman müe11eselerini tefti, ede • 
cek ve M. Muı...lini tarafından kabul 
oluucaktır. 



[JıKÔ~ 
25 sene daha 
da yanacakmış 

Unkapanı köprüsünün sagari 
daha 25 sene dayanabileceği anla
tılmış olduğu için ona göre tami· 
tine karar verilmiş. 

Unkapanı köprüsünün mukave
llıet kudretinin asgari 25 sene oldu
ğunun anlatılması demek, daha 50 
&ene bu tehrin batına teslitine ka
rar verilmit olması demektir. 
Şu kadar ki bu havadisin altına 

bir hava payı bir ümit supabı konul
ınası unutulmamış: 

Yeni köprü yapıldığı zaman •• 
d .. ına oyununda olduğu gibi. ·· Şim
diki Karaköy köprüsü Unkapanına, 
llnkapanındaki salat ta Eyüp civa· 
rına naklolunacakmıf. Yani bun· 
dan anlatılan, lıtanbul sıra sıra, di
zi dizi köprülerle müstakbel bir 
köprüler şehri olacak demektir. 
liatta iti, hayale düştükten sonra 
biz, bu köprülerin adedini fÖyle ar
tırabiliriz de: 

Çamlıca tepesile Ayasofyanın a· 
tasını, Çengelköy ile Arnavutköy 
llrtlarmı yeni köprülerle birleştir· 
inek hiç te fena olmaz. Atiyen baş
kaca bir köprü yaptırmak lazımge
lirıe onu Çamlıca tepesile Ayasuf· 
Ya arasına yapar, Çamlıca köprüsü
nü Çenkelköyüne, Çengelköy köp
rüsünü de Kavaklara naklederiz. 

Köprüler taaddüt edince seyrü
•efer meselesi de kolayca kendili
ğinden halledilmiş olur: 

O zaman köprülerin birisini tay· J 

~&relerin, diğerini tramvayların, 
\ıc;üncüsünü otomobillerin, dör
düncüsünü insanların, beşincisini 
kamyonların, altıncısını arabaların 
Yedincisini hayvanların, sekizinci
ıini kedilerin, dokuzuncusunu da 
karıncaların müruruna tahsis et
~.ek ıuretile ıeyrüsefer işini de kö
•unden düzeltmit oluruz. 

Le Pek tabiidir ki bütün bu köprüler l 
ton ve aıma olacağı için bu su- 1 

retle hem çimento fabrikalarımıza, 
\>e hem asma çubuğu ıatan bağcı
larımıza da it çıkmıt olur. 
Yalnız itin pek mühim bir cihe

ti kalır ki, o da bu köprülerin ne ile 
döteneceğidir. Bu nokta, ali ve tek
ııik ciheti olduğu için onun tayinini 1 
~en heyetlerinin yüksek takdir ve 
ıhtisaslz.:ına bırakmak itin en doğ
ruıudur. 

Salahattin ENiS 

İtalyan kolonisinin 
dünkü toplanhsı 

Şehrimizdeki ltalyan koloniai dün 
c., .. dltalia'da mütarekenin, Fatist
lerin Romaya doğru yürüyüıünün yıl
dönÜmünü teait etmitlerdir. Merasim
doo, bilhassa bu münasebetle ıehrimize 
f;lıniı olan ltalyan meb'ualanndan 
'"· Mario Jannelli de hazır bulunmuı
tur. M. Jannelli bu münasebetle irat 
ettiği nutukta memleketimizden bah· 
a.:tıni§ ve Türkiyenin, Gazi Hazretleri
nırı nutuklarında İ§aret buyurdukları 
~eçbile en yükıek bir seviyeye çıkaca• 
tını söylemittir. 

Bundan sonra Madam Rita Mehmut 
!1ey piyano refakatinde İtalyanca §Br
~ılar söylemiıtir. --o--

Odesa kablosu 
Eatren tirl<etinin kapanması üzerine 

~deıa telgraf kabloıu Posta ve Telgraf 
1daresine itnikal etmiıtir. 

( BORSA 1 
Oı Bankaımdan alnıan cetnldir). 

6 Teşrinisani 1933 
Alrıam Flatları 

1 . ~. tlkrular T ah•ilit 
•tılcraz d.bili 99 l!.lelır:trUc -.-

l933 l.tikruı 98 Traaya~ 
Ş•r)( D. yolları 2.35 TG.ael 
~'.. Mu.,ahhide 53.375 Rıhbm 
S tıtnrükler 7,80 Anadolu 1 

8••1 .. di müi 6 il 
•ıclat 9.25 • 

l', ••lterİ1• 9,50 Mümessil 

ESHAM 

-~ 

17,7S 
44,60 

46.75 
51,20 

lıa...ı....M .. 
... 1,IO 

Telefon r- 13.-

.. .. Ha•Diae ı,aa 
l- ........ ,. 102 

........... ,. 47 
~lladolu Hİ••• 26,70 
'Rlr:. Hari7• JS 

llJ• 3,60 
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ittihat de:y .. 
Şark de1r 
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Şark•· eca 

ı9 

26,75 
11,20 
17,75 

1.10 
ı.ss 
2,811 
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12,06 i Prai 15.93 
londl'a 665 1-2 Viya.na 4.25 
Niirork 73.10 Madri.t ı] 5,63 
ltriikael 3.33.25 Berlin 1.98.25 
Alilano 8.97 Bel-ı 34,80 
A.tina 83,14 Zloti 4,21 
Cennre "' 8,43,40 Peıte 3.81 
.A.ft'ı •ter dam. 1,17 Bülı:reı 80.81 
Sofya 66.91 Moake>va 1083.25 

NUKUT (Sabi) 

IC•rut Kanı 

20 l. Fran.u1 187 ı Sille, A •. 14.SO 
1 laterlin 657 1 Pe:aeta 16 
1 Dolar 135 1 Mark 49 20 Lir•t 2l3 1 Zeloti 14.-

20 1. Belçlb 117 20 L•y 0.23 
2o Drahmi 24 20 Dina1' 46.-
~ 1. ı .... ~ ... ili 1 Cerno~ı 

L • .,.. 15,- 1 Altın 9,32 
aı ICu, ç.ıı ııa 1 Mecidi7e 0,31 
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ŞEHiR 

İncir enstitüsü 

İzmir mıntakasında bir 
enstitü açılıyor 

incir mıntakasının merkezinde bir in 
cir enstitüsü açdmasına karar verilmiı .. 
tir. incir enstitüsü incirJenmizın ı. .... ..... -
ıetini muhafaza ve hariç piyasalarda 
revacını temin iıile uğraıacaktır. Ensti
tü incirlerimize arız olan hasara basta· 
hklanna kartı tiddetli bir mücadele aça 
caktır. 

Enstitünün nerede açılacağı henüz 
malum değilıe de Aydın vilayetinde ve
ya Germencik nahiyesinde açılması çok 
muhtemeldir. 

Sirketler hakkında her ay 
' bir rapor 
lstanbul nuntakaaında her ay yeni • 

den te§ekkül eden limited, anonim ve sa 
ir nevi ıirketlerle sermayelerine ve ay
ni müddet zarfında tatili faaliyet eden, 
feshedilen ıirket ve ticarethanelorin a· 
det, nevi "e sermayelerine dair her ayın 
sonuncu günü lktısat vekiletine bir ra
porla malumat verilmesi takarrür etmiı 
tir. Bu husustaki ilk rapor, bu ayın so
nunda gödnerilecektir. 

Ucuz fıçı 
BalLk ve emsali maddeler ihracatın· 

da kullanılan fıçıların dahilde ihtiyaca 
kafi mikdarda imal edildiğind'en bahiıle 
ithalinin men veya tahdidini temin için 
Marangozlar cemiyeti tarafından Tica
ret odasına müracaat edilmiıti. Oda, bu 
huıuıta tetkikat yapmıı ve dahilde i • 
mal edilen fıçılann daha ucuza maleclil
mesini cemiyete tavsiye etmıiıti. Maran
gozlar cemiyeti , odaya yeniden müra· 
caatla fıçılann ne fiyata mal edllmeıi 
lizım geldiğini sormuı ve istenen fiyata 
fıçı imaline çalııılacağı bildirilmiıtir. 

Yunanistanla ticaret itilAfı 
Türk • Yunan Ticaret itilafı müd· 

detinin bu ay nihayetinde biteceğini yaz 
mııtık. Bu müddetin teandit edilmeıi 
kuvvetle muhtemeldir. ihracat ofisi, İIİ· 
lifanmenin tatbikatından elde edilen ne 
tayice dair bir rapor hazırlamıştır. 

Mercemek 
Bursada geçen hafta zarfında kilosu 

13 kuruş 65 ıantimden 5900 kilo mer • 
cimek üzerind'e muamele olmuıtur. 

Ucuz tahmil ve tahliye 
Liman ıirketi nakliyat ambar ve 

müeueıeleri rıamına limanımıza gelip 
giden eıyamn tahmil ve tahliyeıini, bu 
müesseıe ve ambarlar he•abına hareket 
eden komisyoncular:!'an da J ucuza le· 
min etmek üzere tetkikat yapmaktadır. 
Bu hususta nakliyat amb3T ve müesse .. 
selerife de temas edilmektedir. 

Otçu müfettişleri 
Muhtelif mıntakalarm ölçü ve ayar· 

!ar müfettişlerinin stajlan bitmi;tir. 
Müfctlİ§for bugün yarın mıntakala.rına 
hare.ket etmek üzeredirler. 

P.ıllah 

Danizde çarpışma 
Kasımpaşada Mazhar Beye ait buğ

day yü!dü bir kayık iakeleye yanaşır
ken Rizeli Mehmet kaptanın Mübdii 
Servet motoru ile çarpışmıf, kayık kı
rıJmrıtır. 

Kaza hakkında tahkikata haılan-

Dayak 
Kasımpaşada otul'au Hayl'İ ısminde 

biri polise müracaatla, Beyoğlunda 

Bahkpazarında iıkembeci dükkanın
da yemek yerken ayni dükkan met· 
reıile birlikte gelen Etem iuninde biri
nin metresine bakmas.ına kızarak ken· 
disini dövdüğünü söylemit. Etem yaka 
Jannuştır. 

Eğ,enti yerinde 
Ortaköyde oturan Dubin namında- · 

ki yelkenli geminin kaplam Receple 
arkadaşı Hakkı Sirkeciden yanlarına 
almıı oldukları kadınlardan Nazmiye 
ile Pangaltıda Şefik Efendinin biraha
neainde içki içerlerken Nazmiye ile 
Recep arasında kavga çıkmıı, Recep 
Nazmiyeyi bıçakla yaralıyacağı sırada 
yakalannuıtır. 

Kapatılan evler 
Zabıtajablakiye memurları sıkı ta· 

rama faaliyetine devam ediyor. Bu de
fa da Beyoğ !unda bir ç.ok gizli rande
vu evleri bulmuşlar ve buralarını ka
patmıtlardır. Kapatılan evlerde 25 ka
dın bulunarak muayeneye ıevkedil· 
mitlerdir. 

ltalyaya giden Sovyet 
filosu 

Evvelce Boğazdan geçerek ltalyaya 
iadeiziyarete giden Sovyet filoıu dün 
avdet etmit ve Boğazda tehı:i topla 
aelamlamıttır. Filo, Yavuz zırhlm ile 
de topla aelarnlaımışlardır. 

1 KUt;Uk hab•rl•r -, 

* Topkapı müzeıinde arz oclatıı ile• 
kulelerin tamirine devam edilmektedir. 
Bundan sonra da müzenin sair aksamın 
da vıı loıbbelerinde ııfak tefe~,~amirat 
yapılacaktır. 

* lnhiıarlar idaresi tuz muamelat 
müdürü Şükrü Tevfik Bey lstanbul va 
ridat tahakkuk müfettişliğine tayin e • 
dilmiı ve yeni vazifesine başlamı!'hr. 

* Münhal bulunan 150 lira ...-şlı 
hazine mukayyit avukatlığına Tire no
-.i Hvıit Bey tayin edilmiıtir. 

Ylllr•tt• 

Mektum 
Nüfus 

--o-

Tescil için vilayette bir 
komisyon teşkil edildi 
Netir ve tatbik edilen al kanununun 

maddeleri arasında ıükahlı ve nikahsız 
çiftlerden doğan ve gizli tutulan çocuk 
lann da cezaıız olarak nüfusa yazdınl
mau ve bunlardan nikahıız çiftlerden 
doğan çocuklann da babaya izafetle teı 
cili hakkında kayıtlar vardır. 

Bu gibi çocuk babalan evli iseler bit 
tabi ikinci bir evlenme yani nikib mev -
zuu bahiı değildir. Y alna çocuklar ba
balanrun namına izafeten tescil edile • 
rek veraıet hakkına sahip olacaklardır. 
Gizli birletenler de mahkemeye müra
caatla bunu teıcil ettirebileceklerdir. Bu 
itlerle metgul olmak üzere vilayette a • 
likadarlardan mürekkep bir komisyon 
te§kil olunmuttur. Oraya müracaat edi 
lecektir. 

Yeni zührevi hastalıklar 
nizamnamesi 

Umwni kadınlar, çiftleşme evleri, ve 
zührevi hastalıklarla mücadele nizam -
namesinin yakında gelmesi beklenmek -
tedir. Bu nizamnamenin tatbikatından 
mühim faydalar elde edilerek bugünkü 
vaziyet tamamile ıalah edilmiı olacak
br. Esasen poliaimiz bu i§i bir inzibat 
meselesi olarak değil ve çok yerinde bir 
zihniyetle aıhhat meseleai telakki ede • 
rek o tekilde takibatta bulunmaktadır. 
Maamafih eldd<i nizamname ıümullü ve 
bugünkü hayata uygun olmadığından 
timdiki vaziyet tabii bir şdrilde yürü • 
memektedir. Yeni nizamname bunları 
düzeltecektir. 

iki köy birleştirilecek 
Şiledeki Avcıkoru köyünün Heciz 

köyü ile birlettirilıneıi takarrür etmİ§ • 
tir. Avcıkoru köyünde 7 ev bulunmak • 
tadır. 

Mahkemelerde 

Spor 

Fenerbahçe 
İzmire gidiyor 

-o--

Maçı idare edecek hakem 
dün Viyanadan geldi 

Türkiye futbol J&mpİyonası finalini 
lzmir Spor takımile oynamak üzere 
lzmire gidecek olan lıtanbul birincisi 
Fenerbahçe birinci futbol takımı bu
gün Ankara vapuru ile lzmire hare
ket edecektir. 
Maçı idare için Viyanadan celbedi

)en Viyana Federasyonuna mensup 
beynelmilel hake,m M. Mujes dünkü 
konvanaiyonelle lstanbula gelmiştir. 
M. Mujea bugün lzmire gidecektir • 

Bir davet 
ISTANBUL, 6 (A. A.) - 1. S. K. 

Reialiğinden: 

1. S. K. aza ve doatlan 1 O ikinci teş
rin 933 cuma günü Çamlıcaya bir yü
rüyüı ve gezinti yapacaklardır. Top
lanma yeri Haydarpaşa iskelesi ile İı· 
tasyon arasındaki yerdedir. Hareket 
sa.at tam 1 O dadır. Öğle yemeğini 
herkes beraber getirecektir. Yemek 
Çamlıcada yenecek ve aonra Modaya 
dönülecektir. 

Hava yağmurlu olduğu takdirde 
Modada klüpte toplanılacakbr. 

lstanbuldan gelecekler için köprü
den 9.38 de vapur vardır. 

Şevki Bey 
Ankaraı!a bulunmakta olan muhte

lit mübadele komiıyonu Türk murah • 
has heyeti rei•i Şevki Bey lıtanbula ııel 
mittir. 

Ruhsatsız radyo kulliınan 
Radyo firiı.eti, sea kaçakçılarından 

bahisle zabıta nezdinde tetebbüsatta bu 
lunmuttur. Ruhaabız radyo kullandık. 
lan anlatılan 200 kiti teıbit edilmittir. 

Dün de 8 kişi bırakıldı 
Bunlardan üçü evvelce idama mah

kum edilmişti. Şimdi kurtuldular 
Af kanununun tatbikatı ile me§gul 

olan beşer kişilik heyetler dün de ha
pishanede ve tevkifhanede meşgul ol
muılardır. Mühlet cumartesi günü bit
mektedir. Adliye Vekaletinden soru· 
lan auallEre henüz cevap gelmediği i
çin Tarikatisalahiyeciler hakkında bir 
muamele yapılamamıştır. Dün hapia· 
haneden gene 8 kiıi tahliye edilmiıtir. 
Bunlardan üçü en·elcc idama mah
kiım <>dilmiıler, sonra meşrutiyette ce· 
zaları küreğe, da.ha sonra da hapse 
tahvil edilmiş ve muhtelif aflarla bu 
son aftan istifade ederek mahkumiyet 
müddetlerini bitirmişler ve dün tahli
ye olunmuılardır. Bunlardan gene j. 
dama mahkum edilmişk4!n cezası 36 
seneye indirilen biri de bir ay sonra 
tahliye edilecektir. 

Esrar komisyoncuları 
Gümrükteki ihtısas mahkemeıince 

esrar alını aatrmına tavassut eden Çı
naryan Efendinin bir seneye, hamal 
Mehmedin altı a7a mahkiım edildiğini 
yazmıştık. 

