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Nasıl devletçiyiz? 
Her memleket, iktısadi nizamını 

kurmak için durmadan çırpınıyor. 
İçinde yatadığımız zaman ve terait 
Pek amansızdır. Hareket ve faaliyet 
planlarını bu amiUere uydurmakta 
&'eçikenler, mutlaka iflas ederler. 

Başvekil Kayseriye Vardı, Fabrikaları 

Bugünkü bayat ve iktısadi ıerait 
içinde ''Devletçilik" en tabii bir mÜ· 
dafaa vasıtasıdır. Milli varlıklar, an
cak bu vaııta ile müdafaa edilir. Va
kıa devletçilik mefhumiyle karıtlınl
hıamak lazımdır; fakat Avrupa ve 
Aınerikada bütün hükumetlerin güm
riik himayesi, kontenjan siatemi, dö
\rİz takyidatı, vergi muafiyetleri ve 
bunlara benzer hususi tedbirlerle ik
tıaadi ve mali vaziyetlerini, ticaret 
ve iktısat müvazenelerini müdafaaya 
çalışmaları da bunu göstermiyor mu? 

Devletimizin iktııadi sistemini, ol
duğundan batka bir manada göster
ınek niçin? Atikardır ki, huausi te
tebbüslere engel olmak, memleketin 
bütün iatihaal mevzularını ele almak, 
rtıevcut huauıi mücııeıelere el at
IDak; Türk devletçiliğinin ruhunda 
"e manasında yoktur. Çünkü bizim 
devletçiliğimiz, mutlak manada bir 
devletçilik değildir... Bütün bu nok
taları muhterem İsmet Pata Hazret
leri: "Fırkamızın devletçilik vasfı" 
bathklı bir makalesinde ne güzel an
latınıııtı ! Bize dü~en vazife, o maka
ledeki hakikatleri, batta daha ziyade 
tefsir ve izah ederek halka telkin et
ınektir. Halbuki gazetelerimizden bi
l'İ bunun tamamen akıini yapmış ve 
Başvekilin dilinden ve kaleminden 
çıknııyan bazı hükümleri kendisine 
atfetmekten çekinmcmiı ve guya Is
lhet P aıanın mevzuu bahis makale
ıinden alınmış bir fıkra diye göstere
rek ıu sözleri sütunianna geçirmiı
tir: 

~ÇBiz, milli iktıaal programımızı, 
n,ünhaşıran bütçe menabii ile başara
cağız. lktısadi buhranın tazyiki neti
<:eainde bütçe rıaridatımı.zın kıa:men 
azalmasına ve yapacaijımu; iılerin de 
azametine rağmen bu İfleri yalnız ve 
Yalnız bütçemizle, devlet menabii ve 
llesaiti ile yapacaijı:ıı. Her gün arttı
ir.nı gördüğümü ve her vesile ile teı-
1Jih ettiğimiz milli tasarrufları ise bu 
faaliyete i§tirak ettirmiyeceiji:z. On
lor.:n, her hangi verimli, k&rlı bir is
tihsal teıebbü•ünü kurmalarına mani 
olacağız! .. " 

Tekrara lüzum yok ki; Baıvekili
rnizin makaleıinde ne bu sözler, ne 
de bu mana ve hükümler mevcut de
iildir. Bilakiı o makalede bunun büs
bütün aksini ifade eden §U hüküm 
"ardı: 

"Efradın yapabileceği bir ıeyi 
de1;letin, bahusua bizim deoletimi.zin 
JIQpmaması, ıayanı arzudan da fa2Ia, 
lôzım bir feydir !" 

Fırka programının ruhunda, §ef
lerimizin kafasında bilhassa yazılan
rııın metninde mevcut olmıyan böyle 
~Ykırı fikirleri, koca fıkraları onlara 
ısnat edenler, memlekete zarar ver
diklerini düşünmiyorlar mı acaba.? .• 

* * * Ayni gazete, Baıvekilin makalesi-
lli tahlil ederken §Öyle bir büküm ve 
lnütaleada bulunuyor: 

"İsmet Pata Hazretleri, devletçili
ii dar bir manada almıyorlar. Türki
Yenin atiyen alacağı tekilde devletçi
aiiin imil olacaiını, ıimdikinden baı -
l<a daha müteki.mil yeni bir rejim 
teıkil edeceğini söylemiı oluyorlar. 
lfenüz herıey olup bitmemit ve dev
lo;tçilik ileride kurulacak rejim için 
hır yol •• Yani devlet<;;ilil< tarikiyle ye
lli bir içtimai nizama gidiyoruz .... 

Muharririn ne demek i•tediği an
la,ıJıyor; fakat Batvekilin makale
~i~de~ böyle bir mana ve mefhum çı
~ için ne kadar menfi bir 
tefair ve anlayıf kabiliyeti ister! 

* * * 
Türkiye, bugün yeni ve kati bir 

~ret karıısındadır: Sanayii kur
bıak .• , Bize bu zarureti ilham eden 
feY, cihan buhranının neticeleri ve 
lcaplandır. Yüzlerce milyon lira isti
Yen bu sanayii nan! ve hangi vasıta
larla kuracağız? Geçen bir yazımız
~": da izah etmittik: Elimizde yalnız 
llll vasıta var: 

1 - Devlet bütçesi, 
2 - Milli