Çınaryan Efendi aynca 15800, Meh
met 7925 lira para cezasma mahkUm 
edilmiılerdir. Bu meıelede alakadar 
Yahya Efendi de 6 ay hapse ve 200 li
ra para cezasına mahkUm. olmuıtur. 

Mahkiımlar, karan temyiz etmek
tedirler. 

Yıldız sarayından kaybolan 
eşya 

Yıldız sarayından kaybolan leğen 
ibrik ile bir kaç peıtemalın eaki Ker· 
bela Meb'usu Nuri Beyin evinde bulun 
duğunu ve Topkapı müzesine tevdi o
lunduğunu yazmıştık. Bu eşya Topka
pı müzesinde yeddiemin ııfatile bulun 
maktadır. 

Nuri Bey bu eşyanın yirmi seneden 
beri elinde bulunduğunu ve aahibi ol
duğunu İspat eder vesaik göstenniıtir
Bunun için cezai takibata lüzum görül 
memiştir. Şimdi Nuri Bey hukuk mah
kemeıine müracaatla bu eşyalann 
kendisine iadeıini istemektedir. 

1800 kilo esrar 
Gemlikteki evlerinde 1800 kilo ea

rar bulunan Kürt Mehmet, hizmetkir 
Mehmet ve Dağıatanh lsmailin muha· 
kemelerine dün dokuzuncu ihbaaa 
mhakemesinde devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede ıahitler dinle
nilm_~, eırarlann muayeneıine dair o
lan rapor okunmuıtur. Bu raporda 52 
ç~".al esrarın da muayene edildiği, hep 
sının de earar olduğu anlaıılmıtbr. 
Muhakeme daha bazı §ahit!er çağml
maıı ve esrarların darasız tartılması 
için 19 teşrinisaniye hırakılmııtır. 

imza sahte mi değil mi? 
Kaymak Zade Hüseyin Avni Beyin 

İmzasını tak1it etmekten ve bu suretle 
14 bin küıur lira dolandırmaktan suç
lu Rıza Derviı Beyle arkadaşının mu· 
hakemelerine dün ağırceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. İddia makamı 
suçluların aftan istifade edemiyecek
lerini ancak cezaları tenzil edilebile
ceğini söylemiş, iddia vekilleri de ay. 
ni mütaleada bu lunmutlardır. 

Müdafaa vekili ise cürmün affa da-

bil cürümlerden olduğunu söylemiş, 
takibat yapdamıyacağı mütaleasında 
bulunmuştur. Mahkeme heyeti keyfi
yeti müzakere ettikten sonra mahke
meye devam edilmesine, ve cürmün ta
kibatın durdurulması icap eden ıuç· 
lardan olmadığına karar vermiıtir. 
Bundan aonra maznunların isticvabı 
yapılmıı, bunlar imzanın taklit olma· 
dığını, Hüıeyin Avni Beyin bu imzayı 
kendilerini dolandmnak maksadile İn· 
kir ettiğini söylemi~lerdir. Bunun ü
zerine ehlivukuf tarafından tanzim o
lunan rapor okunmuı, bu raporda im
zanın sahte o1duğuna karar veri~diği 
görülmüttür. Maznunların vekili ra
pora tahriren itiraz edeceğini söyle· 
miş, muhakeme hunun için bqka güne 
bırakılmıştır. 

Beşiktaş cinayeti 
Beıikta§ta iskelede sandalcı Adili 

öldürmekten suçlu Şevket ile Baha
ettinin muhakemelerine dün ağırceza
da devam edilmiıtir. 

Hadisede Bahaettin Adili biçakla 
kolundan, Şevket te kasığından yara· 
lamıştır. Morg verdiği raporda ölümü 
kaaıktan vurulan biçağın intaç ettiği
ni söylemiıtir. Dünkü muhakemede 
müddeiumumilik bu rapora İstinat e
derek ~ü~afaasını yapmış, Şevketin 
adam oldurmekten, Bahaettinin de ci
nayetle neticelenen kavgaya iştirak et
mekten dolayı cezalandırılmalannı is
temittir. 

Bundan •onra müdafaa vekilleri mü 
dafaalarını yapmışlar, her biri diğeri
nin müekkiline atfıcürüm ederek be· 
raet tr}ebinde bulunmuşlardır. Muha· 
keme karar tefhimi için 11 teıriniıani
ye bırakılmııtır. 

Kanundan istifade etti 
Evinde üç çuval içinde 96 kilo es

rar zuhur eden ve mevkufen muhake
me edilen Bobor Efendinin muhake
mesine dün devam edilmiıtir. F alrat 
bu cürmün iıtiltam ettiği ceza 2335. 
numaralı kanundan istifade eder dere
cede olduğundan takibatın durdurul
masına ve maznunun derhal serbest 
bırakılma11na karar verilmiıtir • 

icra dairesinde tetkikat 
latanbul adliyeıinde mektum bir me 

ıelenin tahkiki için Adliye Müfettiıi 
Ferit Beyin geldiği yazılmıştı. Ferit 
Beyin lıtanhula meznunen geldiği söy
lenmekle beraber icra daireıinde bazı 
doayalar üzerinde tetkikat yapbğı da 
anlaşılmııtır. 

Baro ajandası 
İstanbul Barom levhası on güne ka

dar netredilecektir. Bunu müteakıp 
ta baro ajandası çıkarılacaktır. Ajan
da da baro levhası gibi bütün avu
katların isimleri, adresleri ve telefon 
numaralan yazılı bulunacaktır. 

Baro kanunuevvelin ilk haftasında 
mutat İçtimaını yapacaktır. Bu içtima 
ruznamesinde fevkalade bir mesele 
yoktur. 

Hatbuat davaları 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Son 

Posta gazeteainde çıkan bir yazıdan 
ve maskeli bir resimden dolayı şahsını 

Şehir Meclisi 
Kadıköy için pazar yeri 

ve bütçe hazırlıkları 
lstanbul Umumi Mecliıi dün bu dev• 

renin ikinci i~timaını yaptı. Sadettin 
Ferit Beyin riyasetinde yapılan bu 
toplantıda geçen içtimaın zabıt hüla
sası okunduktan sonra Nemli Zade 
Milat, Ali Rıza ve Emin Ali Beylerin 
mezuniyet talepleri ka!..ul edildi. 

Mülkiye Encümeninin, Daimi Encü
menin Kadıköy Altıyol ağzındaki met
ruk Rum mezarlığının daimi pazar ye
ri olmaaı hakkmdaki teklife cevabı 
okundu. Encümen bu mezarlığın esa
aen kimseye sorulmadan iki aydan be
ri pazar yeri ittihaz edildiği noktaaı· 
na itaret ederek bu metruk mezarlığın 
daimi pazar yeri olmasına muha]efet 
ediliyordu. Fakat Encümen bir taraf
tan da bir kere bu İ§İn başladığını na
zandikkate alarak muvakkat bir müd
det için mezarlıkta pazarm devamına 
imkan görüyordu. Meclis te bu ıelı:li 
muvafık gördü. Bu sırada _Mehmet A
li Bey söz alarak dedi ki: 

-- Pazarın burada kalmaması doğ
ru bulunmadığına göre batka bir yer 
bulunmalı ve pazar buradan kaldınl
ma!ıdır. 

Bur.rıan sonra azaya tevzi edilen 
931 I"• t'i masraf bütçesi raporu görü
ıülecekti. Fakat rapor azadan bir kıs· 
mına tevzi edilmiı bir kısmı henüz al
mamı§tı. Bunun üzerine raporun mÜ· 
zakereıi azanın tetkiki için bırakıldı. 
Bu sırada Mehmet Ali Bey de söz ala
rak: 

- Hazır bütçe mese:lesine temaa e
derken bu aeneki bütçe hazır!ıklan 
hakkında makam izahat verıin.,, tek· 
linde bir teklifte bulundu. Bu da gele
cek içtimaa bırakıldıktan sonra per
ıembe günü toplanılmak üztre içtima
• nihayet •erildi. 

Yeni iki aza 
Şehir meclisi azalığından İstifa eden 

Yuıuf Ziya ve Hacı Adil Beylerin yeri • 
ne Mecli.ae yeniden iltihak edecek olan 
Ane Remziye Hannn ve Hilmi Bey 
kencliJerine tebligat yapılmadığından 
dünkü Mecliıe gelmemiJ)erclir. Mecliıin 
peqembe içtimaında bu iki yeni aza ge 
lecelderdir. 

Hayvanları sigorta için 
Bir tiri.et hayvanlann da insanlar 

gibi ıigorta edilmesi için hay•an borsa
ıına, belediyeye ve baytar müdürlüğü
ne müracaat etmiştir. Şirket ıiıorta et 
tiği hayvanlann öldüğü takdirde sa • 
hiplerine para verec<ktir. Bu teklif tet
kik olunmaktadır. 

Kitaplarını vakfedenler 
Filorinalı Nô.nm Beyin ıon Oıkü • 

dar yangını.nda bütün kitaptan yan • 
mıştı. Bu yangın üzerine bazı kimseler 
lıitaplımru şehrin muhtelif kütüphane
J.,..ine vakfetmeğe karar vermişlerdir. 
Türk ve lalam eserleri müz.eai müdürü 
Eminülemin Mahmut Kemal Beyle, 
Profesör muavini Mükrimin Halil Bey 
kitaplannı tehir kütüphanesine vakfet 
mqe karar venni§lerdir. 

Anadolu ajansı ve ilancılık 
Anadolu Ajansı belediye ile ilancılık 

iıi etrafında anlaımıfbr. Yapılan mu
kaveleye göre şehrin her yerinde yapı
lan ilanları Ajans deruhte edecek, be • 
tediyeye muayyen bir hisse verecektir. 

Konservatuvarda ecnebi talebe 
Konırvatuvar müdürlüğü belediye 

ye bir tezkere yazarak ecnebi talebe • 
den daha faz.la ücret alınmasını iıtemit-" 
tir. Belediye bu teklifi kabul etmemi§ • 
tir. 

Buyukadada sanatoryoma 
giden cadde 

Büyükadada sanatoryoma ııiden cad
denin imıi (Dr. Musa KizD'D Bey) cad 
desi tesmiye olunmuflur. 

Sut fabrikası 
A. Şevki Bey isminde bir zat beledi

yeye müracaat ederek lstanbulda bir 
ıüt fabrikası tesisi için müsaade iste
mi§tir. Belediyeye bu müracaat bir §İr· 
ket namına yapılmaktadır. Şirket ya • 
landa bir proje tanzim ederek beledi • 
yeye verecek ve belediye tetkik edece!< 
tir. 

iıtihdaf ettiği iddiasile tüccardan Ek
rem Hamdi Bey tarafından Son Posta 
aleyhine Ankarada aç.dan tahkir da
va11na aaliye ceza mahkemeıinde haı· 
landı. Müddei Ekrem Hamdi Beyle 
müddeaaleyh Son Posta ıahiplerinden 
Ali Ekrem Bey davada hazır bulundu· 
lar. 

Ali Ekrem Bey bu reamin Nevyorlr 
Amerikan ııazeteıinin haftalık ilave
ıinden alındığı ve Ekrem Hamdi Beyi 
tanımadığım, yazılan bentle kendisi
nin iıtihdaf edilmediğini, Ekrtm Ham
di Beyin namuslu ve bu kabil dediko
dulardan münezzeh bir iyi vatanda§ 
olduğunu, reıim mütabehetinin ve hi
kayedeki bazı bentlerin Ekrem Ham
di Beyin hususiyetlerine benzemesinin 
ıaıılacak bir tesadüf eseri olduğunu 
söyledi. Bu, Amerikan mecı,.uasından 
seçilen ve fakat ressam tar~fından rö
tüş yapılan ve maske ili.ve edilen re•· 
mi mahkemeye ibraz etti. 

Ekrem Hamdi Bey ise bu yazıda 
kendisinin kastolunduğunu iddiada ıs
rar etti. 

Bu mecmuanın aslı Aınerikadan 
getirtilmek ve gazetenin Neıriyat Mü
dürü Halil Bey de dahilidan edilmek 
üzere muhakeme, mecmua gelinciyc 
kadar, bilamüddet talik edilmiştir, 

Bayram sonu ... Donanma 
bozumu ... 

Bayramda Ankarada idim. lıitmİ· 
yen kalmadı ama, ben tekrar ediyo· 
rum. Çünkü lafın gelişatı öyle .. Bay
ramın üç günü şehir mükemmel donan 
mıı Ye vecizeler ya21 l ı bez levhalar 
muntazam şekilde geri lmiş duruyor• 
du •.. Dördüncü gün yani teşrinisani .. 
nin birinci günü sabahleyin geçtiğim 
yerlerde Lu bez levhalardan b ir tek 
bile görmedim. Hepsini toplamışlar 
ve ,ehri mutat hayatına ve şekline İa· 
de etmittiler. Ortada yalnız, bir yapı 
§eklindeki abide ve taklar kalmıştı. 

lstanbula geldim, defne dalından va 
bağdadilik çıtadan yapılmıı taklar şöy 
le dursun bütün bu bez levhalar bile 
hala yerlerinde duruyordu .• •e duru
yor. Şenlik ve bayram yalnız bir hiı 
meselesi değil bir meraıim ve bir adi.p 
meseleaid.ir. Vakti gelmeden şenlik 
yapmak ne kadar yanlıısa, bitmit bay• 
ramlarm donanmasını kaldırmamak o 
kadar ıayriciddidir. Bu ıevinç ve coş
kunluk günlerinin kıymeti onlann di
ğer günlerden çok keskin hatlarla ay· 
nlmasile meydana konulabilir. Halbu
ki biz böyle değiliz ... Bayram sonunu 
haftalarca sürükleriz. Bunu bayrama 
ve onun ıevk ve zevkine çok dü4kün 
oluşumuzdan değil, tenıbelliğimizden 
ve intizamsızlığımızdan yaparız. 

Şehrin yer yer caddelerine aıılmı;, 
ve artık durmasına sebep kalmamıı 
bu bez lt:vhalar, zamanı geçtiği iç;n 
ihmal edilmit bir halde göze fena bir 
liıübalilik manzarası arzediyor. Dü--ı. 
borsa hina11nın karşıaındaki sokağın 
ağzına boylu boyuna gerilmiş olan 
bunlardan birinin sarkmıt ipine yükl ü 
arabasının üstünde oturan bir araba· 
cınm batı takıldı. Adamcağız ke1leai .. 
ni dar kurtardı .• 

Bence bayramlardan sonra böyl 
bir hafta aüren bir (donanma bozu
mu) mevaimi yapmağa mahal yoktur. 
Çünkü tehir bu laübali ve intizamsız 
halile aabahlaınıt bir düğün evinin er• 
tesi günkü peripn manzara&ını arzet
mektedir. 

Bekçiler .. 
Zannederim, bu senebatında ihtiyaı 

heyetlerinin ömrü tükeniyor .. Yirmi 
bet aeneden fazladır süren mahalle 
tetkiliitından önce imamlar kaldırıl
mı§b. Şimdi de ihtiyar heyetleri kalkı· 
Jor dem.ektir. Li.kin· en manasız gOr
düğüm bekçiler için kimsenin bir teY 
dediği yoktur. Çok defa bu mevzua i
liştim, gene yazıyorum ••. Aylığını siz.
den benden toplayan ve mal1allenin 
bir nevi mütterek hizmetkim olan bu 
bekçinin kanun nazannda yeri nedir 7. 
Bunların belinde bir tabancaaı vardır. 
Ve ekserisi bir örnek elbiıe giyerler a
ma kimse hunlann nizami vaziyetinı 
izah edememiştir. Devlet memuru mu
dur? .. Hayır .. Çünkü aylığını devlet
ten değil fertten alır ... Husuıi bir hi:r.· 
metçi midir? .. Hayır. Çünkü ona ay
lığını verenler emretmez, bulunduğu 
mahallenin polisi veya nahiye&İ eınre· 
der. 

Bunlar halktan a:dıkları aylığı da 
bir nevi vergi gibi kafa tutarak ve çı· 
kışarak alırlar ... 

Geçende kışhk yerimize na!.lel· 
tikten bir iki gün sonra, mahall enin 
hiç tanımadığım bekçisi gelip altı ny. 
lık yaz mevsim.inin aylıklarını iıtem \l 
ve bizim altı aydır ~ayfiyede olduğu. 
muz cevabına da: • 

- Biz bu memleketin evladı det;i! 
miyiz? •• Neden paramı vermiyor.eu
nuz? .. Şeklinde batından yukarı laf:,.. 
kanıtırmıf ... Bu bekçilerin halktan al. 
chkları paralann mecmuu lst<>nbu! pv< 
liıine üç yüz neferin ilavesine kafi ge
ı .. cek haldedir. Asri bir devlet meka· 
nizmasında b'"•'<çİ gibi Orta Karna ait 
bir uzvun bulunuıu doğrusu gözıin~f' 
batıyor. . • Acaba zabıta bekçilerin 
bir şeye yaradığına cidden inanıyor 
mu? .• 

FELEK 

Vapurculuk Şirketi 
Hariçte kalan vapurcular 
noktai nazarlarında ısrar 

mı ediyorlar? 
Türk Vapurculuk Şirketi ile Devkt 

Denizyolları idaresi arasında, muhtc· 
lif hatlarda itletilecek muayyen P"•ta· 
Jann taksi.mi için Ankaradaki muza .. 
kerelere dtvam edilmektedir. iki ta
raf vapurlarının groa tonalanna naza. 
ran, bu takaimat yapılmaktadır. T .. ı... 
ıimat bittikten aonra Şirket, vapur ıt· 
letmeğe baılıyacaktır. Şirketin te•İs 
zabıtna.me&İ, Ticaret Müdürü MuhJ.in 
Bey tarafından da imzalanmıttır. 

Bu iıin neticesine İntizaren, şirk c t 
kadrolannı itmama ve teşkilatını ;k. 
male çalışmaktadır. Acenteler tetki
latı ikmal edilmit gibidir. Liman Ha
nının alt katında tirketin lıtanb 1 
merkez acenteai teaiı cdilmit ve vıtrin· 
lerine (Türk Vapurculuk Şirketi lı
tanhul Merkez Acenteıi) ibaresi ya•d 
mııtır. Şirket teftit işlerini Rüsuhi B. 
deruhte etmiıtir. 

Diğer taraftan tirket haricinde ka
Jan vapurcular namına Anka.taya ıi· 
den Patabahçeli Cemal Bey ve arl.a
datları ıehrimize dönmüşlerdir. Bu 
L.ııım vapurcular, noktainazar]annda 
ıarar etmektedirler. Bunlar, tırkcte 
girmemeğe, vapurlannı tilepçilikt-:. 
ve dış hatlarda Vama ve emıaiı !i
manlarla limanlarımız arasında İflct
meğe karar verdiklerini söylemekte 
dirler. 

Fransız sefiri şerefine 
ziyafet 

Dün Fransız Ceneral konsolosu M. 
Dubois tarafından yeni Fransız sefiri 
M. Kammerer şerefine Perapalaı otelin
de bir öğle ziyafeti verilmiıt-ir. Bu zi • 
yafette sefarethane ve konıolosbanc er 
kanı ve memurları ile Franşız koloni • 
sinde bazı zevat hazır bulunmuıtur. 
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Galatasaray mektebi 
ve inkılap 

Galatasaray mektebi talebeleri 
bir "İnkılap serg1s1,. hazrrlamıf
lar. Gittim. Gördüm. Fevkalade bir 
dikkat ve itina eseri olduğu kolay
ca anlaşılan bu sergide iktisadi ve 
sınai grafiklerden başka resim ve 
heykel de vardı. Bu resim ve hey
keller, iddialı ressamlarımızın yüz
lerini kızartacak, onları utandıra
cak mahiyette. Bu resimleri yapan 
bu heykellerin çamurlarını yoğuran 
çocuklar, iddiasız, mütevazi çalış
mışlar ve boyamı~lar. Teknik ace
miliğini örtecek, göstermiyecek ka
dar bol bir samimiyet dilile konu-
9an bu resimler, her sene bu salon
da mllğrur ve bahadır bir eda ile 

·tiz perdeden vaveyla koparan ka
lantor resimlere heyecan, samimi
yet ve iman dersi verebilecek ka
dar kuvvetli ve candandır. Bu re
simler, bu heykeller Gaziyi ve in
kılabı kekeme bir lisanla değil, 
pürüs.üz,tok ve inanmıf bir lehçe i. 
le anlatıyorlar. Bunlar, birer sanat 
eseri midir? Hayır. Fakat öteki
ler tle değil. Şu kadar ki bunların 
o kl\lantorlardan farkı büyük bir 
sanat ve memleket aşkına halis bir 
i,tiyaktır. ·~ 

Şu isimleri iyi belleyiniz: Talat, 
Hilmi, Orhan, Toğan. Yarın bu 
gençlerin filizlenmeğe ba9lıyan çe
kirdek halindeki kabiliyetlerinin 
büyük ve bol meyvalı ağaçlarının 
gölgesi altında ferahlıyacakaınız. 
Bu bir kehanet değil. Onların be
liğ ve cesur ifadeli inanıtlarının 

. verdiği bir inanıştır. Onlar, akaaya-
dallarının altında hamakta salla
nan küçük hanımların a9kdatlığı
nı yapmakla vakitlerini bir hovar
da israfile harcamıt değillerdir. . 

İnönü, Sakarya, Kocatepe, Ana
farta, Harman, kağnı, makine, fab
rika ve Gazi onları sarmıf, günler
ce düşündürmüş ve çalıştırmıf. 
hepsi güzel şeyler, mükemmel, ha
rikulade şeyler. Ben, onlara birer 
fotoğraf kopyası gibi bakmadım. 
Üstünde emelden, muhabbetten, 
ittiyak ve hasretten rengarenk bo -
yalar karışmıt ilahi paletlerini eli
ne alan bu çocukların incecik ka
burga kemiklerinin ardında yum
ruk kadar kalplerinin imam beate
liyen çarpıntılarını dinledim. Ve ar
tık resim yapmamağa söz birliği yap 
mı~ olan, ölü ruhlarının kendile
rini bir ceset haline getirdiği üstat
ları düşündüm. 

İçim titredi ve kendi kendime 
dedim ki: "Ne olur? İmanı sa
katlar, heyecanı sönmütler gelse
ler de sanat ve memleket atkının 
bu billur kaynağından bir yudum 
içseler.,. 

Elif NACI 

Kongreye davet 
Süleymaniye Terbiyeibedeniye yur • 

dundan: Umumi kongre 10-11-933 cu -
ma günü saat 10 da Şebzadeba§llnda 
C. H. Fırkası binasındaki yurt merke -
zinde in:kat edeceğinden bilıimum aza 
nın teırifleri rica olunur. 

irtihal 
Sadn esbak Hüseyin Avni Pa§a mer

humun damadı ve Harbiye mektebi iı
tihkamatı cesime mualimi erkanı harp 
mirlivalığından mütekait Mustafa Re§it 
Pata evvelki gün Göztepedcki evinde 
vefat etmit,Sahrayiceditteki aile makbe
rcsine defnolunmu§tur. E&ki bir muallim 
ve temiz bir aıker olan merhumun aile
sini taziyet ederiz. 

LSIH Ht..:·w 0
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Göğüs ve göz hastalıkla

rına sebep olan şeyler 
Giyinip kuıandığımız elbise ve ça 

maıırları yapıp hazırlamak için tür
lü türlü İJ ve sanat erbabının çalııma· 
lan lazımdır. Mesela yün ve pamuğu 
iplik halinde 6ükenler kuma§ yap
mak için dokuyanlar, bunun gibi her 
nevi elbise ve çamaşrrlan yapan ve 
diken bir sürü dikitçilerle türlü türlü 
terziler vardır. Bu türlü itlerle uğra .. 
ıanlann bir çokları uzun vakit tozlu 
bir hava içinde ve sıkıntılı bir vaziyet 
te çalııtıkları için veren hasjalığın
dan pek çok kurban verirler. 

Yün ve pamuk tozu maden tozlan 
kadar ııhhat üzerine zararlı tesiri ol
maz. Maden ve taı tozlarının ise bil& 
kis pek ziyade zararları vardır ve bu 
nevi tozlan hasıl eden itlerle meığul 
olanlann ekaeri hastalıkları ve ölüm· 
leri bu yüzden tutuldukları akciğer 
vereminden olur. 

Çelikten al.itın cililanması, eğelen 
mesi ve baıka türlü Üzeride işlenme
siyle uğraşanlar arasında göğüa has
talıkları dehtetli bir yekfuı tutar. 

Çanak, çömlek itleriyle uğraıan
lar da bunların pek ince tozlarından 
teııe:ssüf ile D)Üteeıair olarak vereme 
tutuldukları" pek çoktur. Her ne ka
dar taı ve demir üzerinde iıliyenler 

kadar değilse de pamuk ve yün iıle
rinde bulunanlar da hayli veremli ye 
tiıtirdikleri görülmektedir. 

Elbise dikenlerle terzilerin itleri 
gözler Üzerinde pek zahmetli ve za
rarlı tesirler yapmaktan hali kalmaz. 
Bu aıkıntı ve zararlar bir dereceye 
kadar bol ziya ve iyi bir vaziyette 
bulunmakla kısmen hafifletilir ise de 
gözlerde ufak bir rahatsızlık emare
ai baılar ba~lamaz, hemen önüne ge
çilmek Üzere tedbir alın.ak ve fayet 
gözlüğe lüzum görülürse gözlük al
mak veya mevcut gözlüğün tashihi 
ile çaresine bakmak lazımdır. 

Maamafih yalnız gözler hakkında 
dikkatli bulunmakla it bitmez. Göz
lerin zayifliği vücut aıbbati ile alaka 
dar olduğu için yalnız gözlükle göz
lerin rahatsızlığından kurtulmak müın 
kün olmaz. 

Gözün yuvarlak kürreıinin iyi gör 
mek için tekil ve hacmini icabına gö 
re değiıtirmeğe hizmet eden göz ade
leleri kuvvetli bulunmalı, bunlar kuv 
vetli bulunursa pek seri ve tiddetli 
hareketlerle göz adeaesini istenilen 
derece "e yolda hemen ayar ederler. 
Bu da göz aahibinin aıhhati yerinde 
ve kuvvetli olmaaına bağlıdır. Bunun 
İçin sıhhatça düıkün olan kimselerin 
gözleri de çabuk bozulur. Gözleri za 
yif ve yorğun olanlar her gün dııan
.da taze ve temiz havada gezinmeli 
ve ne kadar çok dııanda bulunurlar
•• o kadar ziyade istifade ederler. 

Bunlar ayni zamanda hazmı ko
lay ve besleyici yemekler yemeli ve 
.güzel havalandınlmıı yerlerde yatma 
Jı, göz adelelerini ekzeraizlerle kuv
vetlendirmeğe çalıtmalıdırlar. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 
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Milliyet'in edebi romanı: 33 . "' . 
KIR (l(lC.~ 

')coli;;.-------- B UR HAN CAHI~ 
(inkılap Romanı) 

Yolları öğrenmif, İstanbulu tanı
mağa ba,lamıftım. 

Bilmem neden, zaten İstanbuiu 
hiç yadırgamam19tım. Daha ilk 
gün Sirkeciye çıktığım zaman zah. 
met çekmeden Mahir Beyi bulu
şum beni özlediğim bu şehre kartı 
ısındırıvermitti. 

içimde iyi ve güzel feylere kartı 
kuvvetli bir meyil ve arzu var. 

Tesadüf beni en zavallı yatla
rımda hatıra gelmez acı vak'alar 
içinde kıvrandırdı. Bütün bunlara 
rağmen kalbimdeki bu güzellik sev
gisi ölmedi. Kuvvetlendi. Mahir 
Beyin hanımı benim İstanbula ya
bıı.ncı olan zevklerimi itleyip in
celtmekte zahmet çekmiyor. Zaten 
İstanbul, bilhassa Beyoğlu öyle bir 
yer ki insan gördüğü feylerle ya
va~ yava' zevkinin İnceldiğini far
kediyor. 

Bıı.zı akşıı.mlar tunelden çıkınca 

Taksime kadar yürüyorum. Mağa· 
za camekanlarında seyrettiğim şey-

ler, tesadüf ettiğim şık kadınlar 
bana bir çok fey öğretiyor. Bugün 
daha yetifmiş ve uyanmıt kafamla 
çocukluğumda İstanbul için işitti
ğim sözlerin manasını daha iyi an
lıyorum. 
Hanımefendinin bana sevgisi gİt· 

tikçe artıyor. Beni Beyoğlundaki 
terzisine bir kaç kere beraber gö
türdü. Sokak ve ev elbiseleri yap
tırdı. Galiba çocukları olmadığı i
çin özeniyor. Varlıklı İnsanlar. 
Benim gibi kimsesiz ve zararsız bir 
kızı sevindirmek onlar için eğlence 
oluyor .. Rengimi açan renklerden 
elbiseler yaptıkça çenemi okşıyor: 

- Senin gibi esmer güzeline böy 
le renkler yakışır. Bak ne güzel ol
dun. 

Diyor. 
Hanımefendi elbiseden, giyim

den çok iyi anlıyor. Ben şimdiye 
kadar kendimle meşgul olmadı
ğım gibi kimse de benimle alaka
dar olmadı. Dedeağaca gelinciye 
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HİKAYE 
Para, kadın 've tabanca 

Kıskançlık sahnesi art.ık kelimele· 
rin kifayet edeıniyeceği bir kesafet de 
recesine gelmiıti ki, Mualla birdenbi
re kocasına yavaıça sakladığı yerden 
aldığı tabancayı teveccüh etti. 

Reıit Bey, bir saniye önünde namlu 
nun aiyah deligıni gördü. Ölüınün fıtk 
racağı delikte mani olacak bir hare
kete geçemeden madeni bir kaç ses i .. 
ıidildi. Atet almıyan tabancanın fi
ıek kapsoluna bo§una vuran iğnesi .. 

O zaman Retit Bey, birden atıldı 
ve kadının bileğini yakaladı. Kısa bir 
mücadeleden sonra tabancayı tiddetle 
burktuğu elden aldı. 

Tabanca adamakıllı doldunılmu§ 
bir Bravaniğ idi. Nasılsa umulmaz bir 
tesadüfle tabanca iılememİ§ ve ate§ 
a!mamııtı. 

Yüzü sapsan kesilen Reıit Bey i
çinden nasıl kurtulduğunu hala anla
yamıyordu. 

O zaman MuaUa, müthiş bir hıçkı 
rık buhranı içinde koltuğa yıkıldı. 
Gözyatlan hafifleyince: 

- Affet beni, Rüştü... Diye inli
yordu. Beni affet. Bu sabah öyle pe
ritandım ki.. Mektuplan gördüğüın 
zaman aklım batım.dan aritti. Sen na .. 
aıl olur da beni aldatırsın? Hemen 
bir silahçı dükkanına gittim. Bir ta
banca aldım.. Rüıtücüğüm, billahi 
kendimi öldürecektim. 

- Öyle amma az k~dı ..• 
- Kendimi öldürecektim. Yemin 

ediyorum aana ..• 
Mualla bir kere daha hıçkırdı: 
- Ah Rüıtü, niçin bunu bana yap 

tın? 
- Ne yaptım Mualliı, bill.ilhi ben 

de bir fey anlaınzyorum. 
- Neden bana ihatı.et ettin? 

· - Yavrum, aana ihanet eden kim? 
Ben aa.ııa bu mektupların ne.ler olduk 
!arını söylemiıtiın zannederim. O ka· 
dınla benim aramda · sadece laftan 
batka bir fey olmadı ki ... Sonra artık 
o da bitti. Artık konupnıyoruz bile .. 
Bir kere o timdi lstanbulda değil. 01· 
aa da aramızda her şey bitmiıtir. Bir 
daha kendisini ne göreceğim, ne gör
mek isterim. 

Mualla başını sallıyordu: 
- Yalan söyleme Rüttü. Neden 

beni aldattın? Niçin, niçin? Onu söy-
le .. 

- Yemin ediyorum da inanmıyor· 
aun: 

- inanmak istiyorum. Fakat ne
den o kadrnla konuttun? Benden ne 
tiki.yetin vardı ki .. 

- Senckn ne tiki.yetim olabilir? 
Hiç .. 

- Ben sana daima sadık, daima 
vefalı bir kadın değil mirim? 

- Elbette, cicim .• 
- Sadakatımdan fÜphen var pn? 
- Katiyyen.. · 
- Ev iflerine bakmıyor muyum? 
- Mükemmel .. 
Bu son kelime belki biraz' kuvvetli 

mi söylendi, nedir, Mualla birden hıç 
kırıklarını kesti ve gözlerini iatihfam 
kar bir eda ile kocasının gözlerine 
dikti: 

- Alay mı ediyoraun? 
- Ne münasebet Mualla .. Sen bu-

gün tuhaf oldun. 
- Rüştü, sana bir fey söyliycyim 

mi? Şu geçen hadiseden sonra, artık 
birbirimizden hiç bir teyi aaklamıya
lım. Biz ancak birbirimizden saklı 
hiç bir teyimiz olmadıkça daha rahat 
ve asude yaşayabiliriz. Anlat bana .. 
Sende bir fey var, bana aöyJemek İsti 
yonun söyliyemiyorsun.. Ev itlerine 
iyi bakmıyor muyum? 

Rüttü Bey biraz tereddüt etti ve 
sonra cesaretle söyledi: 

- Mükemmel bakıyorsun d~dim 
ya .. 

Mualla ıaıırdı: 
- Sahi mi aöyliyorsun? 
- Elbette .. Madem ki açık konut· 

mamı istiyorsun. Ben de açık söyliyo
rum. Yalnız mübalağa etmiyelim. 
Belki de sen ev itlerinde hatta fazla 
kendini yoruyorsun. 

- Ne diyorsun? 
- Doğruyu söyliyorum. Ev itleri 

seni fazla meığul ediyor. 

kadar sırtımdan mektep önlüğü 
çıkmadı. Sivasta darülitamda si
yah, kalın kumaştan uzun etekli 
önlükler giyerdik. Ermeni eytam
hanesine geçince kurfuni renk ön
lük verdiler. Üstelik birer de kaba, 
adeta battaniye gibi pelerin geçir
diler. Bu kıyafetle hepimiz biribi
rimize benziyorduk. 

Gümülcünede ilmi B.iı:ı hanımı ba 
na eski yeldirmesini vermitti.llk de
fa kıyafetimi değİftİyordum.Bugün 
on altı yatımı bitiriyorum. Fakat 
kendimin bir kız olduğumu yeni ye· 
ni anlamağa başladım. 
Hanımefendinin bana çok eme

ği geçiyor. 

Annem olsa bana bu kadar ba
kar. Fakat ne olurdu, bu kadar süs
lü elbiseler giymeseydim de annem 
olsaydı. 
Hanımefendi gönlümü almak i

çin ne mümkünse yapıyor. Gündüz 
yazıhanede avunuyorum, aktam ha 
nımefendi beni bir dakika yalnız 
bırakmıyor. 

Mahir Beyin büyük bir kütüpha
nesi vıı.r. Raflar hep türkçe, fran
sızca kitap dolu.. Bunların çoğu 
anlamadığım kanunlar, nizamlar, 
ciddi eserler. İki uzun raf hikaye 
ve roman dolu .• 

Bana istediğim kitapları alıp o
kumak müsaadesini verdiği için is-

- Vallahi, ne demek istediğini 
anlayamıyorum. 

- Pazarlık ederken bile on para 
için bile kendini üzüyorıun. 

- Elbette .. Ne diye paramı kaptı 
rayım? 

- -Evet amina, fazla para verme .. 
mek için latanbulun ti öbür ucuna 
kadar gidiyorsun. Meıcli. alacağın 
bir makara değil mi? Eve geliyorsun. 
Aldığın makaradan memnun olmıyor 
atın. ipliği çürük çıkıyor. Sonra tasar
ruf etmek İstediğin parayı .. 

Mualli kocasının sözünü kesti: 
- Belki .• Fakat sen RÜ§tÜ, bu se

bepten mi beni aldattın? 
- Hayır yavrum. seni aldatan 

yok. Y alruz sana ıunu anlatmak İsti
yordum ki, bütün gün çalıfıp yorul
duktan sonra, akıam evine dönen a
dam. karısından çarııdaki pazarlık 
hikayelerinden haıka §eyler dinle
mek ister. Kızma, madem ki, açık ko 
nuşuyoruz. Ben SÖyliyeceğimi söyle
dim. Umarnn ki, ne demek istediği
mi anlamıısmdır. Her ya§ın kendine 
göre bir i§i var. Sen gençsin, mutfak 
karısı değilsin ki.. Bir daha bana 
çarııda yaptığın pazarlıklaı't anlat· 
ma .. Gel op beni. Maşallah, maıallah, 
aöyledikleriine darılmadın ya .. 

- Hiç darılır mıyım? Düıünüyo-
rum, dütünüyorum da bakıyorum sen, 
haklısın. Ben ne manasız bir kadın
mııım. 

Kan koca bantmıılardı. Mualla 
Rüttü Beyin hayretleri içinde birden 
yerinden kalktı, fapkaaını geçirdi, 
Rüttü Bey sordu: 

- Ne o çıkıyor musun? 
- Evet, ailabçı dükkilnına gidiyo 

rum. Bana tabanca diye sattığı köh
ne malı geri vereceğim. Paramı ala
cağını. Ben paramı kaptıracak ka
ilınlardan değilim. 

I.· RADYO 
J:Sugunkü program 
ISTANBUL: 

JS Craomfon. 
19 Uatüdyo orkeatra•ı • 
20 ·Eftalya Hanım 1 Sadi Be7 •• arkadaıları. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Borsa haberi, Saat. 

A N JC A R A, ı5J8 m, 
12,30: Cramofon. 18: Orkeatra. 18,45: A1atur· 
ka saz. 220: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 14ll m. 
16,45: Oda muailı:iai. - Muaah.abe. 18: Sen· 
fonilt kon•er. 18.SS: Mu.ahabe. 19,35: Cu 
( pl&lt.) 20,10: Muhtelif. 21: Konferana. - Sen 
fonik konaer. uGluc.k, Haydu, Brahma, Rach· 
maninow, Falla). 23,05: Spor. 23,15: Dans mu 
•İlı:isL 24,05: T a7yarecilik ve polise ait neıri-
7at. 24,10: Dans musikisL 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18.,SS: Pi7ano (Mol:art., Sehumao,. Debussy, 
Cbopia..) 19: Dera. 20,35: Büyük operadan nak 
lenı Bb:att'nin "GARMEN., (Karmen) ope
rası "4 perdelik". Mu•ahabe ıalon muıikisi. 

V l Y A N A, 518 m. 
· 18,25: Taı•nnili konıet'. 19,10; Eski Yu.nanis
taoa ait netripat. )9,35: D.e.r• (Franıızca). 
20: A•keri konser. 21: Haberler. ıt,05: Aswalt 
kab••ta takımımn IJonıeri. (Vi1ana operası ko 
rosunun İftirikUeee.) 23,55: Dans pli.kları. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
18,15: Daıas muaikiai. 19,45: Haberler. - Plak.. 
20: Haberler - plik. 20,25: Ecnebi lisanile 
haberler - Plik.. 22: Opera temsili. 

P R A G, 488 m. 
18,320: Musahabe. - Pl&Jc. 19,30: Almanca 
neıriyal. 20,10: Radyo bee•teai. 20,45: Konfe
rans. 21,05: Bando muz.ilııı:a (Fucik, SlaY ıarkı· 
ları.) 22,05: Sesli.. leem•il. 23.20: lnıiliK piya .. 
no musikisi. 

Z 0 R l H, 459 m. 
19: Hafif musiki (plik.) 19,35: Edebiyat. 20: 
Mektep neıriyab. 20,25: Paxarlan nereye sit· 
meli. 20,ZS: Masallar ve t•rkılar. 21 105: Sen
fonik konser. 23,15: İnıiliz.ce konferans. 

R O M. A, 441 m. 
18,20: Radyo orlııı:estraaı. 21,50: Karıtık lr.on
ser (Beethoven, Max Bruch, Pizetti.) Müteta· 
kiben temsil. Sonra Senfonik konser. 24: Ha .. 
herler. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Pl3-lı:. 14,15: Pl&k. 18: Karıtık konser. 20: 
Oni.,.ersite deraleri. 20,25: Plak - lı:onferana. 
21: Taıanni (Puccini, Löwe, Rotoli, Anaata• 
11esco., 21,25: Senfonik konaer. "Teodo•iu, Ro 
ma.noffun eıerlerinden.) 22,20: OeeYamı. "Sin· 
ser, Enacovici, Ch.iresconun eserlerindeen.) 

B R E 5 L A U, 325 m. 
17: Hafifi musiki. - Musahabe. 19,05: Musa· 
habe. 19,25: Konferans. 20: Hanburg'tan Ne· 
teli Brahma konaeri. 21,15: Laypı:i•'ten nak· 
len: Biza~'nin, "GARMEN,. operası. 23,45: Son 
haberler. 24: Siyaai Kazete makaleleri. 24,20: 
Vaterland kahYesinden hafif musiki. 

tifade ediyorum. Evde, yazıhane
de bot kaldıkça okuyorum. Retit 
Bey yazıhaneye hemen her gün ye
ni bir kıyafetle geldiğimi gördük
s:e dikkatli dikkatli beni süzüyor. 
iti o kadar çok ki.. İstanbulun he
men en methur İf adamlarını ta
mdım. 

Dün akfam büyük bir sigorta tir
keti müdürü Retit Beyi ziyarete 
gelmifti. Bir kağıt imzalatmak için 
yanlarına girmittim. 

İmzalattım, çıktım. Hatırıma 
o günkü itlere ait bir şey sormak 
geldi. Birdenbire döndüm. 

Benim böyle kapıdan döneceğimi 
tahmin etmiyen sigorta müdürü, 
çıplak baflı bir adam, parmakları· 
nı lop incir gibi toplamıf Retit Beye 
beni işaret ediyo.rdu. Döndüğümü 
görünce şataladı. Bir şey yapmıf 
olmak için hemen elini saatine gö
türdü. 

Reşit Beyin kaşları çatılmıftı. 
Görmemiş gibi davranarak Re

fİt Beye sormak istediğim meseleyi 
anlattım. Ve tekrar odama geçtim. 

Sigorta müdürünün bu hareketi 
canımı sıktı .. Böyle yatlı batlı bir 
adamın görgüsüz mektep çocukla
rına benzemesi insana batıyor. 

Bunu o akşam hanımefendiye an
lattım. 

Bana bir öz ana gibi nasihatler 

Yann 
akşam 

ARTiSTiK 
SİNEMASI 

Büyük 
GALA 

olarak altın ıesli meıhur tenor 

JOSEPH SCHMIDT'i 

Dünyayı Dolaşan Şarkı 
filminde takdi• edecektir. 

Fiımio mevzuu, JOSEPrt SCHMİDT 
Ahenktar, sıcak ve güzel l••••••J E.n milkemmel Napoliıen -

s:ırk1lann1 TE-(?'anni crih•or. Ve-nedik'rC Ct>revnn cdi\'nr. (9585) 

( Bütün cihan 

ı · • 8 inci 

matbuatı 

harikası 
bu filme dünyanın 

ismini verdi : 

LKING KONG - ·-----·"' 
~.J seneuenbt:ri yapılan l.Jüu.in ııımrerın en muazzaın ve t'O guzeıi 

·ROMA ATEŞLER iÇiNDE 
Ba,tan n;hıyete kadar heyecan - . güz ellik - a~k va ihtiras filmi 

25000 figür.o • yüzlerce vahıi hayvan • yanan bir ıehir 

Sinema alemi henüz bu ayarda bir film görmemiştir. 
Rejisörı SESİL B. de MİLL. Oynayanlar: FREDERİK MARCH -
CLAUDET COLBERT • ELİZA LANDİ • CHARLES LAUGHTON 

Yarın M E L E K ve Perıemba mati- J p E K 1• . gece nelerinden itibaren 

S 1 N E M A L .A R 1 N D A 
Dikkat: Fiyatlarda zam yoktur - Yerlerinizi bugünden temin edin. 

~ Paramount filmidir. (9';81) 

~!------------------------·-

itti hadi Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri:a 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentaaı bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

... Tel. Beyoğlu : 4887. · 8'.>65 

13 üncü kolordu ilanları 1 
Eskişehirdeki hava birlikle 

ri ihtiyacı için pazarlıkla 45 
bin kilo kok ve 80,000 kilo 
kriple maden kömürü alına • 
caktır. İhalesi 11-11-933 cu
martesi günü saat 11 dedir. 

Taliplerin şartnameyi 
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) 

8280 

Handa . Dramalis • Prineas 
Yunan operet heyetinin temsilleri 

muvaffakiytele devım ediyor. 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Bu aksam saat 21,30 te ilk defa ola· 
rak ONIRO iTAN. Çaqamba aktaını i· 
kinci defa olarak ONIRO iTAN.Pek ya
kında 2 kısım!tk ve 16 tabloluk büyük 
revü 1933-1934. 

lstanbul beıinci icra memurluğundan: 
Satılmasına karar verilen seccade ve 

pencere perdelerinin 9-11-933 perıembe 

günü saat on altıdan itibaren Mahmutpa· 
,ada 30 numaralı dükkanda oatılacağın· • 
<lan isteyenlerin mahallinde hazır bulun· 

maları ilan olunur. (9572) 

verdi, akıl öğı;etti. 
- Erkeklw genç olsun, yatlı ol

sun kadına, hele senin gibi genç 
kıza karşı tahammülleri yoktur. 
Yaşlı erkekler daha küstah olurlar. 
Sen güzelsin, adeta vakitsiz serpil
mif, boy atmıf bir kızsın. Onun 
için gözünü açmalısın .• Erkeklerin 
çoğu paralarına, mevkilerine güve
nerek her kadını, her kızı elde ede
ceklerini zannederler ve ederler de. 
Fakat bir kere meraınlarına erdiler 
mi sonu gelmez .. insanı kirli çama
tır gibi çıkarıp atarlar. Her erkek 
maksadına kavuşuncaya kadar dün 
yanın en kibar, en nazik, en temiz 
kalpli mahlilku gibi görilnür. Ba
karsın hesap, kazanç petinde kafa 
patlatanları hoşuna giden kadını 
yola getirmek için tair kesilir, ce
bi tamtakır şair ruhlu türediler pa
radan, apartımandan, otomobilden 
bahsederler. Kadının zayıf tarafla
rını buldular mı mesele yoktur .. On 
dan sonra bütün iç yüzleri sırıtır. 

Hanımefendi görgülü kadın .. Er
kekleri o kadar güzel anlatıyor ki! 

- Evlenmek bile doğru değil, 
insan lüzumsuz yere hürriyetini 
kaybediyor. Görüyorsun, Mahir 
Beyle aramızda biribirini seven İn· 
sanların hali var mı? Erkekler zevk 
!eri, keyifleri için sever gorunur
ler. Karşılarındaki kadının da bir 

lST ANBUL BELEDiYESİ 
~F.Hf~ TİYATROSU 

Buaktam 
Saat 21 de 

BİR KAVUK 
DEVRİLDİ 

{azan : Müsahip 

zade Celal Bey 

Muallim ve talebeye tenzilat 

"'snn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE UCRETLERl: 
Tlrlıi7e lçia Hariç içQ 

L. K. L ıt. 
3 &J'hiı 4 - • -
8 .. 7 llO 14 -

_..1"Z~...-"~~~-1•4--~~~-28-...-~~ 
Gelen: nrak a•ri ?eril.mu.- Müddeti 

seçell nüshJar 10 kuru,tur.- Gazete .... 
matbaaya ait itler için müd.iri7ete •iİ· 
raca.at edilir. Gasetemia Uinların meı'u
liyetini kabul etmn. 

BUGUNKO HAVA 
Yeıilköy askeri rasat merkezinden •e· 

rilen malUmata naz ran buııün haTa kıs• 
men bulutlu ve aakin olac11ktrr, 

Dün haya tazyiki 740 milimetre en fas
la bara.ret 19 en az 12 derece idi. 

zevki olduğunu dütünmezler bile.• 
Hırsları gevtedikten sonra havası 
alınmıf balon gibi sönerler. Artık 
onların kalbinde eski aşkı aramak 
beyhudedir. 

Hanımefendi içini çekerek ili.· 
ve etti: 

- Evleneli bu kadar yıl oldu. 
Bu hayattan bir fey anlamadım .• 
Anlamak imkanı da yok. Çünkü er· 
kekler zaten kadın zevkini dütü• 
nerek hareket etmezler .. Onlar içiı:ı 
her hota giden kadın kendi keyif· 
lerine alet olacak bir mahluktur. 
Bunu hiç hatırından çıkarma Çiçek· 
Sana baka'-1 erkek gözlerinde dai· 
ma aldatmak istiyen bir hiyle var· 
dır .. Bugün bakarlar, yarın gülerler 
öbür gün tatlı sözlerle aklını çel· 
mek isterler .. Ve sonra. .. Sigarala· 
rını yakıp yorgunluk kahvesi içer· 
!er ... Onlar çıktıkça yiyen doydukça 
acıkan hoyrat, zalim mahluklar· 
dır. Aç zamanlarında İflahları a· 
zar. O zaman kör nefiılerini doyur 
mak için bütün telakatlerini, bütün 
herzelerini sarfederler. En zalimi 
melek olur, en incesi arslan kesilir·· 
Aman Çiçek .. Bu zalimlerin pençe• 
sine düfme. Yazık olursun. 

Hanımefendi o kadar samioıi 
söyliyordu ki! 

(Bitmedi) 



Selanikte 
ait 
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• • Gazi Evine levha talikı 
hususi muhabirimizin 

merasımıne 

s 

Balkan konferansına ve 
kıymetli resimler •. 

Balkan konferansı müzakerelerini takip etmek üzere hususi muhabiri miıı Mecdi Bey arkadatımız 
münasebetile yapılan merasimde alınmıt resimlerden bir kaç tanesini dercediyoruz: 

gönderdiği 
da heyetle beraber Selaniğe gitmitti. Arkadatımu:ın gönderdiği ve Gazin in doğduğu eve levha taliki 

1. - Atina Elçimi:ıı; Eni• B. Se/anikte Ga:ıı;i Evine levha taliki merasiminde. 2 - M. Papananasyu, mera•imde nutkunu •Öylerken tarihi evi ifaret ediyor. 
3 - Merasim lfÜnÜ tarihi evin onünde Helen askeri bandwu l•tiklal mocr•ımı:ı:ı çalıyor. 4 - Tarihi evin önündelı.i kalabalık . 

• 

bir kadın kuyuda boğuldu 
ANDIFLI, (Milliyet) - Avul

lu köyünden Yusuf oğlu Recebin 
kız kardeti Ayte isminde bir ka· 
~ın su alnı.ak üzere evlerine yakın 

UyUlardan birisine gitmittir. 
Elindeki bakraçla kuyudan su 

~eken Ayte muvazenesini kaybe-
erek kuyuya dü,müf, etrafta kim 

•e olmadığı için, zavallı kadın ku 
l'unun içinde boğularak can ver
ltıittir. 

Aktam üzeri evlerine dönen Re 
Cep kız kardetini evde bulamayın 
ca etrafı ararken kız kardetini ku
Yıılı.un içinde ölü olarak bulmut· 
tur. 

Hadiseye müdeiumumilik vazi 
Yet etınittir. 

Aydında tale~e yurdu 
, AYDIN, {Milliyet) - Vilayet dai

)'1 encümeni vali Beyin riyasetinde top· 
anarak mühim kararlar vermiştir. 

Orta mektepteki talebe yurdunun pro
f~jmı tetkik olunarak tasdik için ve-
~ ete göndcrilmiıtir. Bu sene yurt res

rnı şekle girecek ve hususi muhasebece 
~untazam bir bütçe ile idare olunacak
ır . 

d Husuı;ı muhasebe bütçesinden yur
a ayrılan 250 lira 28 talebenin oku

rnaaı temin olunacaktır. Bunun 20 sini 
gteçd~n senelerden kalanlar teşkil etmek

e ır. 

d Bu sene alınacak talebenin 3 ü Ay • 
.jndan ve beti kazalardan müsabaka ile 

ınacaktır. 

Bir mahkQm açlıktan öldü 
ANDlFLl, (Milliyet) - Vazi

fesinde suiistimalden dolayı üç a
ya mahkum olan maliye tahsildar 
!arından Yusuf Efendi bir hafta
danberi mevkuf bulunduğu hapis
hanede cinet alameti göstermekte 
idi. 

Yusuf Efendinin bu hastalığı 
on sene evvel bir daha olınuttu. 
O zamanlar yapılan tedaviler ne· 
ticesinde kendisi kurtarılabilmit· 
ti. 

Fakat bu defa mahkumiyetin
den sonra fazla düşüıuneğe batla 
yan Yusuf Efendinin bu seferki 
hastalığı asabı üzerinde fazla te· 
sir yapmıt olduğundan bir hafta 
hiç bir tey yememif, enticede öl
müştür. 

Bir kurdun yaptıkları 
ELAZIZ, (Milliyet) - Palu

nun Sivas nahiyesinin Milikan 
köyünden on yaşlarında Haydar 
oğlu Ahmet kızı Zarife ile Şilhay
dar köyünden yine on yaşlarında 
Haydar oğlu Ahmet ve Mustafa 
oğlu Aliye köy civarında bir kurt 
rastlamış ve bu üç çocuktan Zari
feyi parçalamış ve diğerlerini de 
ağır surette yal'alamış ve kaçmıt
tır. 

.---=: 

Germencikte spor 
GERMENCiK, (Milliyet) - Ger

mencik, be§ altı ay evvel kurulan genç· 
ler giicü az müddet İçinde yarın için bü. 
yük ümitler verici bir çalııma göster• 
mit ve iyi neticeler elde edilmiıtir. 

Güç idare heyeti gücün Ayılınspor 
mıntakasına alınmaıı için baı vurmuı, 
ıruntakaca muameleye baılanmıtbr. Mu
amelenin çabuk bitirilerek, gücün mnı
taka birincilikleri müsabakasına girme
si temin olunacağını tabii görürüz • 

-o-

Aydında serbest bırakılanlar 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında cüm 

huriyet bayramı dolayısile 80 cinayet 
23 cünha mahkılmu olmak ve 13 de 
mevkuf bulunmak üzere 116 kiti tah· 
!iye edilmiıtir. Bunlardan 113 erkek 
3 kadındır. 

Aydın hapishanesinde aften istifa· 
de edemiyerek kalan mahkılmlar iki • 
yüz yirmi bir cinayet bet cünha 39 
mevkuf olmak Üzere 265 kitidir. Bun· 
!ardan 1 O kadın 255 erkektir. 

Feci bir ölüm 
BA YRAMIÇ, (Milliyet) 

Bayramıç kasabasından Riza oğlu 
14 yaşında Feyzi hayvana bine
rek sulamağa giderken semerin 
devrilmesi üzerine ayağı ipe iliş
mit ve hayvan durmıyarak çocuğu 
bir müddet sürükledikten sonra 
hayvanın önüne geçilerek tutul
muş, Feyzi aldığı yaralardan öl
müttür. 

Tren kazası 
Lokomotif Sıvas yolunda 

bir kağnıya çarptı 
SiVAS - 2 Teıriniııani aktaıru Si • 

vaıtan Ankaraya hareket eden tren Sı· 
vaıtan 8 kilometre meıafede yol üzerinde 
bir kağni kafilesile kartılaımıfbr. Tren 
kağnılardan birine çarpınıf, içinde bulu
nan 15 yaılarında bir çocuk ölmüıtür. 
itin garip tarafı kağni da parçalandığı 
halde öküzlere bir §leY olmamasıdır. 

Adliye ve §İmendifer memurlarile dok 
tor hadiıe mahalline gitmiıler ve zabit 
tutmuılardır. Tren dört saat tevakkuf
tan ıonra hareket etmittir. 

Kaza vukua geldiği eınada ortalık ka· 
rarmıftı. Bu ıebeple makinist kağnıları 

ancak pek yaklaıtığı zaman görebilmit 
ve treni durdurmağa teıebbüs etmiıtir. 

Maamafih mesafenin azlığı hasebile bu· 
na muvaffak: olamamıı ve o sırada hat ü
zerinden geçmekte olan kağnıya çarp· 
mıfbr. 

Milli piyesler 
AYDIN, (Milliyet) - Halkevi 

Temsil kolu bayramda temsil etti
ği Çoban ve Mavi Yıldırım piyes
lerinde çok muvaffak olmuştur. 

Bilhassa dekorlar çok munta
zam ve mükemmel idi. Temsil ko 
lu reis Avni Beyle sahne vazu Mu 
allim fahmi Bey bunun için gün-

Büyült. yuııarlalı. Ga:ıı;i Ha:ııretl•rinin doiduiıı ev, lı.üfiilı. yuvarldı Gazi 
Hazretl•rinin yatakod-

Kuşadasında çarşaf ve peçe 
KUŞADASI - Mebuıumuz ve hem

terimiz Mahmut Esat Beyle kayma. 
kam ve memurin bütün mahallatı gezdi
ler. Ve avdetlerinde Cümhuriyet mey. 
danmda toplaruldı. Hakiın Yaşar Bey 
küraiye çıkarak inkılabmuzın yüksekli
ğinden başlayarak laı~nlığa temaı etti. 
Ve namus telakkisinin örtü ile örtülme
yeceğini ve namus telakkisinin bu olma .. 
dığını söyledi. Ve: 

- iller misiniz, dedi bet dalüka ıon
ra her yere ilan edelim ki Kutadaaı çar
tafı ve peçeyi kaldmnııtır. Nutkuna de
vamdan sonra halktan vadiıtedi. 

Bila!ıire Mahmut Eıat Bey rahatsız· 
lığma rağmen kürsiye çıkarak veciz bir 
hitabede bulundu. Türk kadını çok ıeref 
lidir, onun yüzü kara değildir ki örtül· 
ıün, dedi ve alkıılandı. Faizcilere temas 
ederek halkın sırtından geçinen ve ge
çinmek iıteyenlere Cümhuriyet müsaa
de edemiyeceğini ve mürailerin emelle.o 
rine katiyen muvaffak olanuyacaklarını 
ve ebediyen hüsran içinde öleceklerini 
söyledi, şiddetle alkıılandı. Hitabesine 
devamla yüksek Cümhuriyetimizin bizi 
daima refaha götüreceğini ve yapdan İt· 
!erden bahsetti. Ve alkıılar ara11nda in
di. 

Kuşadasında çarşaf ve peşteınal aley
hinde büyük bir cereyan var. Çok yakın· 
da Kuşadaıı kadınlarının peıtemal ve 
çarşafı atacakları şüphesizdiı". 

!erce çalışmışlardır. 
Halkevi Temsil kolu yeni sah

nesinde her hafta muntazaman 
temsillerine devam edecektir. 

lzmirde kanundan istifade 
edenler 

IZMIR- Onuncu Cümhuriyet bayramı 
münasebetile kabul edilen umumi af ka
nunundan istifade ederek dün .ıc,.,,. 
kadar aalıverilen ıehrimiz hapiıhane.i,.. 
deki mahkiimlann miktarı 200 Ü bul· 
mu,tur. 

Mevkuflardan da umumi af kanunun• 
dan istifade ederek mahkeme kararile 
serbest bırakılanların mıkılan altmqa 
varmııtır. Mevkuflardan aalıverilecelde
rin mıkdarı çoktur. Fakat bu gibilerin 
sabıkaları olup ohnadığı hakkında tahki
kat yapılmaktadır. Umumi af kanunun· 
dan istifade eden mevkuflar, bu tahl<ikat 
sonunda tamamen ıerbeat bırakılacak
lardır. Mükerrer sabıkalılar, aftan iıtifa
de edemiyeceklerdir. 

Af kanunundan istifade derek aalıve
rilen mevkuflar arasında yirmi be§ bin 
liralık tütün dolandıncılığından maznun 
bir zat da vardır. 

Aydında iptal edilen davalar 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Asliye Ceza mahkemesinde görü
len davalardan 208 dosya affa uğ 
ramıt ve muameleden kaldırılmıt
tır. 

Tetkikat hakimliğindeki evrak 
!ardan dördü af kanunundan isti
fade etmiştir. Ağır ve Sulh Ceza 
mahkemelerindeki davalardan af
tan İstifade edenlerin miktarı da 
tesbit olunmak üzeredir. 
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Avrupa mektupları 

Türkiye arpaları ve Klea
ring siyasetimizin faydası 
Arpa ticaretimizdeki devamlı kalkınma; 

rakip memleketler ve bir anket 
Belçika Türkiyeyc ihracatını muhafaza için tercihan 
arpalanmızı aldırmak isteyor - Mühim bir gazetede 
rakiplerimizin propagandası ve verilmiş bir cevap -

Takip edilen iktısadi siyasetimizdeki isabet 
ANVERS, (Milliyet) - Türki

yenin son on senelik arpa ihracatı 
tetkik edilirse, Cümhuriyetin ilanı ta
rihlerinde aşağı yukan sıfıra yakla
f"Jl ihracatın 1926 aenesinde bir mil
yon sekiz yüz bin, 1927 de: Üç mil
yon dört yüz bin, 1928 de: Dokuz 
yüz elli dokuz bin, 1929 da: Yüz bin, 
1930 da: iki yüz seksen dört bin, 
1931 ve 1932 senelerinde üç milyon 
dört yüz bin lirayı bulduğu ve bu se
nenin son ayı içinde ise: Memlekete 
iki milyon alb yüz bin lira getirdiği 
görülür. 

Arpa, 1931 ve 1932 seenlerinde 
ihracat maJlarımız arasında sekizin
ci ve 1933 ilk yedi ayı içinde dördün
cü olarak gelmektedir. 

Bu rakamlar arpanın Türkiye ihra 
cab noktasından ehemmiyetini, ve bil 
hassa son üç senedenberi kazandığı 
ve muhafazaya muvaffak olduğu mü
him mevkii sarahaten gösterir. Türki 
ye arpaları: Yemlik ve biralık olarak 
iki büyük aınıfa ayrılmaktadır. 

Bilhaaaa bunlardan ikincisi taham 
mür intizamı ve kudreti itibariyle 
dünyanın en tanınmı§ biralanna ıöh
ret menbaı olmuıtur. 

Çekoalovakya ve Avusturalyada 
ayni cin.ten yeti§rilmeğe çalııılmı§ ar 
paralar aıla Türk mallarının yerini 
tulamaım§ ve yemlik arpalar itibariy
le Liplata, Kanada, Avustralya, Tu
na safhası, Rusya, hatta İran gibi e
hemmiyetli rakipler karııaında kalan 
Türkiye bira arpası itibariyle rakip
ıiz mevkiini muhafaza etmittir. 

Buna rağmen Türk arpalan bey
nelmilel piyasada aahip olduğu vazi
yeti bihakkın iatiamar edebilmiı değil 
dir. Bunun seiİepleri §Öyle hüliaa edi 
lebilir: 

1) Beynelmilel piyasaya dahil bü
yük ticaret maddelerinden birisi olan 
arpanın alıcıları daima muntazam ve 
yeknesak bir halde piyasada mal bu
lıpıduran memleketleri tercih mecbu

, riyetindedir. 
2) Türkiye arpa ihracabru e!lerin

de tutan gayri Türk bazı ticarethane
ler son a.enelere kadar, Türk arpası
nın iatandarize bulunmaaından ve aa ... 
tı§ fartlannın gayri muntazam kaydi
ni iht;va etmesinden istifade ederek, 
çok d.da a) ecnebi madde karı§lır· 
mak b) bilha .. a biracılık noktaun
dan ıon derecede fena olan ve malın 
kıymetini ııfıra kadar indiren muhte 
lif mahsüllerini kantbrmak suretiyle 
içinde yafad.ıklan ve sayesinde zen
gin oldukları memlekete ihanete ce
aaret etmişler ve bu suretle talebi kır 
mıılardır. Bunun neticesi olarak Türk 
bira arpalaıı alelade yemlik arpa
lar fiatine ıablmağa batlamıt ve bü
yük bira fahrikalan arrf maya tutmak 
için aldıkları miktarları yeniden te
mizletmek, taneleri ayırmak gibi maa 
raflı tecrübelere girmeğe mecbur ol
muılar ve biralannda ayni kuvvet ve 
ayni lezzeti kısmen idame ihtiyacı 
kartısında baıka memleketler ve e>e
cümle Çekoslovakya ve Avustralya 
arpaları esası üzerinden büyük kısım 
imalatlarını tanzime koyulmutlardır. 
Bu yüzden bu iki memleketin biralık 
arpaları Türk arpalarının elde ettiği 
fiatin üç misline kadar çıkmağa mu
vaffak olmut ve bu vaziyetten müste
fit olan memleketler ve bazı büyük 
komisyon evleri bu vaziyetin t;emadi
ainden bilhassa alakadar hale gelmit
Jerdir. 

Halkalı Ziraat Enatitüsü iki esene 
evvel ticaret mümesaillikleri yeliyle 
b&1lıca bira fabrikalan nezdinde u
mumi bir anket yaptırmıfbr. Bu an
ket nelayicİ alakadarlarımızca dik
katle okunmağa layıktir. 

Son aenelerde Türk arpalarının 
esaslı aurette kalkınmaya baglaması 
rakip alakadarlar nezdinde endiıe u
yandırmııbr. Bunlar her vesileden is
tifade ederek eski hadiseleri ısıtıp or 
taya sürüyor. Son telaı Belçidaka ol
du, 

Belçika hükUmeti hubudat ithali
ni nııütd<addim müsaade usulüne rap
tetmitlir. Şimdilik yalnız yulaf ithali 
h bu kaideye tabi tutuyor ve diğer 
hububata da yava§ yavaş teımil et-

Milliyet'in romanı: 55 

mek istiyor. Arpaya tatbik edilmesin
den Ye Türkiyenin Mahmut Celal Bey 
vekalete gelelidenberi takibe batlan· 
DU§ sarih siyaseti neticesi olarak, Bel 
çika ihracabna imkan vermek için, 
Türk arpalannı tercihan ithale imkan 
vereceğinden endi§e eden büyük gu
ruplar hükiimete müracaat ve bazı 
mühim matbuatı da ayaklandırmı§lar 
dır. 

Bu meyanda, Belçikanın ve ıima
lin Fransızça intiıar eden en mühim 
ve en yaygın gazetesi olan: "La Metro 
pole"e de bir heyet müracaat ederek 
20 Birinci Teırin 1933 tarihli nüsba
ımda bir yazı ne~rettirmeğc muvaf
fak olmuılardı. Bu yazıda, gazete baı 
muharriri, müracaat edenlerin "lzmir 
arpalarının, bira sanayünce batka 
memleketler arpaları kullanmağa 
ba§lamı§ olnıalan dolayısiyle biracı
lıkta istimali azalmıı olduğu gibi ihti
va ettiği taş, toprak itibarile yem o
larak ta sablamadrğından" bahsedi
yorlardı. 

Ayni gazetenin 26 tarihli nüshası 
Ticaret mümeasilimiz Kurt oğlu Faik 
Beyin Londradan gönderilmiı gayanı 
dikkat bir cevabını ilk sahifesinde iri 
harflerle neşrediyor. Ehemmiyeti ha
a;,biyle bu cevabı ayn~n naklediyo-
ruın: 

"Gazetenizin 20 Birinci Tetrin 
1933 tarihli nüsha unda hububat itha 
lab ve Kiliring serlevhalı batmakale
nizi dikkatle okudum. Bu makalenin 
İzmir arpalanndan bahseden kısmı 
ıon derece hayretimi mucip oldu. Zan 
nediyorum ki, aize bu malümab ve
renler, sizi hakikate değil, kendi 
maksatlarına götürmek istemiılerdir. 

Franaızça çıkan gazetelerin içinde 
en mükemmeli olan La Metropole, 
Streaa konferansına ait malümatı da 
vaktinde en iyi bir halde vermiıti. Ka 
rilerimizin §Üphesiz hatırlıyacağı veç
hile bu konferansta cereyan eden mü 
zakereler esnasında denizatm memle 
ketler mahsulüne naz.aran Avrupa, 
Tuna havzası ve Türkiye mahsulatı
nın hepsinde mevcut ve sırf büyÜk 
mikyasta tetkiJit ve tesisat yokluğun 
dan mütevellit mütterek noksanlar 
mevzuu bahsolmut ve buna rağmen 
bu mahsulatın denizatırı memleket
ler mahıulabnda mevcut olmıyan hu 
.ausi vasıflarını muhafaza ettikleri 
zikr ve bilhassa lzmir arpalarının bi
ra sanayii noktasından rakipsiz mev
kii mevzuu bahsolmu§tur. 

Stresa'danberi Türkiyede arpa zi
raat ve ıslahatı yolunda çok büyük a
dımlar atılınıı ve müteaddit hububat 
mağazaları ve iıleme tesisatı, Türk ar 
pacılığına hususi ve haklı bir inkişaf 
vermi§tİr. 

Suiistimalat yapmağa ceaaret ede
cek ticarethanelerin akıbeti hakkında 
bir fikir vermek için, vaktiyle Anvers 
te Türk arpalanna ecnebi madde ka
nıtırmq gayri Türk loir ticarethane
nin Türkiyede karalisteye kaydedil
miş yani memleketimizde faaliyet im 
kanı refedilmiı olduğunu söyliyebili
rim. Eğer hala da Türk hububatı al
mıt olup ta bir şikayeti olanlaı varsa, 
dairemizin memnuniyetle müdahale 
ve tahkikat ve tecziye için hizmetleri 
ne amade olduğunu ilave ederim. 

Sözümü bitirmeden evvel §U nok
talara nazan dikkatinizi celbetmek isle
rim: 

1 - 1930 rakamlarrna nazaran 
Belçika ihracatı 1931 de yüzde (11,4) 
1932 de yüzde ( 42,6) düpnÜ§ ve Bel
çikanın Türkiyeye ihracatı ise 1930 
ve 1931 de Belçika umum ihracatının 
yüzde 5,5 ve 1932 de yüzde 6 sına ba
liğ olmak suretiyle bilakis artmı§tır. 

2 - Son yedi ay zarfında Belçika 
Türkiyeye ithalat yapan memleketler 
arasında dördüncü dereceyi muhafa
za etmiş ve Türkiyeden Bel<;ikaya va
ki ihracat rakamı, Belçika ihracatı 
28 milyon atmıı ve bu suretle bu mik 
tar para altın döviz olarak memlekete 
girm.i§tir. 

Bizim ilan ettiğimiz ikbsadi siya
set iae: Malımızı alanın malını almak 
ve malımızdan aldıklan nisbette ken 
dilerinden mübayaat yapmaktır. Kon 
tenjan listelerimizi ticareti harjciye is 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
Dudaklarım kızın yabancı saçları

na temas ettirdi. En aıağı bir saat zar 
fında tek bir kelime konuımadılar. 

Los Angelos'a varmadan biraz ev
vel bulutlar sanki bıçakla kesilmit gi
bi ortadan kayboldular ve tehir bü
tün ışıklarla, evlerle, elli, altmı§ kallı 
,binalariyle meydana çıktı. Los Ange
los'u Hollywood'a rapteden en uzun 
yolların biri olan Wine Street'ten gi
diyorlardı; Jerry birdenbire dönüp 
sordu: 

- Sizi nereye bırakalım, Miss 
Warrens? 

Bu geçen bir saat zarfında Fran-

yıldızlarının romanı 

Terc.ıme: KAMRAN ŞERiF. 
cis zihnen ve hayalen çok uzaklara 
gitmitti, Mes"uttu, Oliver'in kolu o
muzlannı sarsmışb; bu kolun sıcaklı
ğını ateı gibi yanan, fazla zayif o
muzlarında hiasediyordu; dudaklan 
§akaklarına dayanmııb; bu vaziyette 
otururken hudutsuz, ölçüsüz bir saa
det duyuyord ıı:. . Ayni zamanda, mes
leğinde bat döndüriicü bir süratle i
lerlemiıti; kegfedilmitfr- Oliver'le bü 
yük filmler oynamı§tı. Bu bir saat 
zarfında bütün bu zevkleri tatmııtı: 

Filmler, afişler, giyeceği roplar, 
Oliver'le birlikte at gezintileri. Bir 
sabah onu Rita Mara, iki defa da Ma 
dam Moresko ile birlikte atla gezer-
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Sovyet misafirlerimiz dün geldiler 
(Başı 1 inci sahifede) 

inkılabımızın ba§langıcında doğan bu 
dostluk, yıllar geçtikçe daha büyük 
kuvvet, daha büyük bir kudret kazan
maktadır, Büyük Gazinin açını§ oldu
ğu istiklal savatında Türklere en ön
ce el uzatan Sovyetler olduğunu ve 
Türkl~rin giritmiı olduklan büyük in
kılap hareketini gene en önce Sovyet
Jerin bütün büyüklüğü ile takdir etmİ§ 

1 olduklannı biz Türkler unutmayız. Bu 
böyle olduğu gibi, Sovyet Rusyada da 
baglıyan büyük inkılapların bütün 
mahiyetini, en önce Türkler takdir et
miı ve büyük milletle dostça münase
bete giritmiıtir. 

"Her iki millet şarkta uyanan yeni 
bayat kartısmda mazinin köhne anla
yıılarını bırakarak, yakın hakikatleri, 
asıl menfaatlerini görmü§ler, biribirJe
rini anlamıılar, ve seviımiılerdir. lıte 
bu kar§ılıklı samimiyetin neticesinde
dir ki Moskova muahedesi doğmu§lur, 
Bu muahede milli Türk Hükumetinin 
hariçle yapbğı ilk anla§madır. En sü
reklisi, en mühimmidir; Türkiye tarİ· 
hinde büyük bir mevkii vardır. 

•'Muhterem efendiler; 
"Sovyetler ve Türkler §arktaki coğ

rafi mevkileri, ikbsadi bünye ve vazi
yetleri itibarile biribirlerile anlaımak, 
biribirlerini sevmekle mükelleftir. Her 
iki millet istihsal nizamlarının mahi
yeti itibarile biribirJerinin mütemmi
midirler. Bundan baıka her iki memle
ket, terakki ve teali etmek, medeniyet 
için çalıımak ve yürekten bağlı bulun
duklan demokrasi prensiplerine sadık 
kalarak, ıarkta sulh ve sükıinu idame 
etmek gayesinden batka bir arzu bes
lemezler. Türk ticaret alemi Sovyet 
Rusya ile Türkiyenin servet membala
rı ve ihtiyaçları dairesinde ikbsadi bir 
rejim tesis ederek her iki memleket a· 
rasında ahenkli bir mübadele kurul
ması ve bu suretle münasebetlerinin 
daha samimi olması gayesinde mütte
fik bulunma4tadırlar. Sovyetlerle 
Türkler arasında samimi bir siy mü
ıareketidir ki bu gayeyi temin edecek
tir. 

•'Sovyet &anayi tekniği~ mütehassıa:
lannın Türkiyeye lüzumu olan bazı sa
nayi müesseselerinin tesisine müzahe
ret etmeleri bu mütareketin inkigaf 
ve terakkiye mazhar olması için bütün 
kuvvetlerile çalışacaklar ve böylece 
her iki millet farkta refah ve müsale
metin idamesi yolunda deruhte ettik
leri tarihi vazifeyi ifa edeceklerdir. 

"Muhterem dostlar, 
"Türk Cümhuriyetinin 10 uncu yıl

dönümü bayramını bizimle birlikte 
kutlulamak tarzında gÖstenniı oldu
ğunuz dostluk njıanesinden son dere
ce mütehaaaia olduğumuzu söyleme
me hacet yoktur ,sa.nınm. Hakiki dost
lar güç zamanlarda olduğu gibi sevinç
li gÜnl•rde de sevdiklerinin yanında 
bulunur, saadetlerine ortak olurlar. 
Bu cemilekarlığa kaqı teşekkürlerimi
zi takdim ederiz. 

"Efendiler, büyüle bayramın bir ma
nası da cümburiyetin ve T,,.kiye inkı
labının yapıcısı olan Büyüll Cazi'ye ve 
Gazinin eserine bütün Türkiye halkı
nın duyduğu derin minnettarlığın ve 
Gazinin yüksek §ahıslarına kartı gene 
bütü" Türklerin beslediği sayısız hür
metlerin bir tecellisi olmasıdır. 

"Cümhuriyetin ilanı ile memleketi
mizde görülen yükselme ve · ilerleme 
hareketleri o kadar barizdir ki son 10 
senelik hayabrnızda elde ettiğimiz te
rakki eserlerine asırlarca süren Os
manlı Saltanatında hiç misal gösterile
mez. Bilhassa cümhuriyetin Türk ik
tıaadiyabna temin etmit olduğu fevka
lade inkişaf derin ıükranlara layıkbr. 
Bu inkıl&bın yapıcısı Gazi'ye ve ricali
ne derin hürmetler •. 

"Türklerin hayatmda en iftiharlı 
devrelerinden biri olan bugÜnlerde 
duyduğumuz meıerretler, dost Sovyet 
milletlerinin muhterem mümessilleri
nin de aramızda bulunma•ile bir kat 
daha çoğalmııtır. Ve bugün §U gÜzide 
toplanııı da iki dost milletin gayet sa-

tatistiklerimizle bir arada tetkik e
denler Türkiyenin bu noktaya ne de
recelerde ehemmiyet verdiğini görür
ler. Binaenaleyh Türkiye malı aley
hinde bir propağanda Belçika ihraca
tı aleyhinde bir propagandadan baı
ka bir şey değildir. 

Belçika ve Türkiye yekdiğerini 
tamamhyan iktısadi bünyelere malik
tir. iki memleket arasında karşılıklı 
ve denk ticari revabıtın artması müş
terek vazife ve mesaimizin en batın
da gelmelidir.'' 

Bahsi bitirmeden evvel takip ettiği 
miz siyasetin bu yazıdan da anlatıla
cak ehemmiyet ve isabetine itaret et
mek isterim, hala Belçika, Türki9eye 
fazla ithalat imkiru verebilmek i~in 
ciddi ve samimi mesai içindedir. Çün
kü aksi halde ihracat yapabilmesine 
imkan kalmıyacağma kanaat getir
miştir. Hollanda da ayni his ve cere
yan içinde bulunuyor, .. . . 
ken gÖnnÜttü. Bu, ona daima saade
tin son haddi olarak görünmiqtü. O 
kadar şık bir §eydi ki ..• Sonra, aabah 
gezmeğe çıktıklan zaman, birlikte 
geçirdikleri gecenin bütün samimiyet 
ve hususiyeti sanki hala üstlerinde u
çuyor gibiydi. Jerry genç kızı bu tatlı 
düşünceden uyandırmca hülya atın
dan indi. Kemali itaatle: 

- Orange Drive'da oturuyorum, 
dedi. 

Her §eY bitmişti. Otomobil ufacık 
Galf sahalarından, kavun ehramlan, 
geftali dağlariyle meyve hallerinin teı 
kil ettikleri parlak blokları önünden 
geçti. Hollywood'un daha serin hava
sı. daha oradan başlıyordu. Vitrini 
pastalarla dolu bir değirmen, sinema 
afiıleriyle kaplı bir duvar; ok atılan 
bir yer, sinema afiıleriyle kaplı bir 
duvar daha; bir Meksika lokantası, 
sinema afi§leriyle kaplı bir duvar da
ha; önüne otomobiller birikmiş bir za 
bıta memuru, sinema afişleriyle kaplı 
bir duvar daha. 

mimi olan rabıtalanna bir timsal tetkil 
•ttiği içindir ki lstanbul ve Ticaret 0-
dasr hayatında mühim bir tarih ola· 
cakbr. 

••sözlerimi bitirmezden evvel gerek 
kendi namıma, gerek İstanbul Ticaret 
""' Sanayi Odası, Türk ticaret alemi 
namına Türkiye ve Sovyet Rusyanın 
tealisi ve bizim için pek kıymettar o
lan Türk Sovyet dostluğunun ayni sa
mimiyet ve kuvvetle devam etmesi te
mennisini ızhar eder ve davetimizi ka .. 
bul ile lütfen teşrif buyuran muhte
rem misafirlerimize ve bu dostluğun 
büyük amillerinden olan Hariciye Ve
kili Beyefendiye hanım ve beyefendi· 
lere der.in tqekkürlerimi takdim ede
rim. 

"Ya§asın Sovyet - Türk dostluğu .. ,, 
Voroıilof Cenaplan bu nutka muka

belede bulunmuş v• Türk iş adamlan 
ve Sovyet - Türk te~rikim.esaisi ve 
dostluğu ıerefine içmiştir. 

Zi31&fet saat on yediye kadar ne§e 
içinde geçtnİ§- ve bundan sonra misafir~ 
!er odalarına çekilerek istirahat etmiı
lerdir. 

Dün akram ki ziya/et 
Dün aktıam saat 21,30 da T okatli -

yan otel.inde Moskova sefirimiz Hüse • 
yin Ragıp Bey tarafından, Sovyet mi -
oafirlerimiz terefine bir ziyafet veril -
miştir. Misafirler terefine evvelce çi -
zilmiş olan programda bazı tadilat yapıl 
mıştılr. Misafirlerin bugün mektepleri 
ziyareti mukarrerdi, bu ziyaretler yan -
na tehir edilmiştir. Misafirler bu sabah 
saat sekizde Bursaya gidecekler ve ak
ıam geç vakit şehrimize döneceklerdir. 
Bu seyahat için Ertuğrul yatı tahsis e
dilmiştir. Bursadan dönerken vakit mü
•aİt olduğu takdirde Y alovaya da uğra
maları muhtemeldir. 

T evlik Rü1JIÜ B. 
. Rus Sovyet miaahrlere refakat et -

mekte olan Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Bey dün şehrimize gelmittir. Tevfik 
Rüttü Bey, dostlamnızın avdetine ka· 
dar ,,ehri:mizde kalacaktır. 

Mualirlere refakat edenler 
Misafirlere Eıki§ehire kadar refakat 

etmiş olan Milli Müdafaa vekili Zekai 
Bey, Eakitehirden Ankaıaya dönmüş
tür. Ordu müfettişlerinden izzettin ve 
Ali Hikmet Paşalar ve misafirlere rela
kat etmekte olan Muzaffer Pa!}ll, Sovyet 
sefiri M. Suriç, Moskova sefirimiz Ze
IW Bey de dün uıisafirlerle ibrlikte şeh 
rimize g•lmişlerdir. 
Mualirleri kar1Jılayan torpitolar 

Çanakkalede misafirleri kartılamıt o 
lan Kocatepe ve Zafer torpido muhrip.. 
leri, lzmir vapuruna limanımıza kadar 
refakat etmiflerdir. 
Altı tayyaremiz Eskişehire döndü 

Evvelki gün Sovyet tayyarecilerile 
beraber Eskifclıirden Y eşilköye gelmiş 
olan alb tayyareıniz dün Eskişehire dön 
müılerdir. 

Odanın hediyeleri 
Ticaret odası tarafından misafirleri -

mize maroken kaplarda latanbuJ man -
zaralannı ihtiva eden albümler hediye 
edilmiştir. 

Çanakkalede muharebe meydan
ları ziyaret edildi 
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1 stanbula gelirken Voroşilof yoldaş ve 
S&vyet heyeti Çanakkalede karaya in -
mit ve Türk ordusunun müttefiklerle 
yapmış olduğu tarihi muharebe yerle -
rini gezmiştir. Sovyet heyetile birlikte 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü Bey ve ü • 
çüncü ordu müfettişi izzettin Paşa bu
lunııyorc!u. izzettin Paşa Çanakkaleden 
geçerken ve muharebe yerlerinde Sov ~ 
yet harbiye ve bahriye komiserine iza • 
hat vermiıtir. Bundan sonra heyet Tu
rova harabelerine gitmittir. Turovaya 
giderken köylerde ve Çanakkalede Vo
roşilof yoldat ile Sovyel heyeti halk ta 
rafından hararetli bir şekilde a!kışlan • 
mıştır. 

-~----~oı~-~----

lnkılabımız hakkında film 
çevirecek Ruslar 

İnkılabımız hakkında bir film çevi
recek olan Rus sinemacılar Cümhuriyet 
bayramının onuncu yJdönümündeki me 
rasimi ete filme alnuşlardır. Ald'ığnnrz 
malUınata göre sienmacılar Ankaradan 
şehrimize gelmişlerdir. Birlc:aç gÜne ka
dar Eskişehir, Afyon, Uşak ve lzmire 
gider<k l ıtiklaJ harbimizin cereyan et
tiği• sahalarda filmin harici manzarala
rmı alacaklardır. 

- .. 
Kadroyu Neşet Omer 

Bey getirecek 
Ankaraya gitmig olan Üniversite 

Emini Dr. Neıet Ömer Bey ve Profe
aör M. Malche cumartesi ı:-ünü ıehri
mize döneceklerdir. 

Aldığnnız malfunata göre üniversite 
kadrosunu da beraber getireceklerdir. 
Kadroda bazı kürsülerin bu sene için 
ve~al~tle idare olunacağı söylenmek
tedır. 

Her §ey bibnitti• Şu yoldan da sa
pınca otomobilden inmek icap edecek 
ti. Oliver Dent'le birlikte bir saatlik 
bir otomobil gezintisi yapmıı olacak
h, Hatta Oliver kendisini öpmiqtü bi 
le. Şimdi artık her §ey bitmiıti. Ken
disine stüdyoda rastladığı zaman tanı 
yarnıyacaktı. Franciı herkesin kendi
aini niçin tanımadığını, bB§kalariyle 
niçin kanıtırdığıru hila anlıyama-
DUfb. • 

Bütün felaketinin, tıpkı batkalan 
gibi olmaktan, taliin kendisini baıka
lanna benzemek gibi bir daire içine 
hapsetmig olmasından ileri geldiğini 
bir türlü ketfedemiyordu. Memleke
tinde iken daha güzeldi. F airmont'un 
en gÜzel kızı idi. Gölğede kalını< bir 
güzellik sayıhyordu. Herkes ona "Kü
çük güzellik kraliçemiz'' diyordu. Hol 
lywood'da güzellik kraliçesinden baş
ka bir §ey yoktu. 

Kendine kıymet verdirmek için 
herkes elinden geleni yapıyordu. Be
yaz saç, kırmızı tırnak, kiremit sarısı 

• 

Balkan konferansında müzakereler 
(Başı 1 inci sahifede) 

kalacağını ileri sürerek bilakis bu kar 
ıılagmalarda görütülecek iılerin tesbi
ti suretile Balkan devletleri arasın • 
daki ihtilaflann halline hizmet edile
bileceğini iade eylemiıtir. Bu bahis ü
zerinde ve komisyonda hararetli mü
zakereler cereyan etnıİ§tİr. Komisyon
daki Türk azalan Yunanlılar tarafın
dan ileri sürülen mütaleaya iştirak et
mi§lerdir. Neticede bu mesele etrafın- ı 
da serdedilen mütalealan nazan dik
kate alarak bir formül bulmak üzere 
tili bir komisyonun teıkili kararla§ -
mııtır, Y ann sabah toplanacak olan 
lali komisyona heyetimizden profesör 
Tahir Bey iştirak edecektir. Selinik 
Üniversitesi rektörü bu gece Oniverai .. 
te binasında konferans azalan ıerefi .. 
ne bir kabul resmi tertip ebnİ§tİr. Ha
riciye nazırı M. Maximos bu gece tren 
le Atinaya dönmüştür. Yunan lkbsat 
nazın sabah buraya gelecektir .. Turiz
me 1izmı olan dövizlerin ihracı için 
Macaristan ve Almanyanın Fransa, 
Holanda ve ltalya aralarında iki ta -
raflı mukaveleler misillü Balkan mem 
leketleri araaında bu nevi mukaveleler 
akdi hususunda turizm ta.Ji komiayo -
nunda efkar teati edilmektedir. Ayni 
komisyonda Balkan Turizm federas -
yonu merkezinin masraftan tamamen 
Yugoslavya tarafından temin olun -
malı: Üzere ve lstanbuldan Belgrada 
nakli Yugoslav murahhaalan tarafın -
dan teklif edilmittir. Teklif yarın gö
rüıülecektir. Sıhhat ve içtimai Muave 
net komisyonu şubelerinden birini teş
kil eden sıhhat. tali komisyonu r•isli
Jiğine Dr. Akil Muhtar Bey münakalat 
komisyonu raportörlüğüne Retit Saf
fet Bey, fikri yakla§ma komisyonu ra
portörlüğüne Fazı! Ahmet Bey intihap 
edilmiılerdir. 

Heyeti murahhasalara dahil bulu
nan Balkan matbuatına mensup ga -
zeteciler fikri yaklaıma komisyonu me 
saisine İ§tirake davet edilmitlerdir. 

Hasan Beyin çok alkışlanan 
nutku 

SELANIK 6 (A,A.) - Atina Ajan • 
sın dan: Dördüncü Balkan konferansı • 
nın açılıt c•lseainde milli Türk grupu 
reiıi Hasan Bey çok alkıılanan nutkun
da bilhassa demi§tir ki: 

- Umumi buhran iyi niyetle.- sahibi 
bütün insanların hep birlikte çekilen 
sıkınıblara karşs gehnek için bir araya 
toplanarak Balkan konferansına vücut 
veren bizler, milletler arasında Balkan -
!ılık fikrini muhafaza etmek suretile ef
kan umumiyeyi uyanık bir halde tut -
maktayız. Her zaman zihinl.,..e ve gÖ -
nüllere hitap ediyoruz, ümitlerimizin se 
bep ve iimillerini anlatıyoruz. Balkan 
efkan wnumiyesi takip ettiğiğmiz siya
setin bir sulh siyaseti olduğunu, sulha 
muslihane vasıtalarla erişmek istediği -
mizi anlayacak kadar uyanık bulunmak
tadır. Bizim ülkümüz bir mücadele blo
ku, yahut hükumetler arasında yapma
cık bir itti/ak vücude getirmek değildir, 
Biz refah ve terakkiyi karfılıklı anlıq -
mada arayarak milletler arasında sıkı 
ve samimi bil- birlik yaratmak istiyoruz. 
Ba1kanlılık fikri bir dönüm bir dönüm 
noktasına gelmi§ bulunuyor. iki konfe -
.rans arasında alınacak uzun yolu biç 
bir vakit bugünkü kadar kuvvetle sez -
miş ve tasavvur etmiş değiliz. Biz mem
leketlerimizin maddi kuvvetine Balkan
lılar arasındaki dostluktan doğan mane
vi kuvveti katıyoruz. Biz bu manevi 
kuvvete bol verim temin edeceğiz. Ma
nası iyice kavranan sulh, sad'ece harp 
yokluğu demek değil, fakat hiç bir giz
li maksat gözetihneksizin kartılıklı an -
laşma ve siyasi, fikri, içtimai ve ikbsa
di sahalarda ahenkli bir mesai iştiraki 
demektir. 

BalkanWar birliğinin günün birinde 
liznn gelen ve alacağı şekli Gazi Mu s -
lafa Kemal Hazretleri Ankaradaki bir 
toplantıda kuvvetli ve ....myetli bir ses 
le açık surette anlatnuşlardır. Gazi Haz 
retleri o zaman buyurmuılardı ki: 

. - Milletimizini ayni ecdada, ~iribi -
nne yakın ve hasım ırklara sahıp ol -
dukannı, asırlarca müddet müşterek bir 
hayat sürdüğümüzü unutmayalnn. 

Ben Balkanlılar birliğini Balkan mem 
leketlerinin milli tarihlerinin inki§afın 
dan doğacak bir netice olarak tasavvur 
etmf"k 187.wm ,... ... ]..:li;J.i k~ ...... .,,.; ... ... 1 ...... ;nı. Yu 
naniıtanda biribirini takiben iktidar mev
kiine gelen muhtelif fıkır ve temayülle
re sahip hükumetlerin Balkanlılık fikri 
nin inkişahnı telakki ve te§vİk hususun 
da daima gösterdikleri hüsnü niyet ve 
samimiyeti minnettarlıkla karşılamamı
za imkin yoktur." 

Yunan murahhasının nutku 
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sından: Dördüncü Ballcan konferansı -
nın dünkü açılış celsesinde M. Papanas
tasyu söylediği nutukta gelen murah -
haılara teşekkür ettikten sonra ezcümle 
demiştir ki: 

Geçen martta Bükreşte toplanan 
meclisimizin müzakereleri tam bir sa
mimiyet havası içinde cereyan etmiı
tir. 

yanak, mavi kirpik. Bu gün giydiğin 
elbiseyi dün bir sinema yıldızı giyi
yordu, yann herkes giyecek. Küçük 
Francia Moresko gibi büyük yıldızla
rm muvaffak olup ta kendiainin ola
mamasındaki hikmete bir türlü akıl 
erdiremiyordu. 

Jerry arkauna dönerek sordu: 
- Bu köşede mi? Ötekisinde mi? 
Francis'in aklı baıından gitti. 

Azim namına ruhunda ne kalmışsa 
hepsini topladı. Bereket versin ki ha
li biraz sarhoştu: Kumar Gemi;inin 
lavabosunda Aldens'in satın aldığı 
cinde kuvvet vardı ve insana cesaret 
veriyordu. 

- Bana bakın, dedi. Ben sahte· 
karlık yaptım. Benim apartımanım 
filan yok. Bu gece Aldens'in odasın
da kalacaktım. Artık §İmdi kabil de
ğil. Bana kızdı ..• 

Jerry'nin geri bastığım görerek 
ilave etti: 

- Sonra Aldens'in ge)mesi saat
ler sürer ..• 

Üçüncü konferansımızın m esaisin• 
den bildiğiniz sebepten dol ayı çekii<;n 
milli Bulgar grupunun da meclis mi\· 
zakerelerine iştirak etmiş olduğunu bu 
münasebetle kaydetmekten büyük bir 
zevk duyuyorum. 

Bükreşte toplanan meclisimiz dör
düncü Balkan konferanaının ve sene 
içinde yapılacak "Balkan haftaları,. 
toplantılarının ruznamelerini kararlaş .. 
tırmı§, evvelce verilmİ§ kararlaıın ye· 
rine getirilmesi işini tetkik et.mi;, bü· 
tün Balkan Hükiimetlerini bu karar!!\· 
n kabule davet eylemiştir, 

Meclisin gene o içtimamda Y ugo•
lavya ve Romanya murahhas heyetle ... 
ri ve bilhassa Romanyanın harici siva
ıetini idare ebnekte olan güzid., dip
lomat M. Titulescu Küçük itilafın te§ 
kilit misakının geçen ıubatıa aldıgı 
yeni geklin Romanya ve Yugo•lavya· 
nın Balkan konferanalanna İftİrakine 
ve bu konferanalarda alınan kararları 
kabul etmelerine mani olmadığını aa
lahiyetle temin ebni§lerdi. Resmi su- • 
rette yapılan bu beyanat diğer murah· 
has heyetler tarafından çok büyÜk bir 
memnuniyetle dinlenmiştir. Çünkü bu 
iki devlet Balkan Birliği hareketinden 
kazara uzaklaşbnlacak olurlarsa Bal
kan Birliği düıüncesinin bile enikonu 
b?-danmış ve ehemmiyetini kaybetmış 
bır hale geleceği, hepimizin ümit ve 
cesaretinin kırılacağı §Üphesizdir. 

Geçen eylUlün on dördünde Anka
rada Türkiye ile Yunanistan arasında 
yeni bir samimi anlaşma ve elbirliği i
le çalışma misakı imzalandı. Bu misak 
gene Ankarada 3 sene evvel imzala· 
nan, iki millet arasında asırlarca sü
ren zıddiyet ve miinaferete kat'i bir 
nihayet veren, her iki millet için yeni
den ~ir _anlagma devri açmıı olan, u
mumı bır hayret ve hayranlık hissi u
yandıran dostluk misakını tamamla
DU§br. 

Bu yeni misak yalnız iki devlet ara
amdaki rabıtaları bir kat daha kuvvet· 
lendirınesi ve harici siyasete ait itlerde 
iki devletin muntazam. bir aurette me• 
ıai i§lİrakinde bulunmalanm temin et
mesi itibarile değil, fakat bilhassa -
bütün Balkan Devletleri tarafından 
kabul edilecek olursa bir çok taraflı 
bir misak aktine esaı olabilecek - ba• 
zı prensiplere istinat ettiği içindir ki 
çok büyük bir ehemmiyeti haiz bulun• 
maktadır. 

Hükiimetlerimizin bize kartı göster
dikleri hayırhahlık ve teveccühten Jo· 
)ayı ne kadar büyük bir minnettarlık 
duyarsak duyalım kararlanmız ve di
leklerimizden bir çoğunun meriyet 
mevküne konmasmm - makul se· 
bepler olmadığı ve bu kararlann tat
bikatı ciddi müıküllerle karşılaşma• 
dığı halde - ihmal edilmiş olması yü· 
zünden duyduğumuz üzüntü ve acıyı 
gizleyemeyiz. Bu cümleden olarak 
Balkan Hükiimetleri Harbiye Nazil"· 
!arının sık sık buluşup görüşmeleri le
hinde ızhar edilen dileği, Balkan po , · 
ta birliğine verilen sözlere rağmen, 
bütün Balkan Hükiimetlerinin heniız 
İ§tirak etmediklerini, Balkan Ticaret 
ve Sanayi Odaamın bütün &ikan Hii
kumetlerinin Odaya karşı taahhu tleri
ni tamamile yerine getirmemclcrj gib i 
bir hadise karşısında kalmış olmasını 
misal olarak anmakla iktifa edece ~im. 

Bu aeferki loplanbmızda en gü;:.ıe 
mesai arkadaşlarımızdan ikisi• 
nin, Arnavut ve .Komen miJJi gı ap~;:ıı · ı 
ıeislerinin sıhhi cihetlerden doJa}' mü· 
zakerelerimize iştirake inık.i\n b1..lnmı
yarak çahpnalanndan bizi mahrum 
larakmı§ olm jlanna çok acıyorum. 
ı!il !etlerimizin hayır ve menfaati na
mına kendilerine pek yakıntl • iyileş
melı.-rini dilerim. 

l~irittiğimiz itin ne kada.A" Çfl'tin o!· 
c!. - ~unda şüphe edilemez. ral.11t nef
ıımi2e olan imanımız bütün eoge11cr~ 
yıkıp yok etmek husuıunda bjze yar· 
don edecektir. 

Sözün kısası, biz ele avu<..ııı sığmaz 
tabii kuvvetlere karıı değil, fakat her 
türlü fenalıklarm ve ber türlü iyi hare· 
lietlerin kaynağı olan İnsan it'adesine 
J .. nı.ı• mücadele mecburiyetııu lıarş•la· 
~ıyoruz. insan iradesi İse deği11ne'~ bir 
İ<_uvvet de~ildiır. .Bereket ve,·am ki, ah· 
lak prenaıplerının, İnsanlık duyguları• 
nro_, ~e h~di.se]eri idare eden mnntığın 
tesıı ıne tabı olabilir. 

llundan dolayı beşeri t.ın,kkileri 
huoule getiren bu amillerin hepsi biz• 
den yana ve bizimle beraber bulunu
yor demektir. Bu amilleri lcıı"anmalr 
faal bir hale getirmek iıi biz" düşer. ,: 

• 

Gümrük davaları 
lstanbul gümrükleri hukuk mii§avit 

•-: avuk.a_tlarının evvel~i ,.;;n, batmü
dur vekilı Memduh Beyın de ittirakile 
toplandıklarını yazmııtık, Memduh 
Bey, dün kendisile görüten bir mu
harririmize demi§ tir ki: 

"- Mahkemelerde bazı davalan• 
mız var. Mahkemeler, bunlara dair 
bazı noktalar hakkında mal\lmat iste· 
mi~Jerdir. Avukatlarımıza, gümrük it· 
lerıne taalluk eden bu meso.Jelere dair 
izahat verdik.,, 

Jerry d~rdu. Küçücük bıyıklı genç 
kız çehresı endiıeli görünüyordu. Jer 
ry düıünüyordu. 

Neden sonra sordu: 
- Miss Warrens'i eve alabilir mi· 

yiz? 
.. Olive,r kendine gelmek için güç· 

luk çektı. O da rüya görmüıtü. Don
ka'yı öldürmüştü. Bu rüya ona çok iyi 
gelmişti. Sonra hemen, serin bir irma 
ğa inip olta ile sazan balığı tutmağa 
baglamıştı, Bir gün bir dağda filın 
çevrilirken bu irmağı görmüftü · o za 
mandanberi bu, innak da.ima rÜyaaı· 
na girerdi. Kendini Wine Street'ıe 
bulmaktan pek memnun olmadı. 

- Ne? Kim? Şü küçük hanım mı? 
Elbette,.. eve götür. 

Sonra kendisi Oliver Deni olduğu 
için, gözlerini tekrar kapamadan eV'
vel, modası geçmiş bir nezaket taıh
yara~ ~rancis'e. gülümsedi. Genç kız 
bu gülumsemeyı tefsir hususunda ha 
ta etti. 

(Devamı var) 



• 
Sovyet heyetinin lzmir 

Misafirlerimiz Topkapı sarayında Bağdat kasnnı gezerlerken ... 
(Misafirlerimizin fzmir ve Anafartaları ziyaretlerinde buıuıi fotojtraf· 

çılarnnız tarafından alman resimlerden) 
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Bilardo ;ıampiyonu avda 

Emektar hizmetçi 
Ziyaretçi - Hizmetçinizi biraz 

fırnarık, hatta biraz küatab bulu
Yorum doğrusu. 

Ev sahibi - Evet, biz de bunu 
lıiliyoruz. Fakat kendisine biraz 
llıüsaadek&r davranmak mecburiye 
tindeyiz. Zira kendisi pek eaki e
~ektarımızdır. Tam üç aydanberi 

tzde duruyor. 

Meşguliyet 
- Haaan B. içe~ide mi? 
- Evet efendim, fakat pek met-

trul. 
- Ne yapıyor ? 

_ -Akşam misafirleri gelecek, 
..:&lencekler. Onun için eski gramo-

0n iğnelerini sivriltiyor. 

iş! i ~ 
lı - ffsİz kaJdnn, İf bulamadım 
. ana bir parça para lütfeder mi

''niz ? 

Kuraklık 
Mübalağacı bir seyyali cenup 

memJeketlerinin kuraklığından ve 
sıcaklığından bahaediyordu. Dinli
yenlerden birisi sordu: 

- Hiç mi yağmur yağmaz ora
da? 

Seyyah cevap verdi L 

- Ne diyorsun birader Def yatı
na basmıt kurbağalar var ki daha 
yüzme öğrenmek fırsatını bulama
rnrtlardır. 

iki hafta geçti 
Yazıhanede itle!" gayet fena, kar 

kesat gidiyordu. Bu münasebetle i
ki ortaktan Y&fhsı her ıene yapmak 
itiyadında olduğu tatil ve istirahati 
iki haftaya indirmitti • 

MILUYET SALI 7 TESRIN'ISA.Mt 1933 

:ve Çanakkaleyi 
·~~~~~----~~~~-- - --·-- --, 

ziyaretlerine ait intibalar •. -

Jlfisalirlerin lzmir ve lstanbulda istikball 

Misalirler Basmahane istasyonunda ve muhtelitler maçını seyrederken 

• " 'lf.nalartalarJa misalirlerinıiu izzettin Ptlfa ü:a/aql veriyor. - M. Karahan AnalartalarJa 

Misalirlerinıiz BurnovaJa Ziraat melrteblnJm oe Gazi lron 
ğıııJan çıkarlarken.. 

lllisalirlerimiz l:unirJen aynlırlren 

7 
3 

-Al sana elli kurut oğlum, ya
tın mağazama uğra, sana it bula
Yıın. 

d ~Verdiğiniz para ile kanaate
~rını efendim, yarın mağazanıza 

11Rrayıp sizi rahatsız edecek kadar 
aç gözlü değilim. 

İki hafta istirahatten aonra yazı
hanesine gelip genç ortağına sor
du: 

- Ben seyahate çıktıktan bugü 
ne kadar neler oldu, neler geçti ? 

Bandırma İcra memurluiunclan : Ban
dırmada lıazinei maliyeye borçlu cabı ma 
halleııinden Bandmnalı lsmaii kızı Hay
riye hanıma: Haldmuzdaki ödeme emri 
lstanbulclıı olduiunuz derkenarile bili 
tebliğ gelmiı oldufuğnda.n bu boıpta ili 

nea tebliiat icraatna bıv verilmit ol· 
duğundan tebüi me4rpm._ kaim olmalı: 
üzere 933-160 .ı.,.,.. ,._IUDIZll mü
caat ebneniz alı:ıi halde tebliiat yapıl
mıt gibi muamele yapılacağı lüı:amu İ· 
lan olunur. (9571) 

0.ı.üdar icra memurluiunclan: Bir 

borçtan dolayi mahcuz ve paraya çeTTil
meoi mukarrer olan 7 parç.>. oda takanı 

hir jandarya bir kontol \>İT 'komodin ıi

sara sehpaları demir karyola ve sairenin 

16-11-933 perıemi>e saat 10-12 de Kadı-

köy Çakıra -ı.allesincle T.- aoıu.p. 

ela 2 No. lu hanede aç* artD'ma.....,.. 
tile satılacağından talip olanlarm mahal-

• • 

Genç ortak istifini bozmadan ce
vap verdi: 

-iki hafta geçti .•• 

linde hazır bulunacak memura müracaat 

etmeleri ilin olun11r. (9586) 

---------- ··-- --

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
_Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeal ıene mahıuHl toz ve keıme ıekerler 29 Tem:auz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
uzere her isteyene aahlmaktadır. Fiatlarımız eakin gibidir. Yani lıtanbu!'da Sirkeci Jıtasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

·ç~:!~:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 7 5 · ~anllıtla Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tor. 
A 11.cak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon bat na beı lira indirilir. lataabul haricindeki yerl~rden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve tlıt tarafı hamule ııenedl mukabilinde ödenm"k Gzeıre cierhal göaderfllr. Depodan itibaren bitin masraflar 
\re mea'uilyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tar~fındaa müfteri h~,.abına ıig'l>rta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön· 
rl~r~ nf~r için sigorta ihtiyari oldutu gibi en KZ bet vaıon :dparlı ederek be~~llnin temam3w peıln ödeyenler vagon batına bet Ura 
t< r.ıi!attan istifade ederler. 

Adres: İstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adrest: lstanbul, Şeker Telefon No. 2447(). 

1 ili 
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İstanbul Mr. Kwnandanlığı 
Satınalma kom. ilanları Asi pin Kenan 

Tabletleri: Paris, İzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk alğınlığı, Baş ve diş ağrıları gibi has-a 
talıkların en güzel ve kat'i ilacıdır. ismine dikkat buyurulamsı. 8387 ~ 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve rnüessesat ih 
tiyacı için 8890 çeki odun 
9-11-933 perşembe günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alına 
caktır. Şartnamesini görecek
lerin her gün pazarlığa girecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanbğı Satınalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(E09) (6083) . . . 

Halıcı oğlu ihtiyat zahit 
mektebi ihtiyacı için 100 adet 
dershane sırası 9-11-933 per
şembe gÜnÜ saat 13,30 da pa 
zarlıkla satın alınacaktır. NÜ 
munesini göreceklerin her gÜn 
ve pazar~ığa gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazr J.ulunma!arı. (510) 
(6084) 

* * * 
Harbiye mektebine mer

but kıt'at ve müessesat ihtiyacı 
icin 2300 çeki cdun 9-11-933 
perşembe günü saat 16 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şarj: 
namesini göreceklerin her gün 
pazarlığa gireceklerin belli saa 
tinde ve Merkez Kumandanlı
ğı: Satma'ma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (508) 
,(6085) ,, _,ıea 

" " . 
Yeşil Köy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 9-11-933 per§emhe gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satm
alma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (507) 

(6086) . . .. 
Merkeze bağlı kıtaat ve mü 

essesat ihtiyacı için 390 ton 
kriple ve 191 ton Lavamarin 
kömürleri 22 - 11 - 933 Çar
şanba gÜnÜ saat 14 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gÜn ve ta
liplerin belli saatinden evvel 
teklif mektuplarile Tophane
de Merkez Kwnandanlığı Sa-

tınalma Komisyonuna gelme
leri. (492) (5950) 

.8134 
* * " 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı için 4530 çeki odun 
9-11-933 perşembe günü saat 
15 te pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(506) (6087) 

* * * 
Harbiye Mektebindeki 665 adet 

boş teneke aleni müzayede ile sa
blacaktır. Müzayedesi 141111933 
Salı günü !aat 15 de yapılacak
tır. Taliplerin Merkek Kumandan
lığı Satınalma Komisyonuna gel-
me!eri (430) (5605). 8:)93 

* • • 
M,r!cez Yiyecek ambarında boş 

teneke çuval ve küfe ğibi yedi 
kalem eşya aleni müzayede ile 
satılacaktır. Müzayedesi 141111933 
Salı günü saat 14 de yapılacak
tır. Taliplerin Merkez K. Satın 
alma Komisyonuna gelmeleri, 
(429) (5608). 8094 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müessesat için 
109 ton kok kömürü 22 - 11 -
933 Çarşanba günü saat 15 te 
aleni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer
kez Satınalı:ıia komisyonuna 
gelmeleri. ( 493) (5949) 

8133 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin alınacak olan 5400 kilo pa
tatese verilen fiat pahalı görül
düğünden 11-11-933 cumar 
lesi günü saat 14,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gÜn ve 
pazarlığına girişeceklerin belli 
vaktinde Merkez Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun-
maları. (501) (5997) 

8234 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Vakıf Paralar Müdürlüğü namına birinci derecede ipo
tekli olup tamamı otuz iki bin lira kıymeti muhammineli Bey
oğlunda Ki.tip Mustafaçelebi nahallesinde Beyoğlu caddesin 
de eski 119 yeni 119.8-7 numaralı maa müştemilat kagir ha
ne ile garajın tamamı açık arttırmaya konmuş olup §artname
sinin 8-11-933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafın 
dan görülebileceği gibi 11 - 12 - 933 tarihi
ne müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
açık arttırma ile satı'a.caktır. Arttırma bedeli muhammen kıy 
metinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttı
ranın taahhüdü baki kalmak üzere 26-12-933 tarihine müsa 
dif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayrimenkul gene muhammen kıy
metinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale 
edilecek ve bulmadığı takdirde satış (2280) No. lı kanun 
mucibince geri bırakılacaktır. Taliplerin muhammen kıyme 
tin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya milli 
bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait ten
virat ve tanzifat rüsumu müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra 
ve iflas kanununun (126) ncı maddesinin dördüncü fıkrası 
na tevfikan bu gayrimenkul üzerinde İpotek1i alacaklılar ile di
ğer alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden 
itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbite!erile bildirme 
leri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmad kça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alakadara 
nın işbu maddenin mezkUr fıkrasına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak isteyenlerin 933-4 dosya numarasi 
le müracaatları ilan olunur. (6081) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabip. i j'indenı 

~uz!_a_T.~haf~u~han~~in~~ elek~rik dairesi pozitif plakala. 
rı akumulatorlerının degıştırılmesı açık münakasaya konul • 
muş~~.ır. Münakasa 11 Teşrinisani 933 cumartesi günü saat 
on dortte .C!alata~a Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Li 
manı Sahıh Sıhhıye merkezinde müteşekkil komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin mezkur merkez levazım memurluğu • 
na müracaatalrı. (5823) 8141 

Istanbul Mıntaka 
San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 
Akşam San'at kurslarına 

başlanmıştır. Yazılı talebeden 1 

15 gün içinde devama başla
mayanların kaytları silinecek-

SOVYET 
ANT ARSİT 

SİLEZYA 

KOK 
KÖMÜRLERİ 
7300 KALORi 

tir. (6069) 
ve 

Dr. A. KUTİEL N. DA VRANOF: Galata, Merkez Rıhtım Han, zemin kat 
No. 112 - 113, Telefon: 44587 

Karaköy, Topçular caddeoi No. 33 
(9334) 8076 
• 

Çankırı vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - İlgaz - Çerkeş yolunu:ı 33 + 075 ile 36 + 715 inci 
kilometre arasında ve 3640 metre tulündeki şosa tamiratı esa 
siyesi 15389 lira 55 kuruş bedeli keşfile 18-10-933 tarihin -
den itibaren 18-11-933 tarihine kadar bir ay müddetle ve ka -
palı zarf usulile mün'akasaya konulmuştur. 

2- Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umu -
mi ve hususi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mün -
derecatını tamamen kabul eylemiş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte eyleyeceği inşaatı becerebi'ecek de
recede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafia Baş
mühendisliklerinden alınış old 11k1arı vesikaları ihale tarihin -
den laakal sekiz gÜn evvel Çankırı Nafia Başmühendisliğine 
ibraz ve tasdik ettirmeleri lazımdır. Bu usule riayet etmiyen -
ler münakasaya iştirak edemiyeceklerdir. 

4- İhale 18-11-933 tarihine müsadif cumartesi günü sa -
at on beşte icra kılınacağından talipler yüzde yedi buçuk nis -
betindeki teminat akçe1erile beraber kapalı teklif zarflarını i
hale saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarfları Encümeni Vilayette talipler müvace
hesirtde açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek faz
la maltimat almak isteyenler Çankırı Nafia Başmühendisli -
iine müracaat edecektir. (5814) 8139 

Istanbul Milli Em· a Müdürlüğünden: 
Cağal oğlunda Sıhhiye Müdürlüğü binasındaki evrak 

mahzeninin (300) liralık tamir münakasası 27-11-933 pazar 
tesi saat 14 te yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. (6039) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40 Ton Gaz Yağı : Pazarlıkla münakasası : 8 Teşrinisani 
933 Çarşamba giinü 

aat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 1 Teşrinisani 933 tarihinde 

yapılan kapalı zarf münakasasına talip zuhur etmediğinden 
dolayı pazarlıkla münakasaya konulmasına karar verilen 
40 ton gazın münakasa111 hizasındaki gün ve saatte yapılaca
ğından şartnamesini görmek isteyenlerin her gÜn ve mezkur 
gazı itaya talip olacakların da muvakkat teminat makbuz 
larile birlikte yevm ve vakti mezkıirda Kasımpaşa Deniz Le 
vazım Satmalma Komisyonu na müracaatları. (59.92) 

8248 

Istanbul· 4 üncü ·icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup ta 
mamı 35102 lira ktymeti muhammineli Tophanede Firuz ağa 
mahallesinde Kadiriler sokağında eski 12, 14, 16 
yeni 14, 16 numaralı bir apartmanın ta-
mamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamesi-
nin 7-11-933 tarihinden itibaren Dairemizde herkes tarafın 
dan görülebileceği gibi 11-12-933 tarihine müsadif paz:n-:tesi 
günü saat -14 ten 16 ya kadar Dairemizde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma· bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı taktirde en son arttıranın taahhü
dü bakı kalmak üze.re 26- J 2 933 tarihine müsadif salı günü 
yine saat 14 ten 16 ya kadar Dairemizde yapılacak o 
lan arttırmasında gayrimenkul muhamen kıy-
metin yüzde yetmiş b ~şini bulduğu taktirde en son 

arttırana ihale edileı:ektir. Bulmadığı taktirde ihaleden sarfı 
nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüzde ye
di buçuğu nispetinde pey akçesini veya Milli bir bankanın te 
minat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver 
giler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvirat ve tanzifat ru
sumları müşteriye aittir, 2004 numaralı İcra ve iflas kanunu
nun (126) cı madde.sinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrimenkul Üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alakadara 
nm ve irtifa k hakkı sahiplerinin bu haklarını vehususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müspitelerile bildirme!eri, aksi ha!de hakla
rı tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu maddenin mez 
kUr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 933-466 dosya numarasile müracaatları ilan 
olunur. (6062) 
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, EVKAF MODlRİYETl it.ANLARI 1 
·~---------------------~ Mıktarı Cinsi 

300 kilo İspermeçet mumu 
1000 ,, Gaz · 
150 M. M. Muşamba 
500 M. Yerli Bez 

1000 Adet Kaba hasır 
800 ,, Büyük Hasır Süpürğe 

1200 ,, Orta has~r Süpürğe 
250 ,, Kova 
100 ,, Kavata 
200 ,, Faraş 

1~ '' ~rik 
Cevamii şerife için lüzumu olan yukarda cins ve mıktarı 

gösterilen on bir kalem levazım ayrı ayrı, aleni münakasaya 
konmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve nümuneleri gör· 
mek üzere her gün Levazon ld aresine ve ihale günü olan ikin 
ci Teşrinin yirmi dokuzuncu çarşamba günü saat 14 te İdare 
Encümenine müracaatları. (6059) 

Beyoğlunda Kul oğlu maha11esinde ağa hamamı soka· 
ğında üçüncü vakıf hanın 1 No. dairesi. 

Balada muharrer apartman dairesi 934 Mayıs nihayeti
ne kadar pazar'ıkla kiraya verileceğinden talipler 4-12-933 
tarihine kadar Evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar kalemine 
müracaatları. (6358) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Jandarma kıt'atı için on bin çift kar gözlüğüle dört bin 
yedi yüz çift kar gözlüğü camı 14-11-933 Salı günü saat 
11 den 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler nü· 
müne ve şeraiti görmek için istediği vakit pazarlığa iştirak için 
de mezkur gÜnÜn muayyen saatinde maliyeye 
teslim edilmiş 187 buçuk liradan ibaret ilk 
teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaat-
ları. (6065) 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Erdek limanındaki batık gemilerin yok edilmesi ve lima· 
nın temizlenmesi için 2-11-933 tarihinde yapılan münakasa· 
da yalnız bir talip çıkmış ve şartname haricinde teklifat yap 
mış olduğundan kabul edilmiyerek ihalesi 9-11-933 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla yapılmak üzere temdit olunmuş• 
tur. Taliplerin 675 lira teminat parasına ait vezne makbuzu 
veya banka mektubu ile Müdüriyet Mübayaa Komisyonuna 
mezki'ir günde gelmeleri. (6064) 

.. 1 .. _._is_T_A_N_B_u_L_B_E_L_E_D_l_Y_E_s_ı _ı_L_A_N_L_A_R_ı_ .... ı 
Tokat Vilayeti Nafiası için lüzumu olan 300 adet yaba 

1500 kffrek, 1000' kazma, 50 •Jaryoz, 1000 Çekiç pazarlıkla 
alınacaktır. Talip olanlar şeraiti anlamak ve izahat almak üze
re İstanbul Belediyesi Levazım Müdürlüğüne, pazarlığa gir· 

mek için de teklif edilecekbedelin yüzde yedi buçuk nis-
betinde teminat makbuz veya mektubu ile 13-11-933 pazar 
h•si giinü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat et 

melidirler. (6079) 

Kireç Burnu köyü 36 ıncı ilk mektepte mevcut yerli ki
remitler 9-11-933 perşembe günü mahallen bilmüzayede satı
lacağından almak isteyenler o gün saat 11 de orada buluna 

cak memura müracaatları. (6080) ı 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilanları. 

İdaremizin Maltepede cevizlik mevkiindeki arazisi dahi· 
linde bir kuyu kazdırılacaktır. Taliplerin şartnameyi gördük 
ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatla• 
rını hamilen 15-11-933 çarşamba günü saat 14 te Galatada 
Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5945) 

Mıktarı Nevi 
750 kutu _._ , Makine Karbon kağıdı 
250 ,, Büyük kıt'ada karbon kağıdı 

30000 Adet r . _, (7) numaralı sarı zarf. 
Yukarda nevi ve ınıktarları yazılı levazımı kırtasiye 

pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümunele· 
ri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 
teminatlarını hamilen 11-11-933 cumartesi saat 12 de Gala· 
ta' da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5986) 
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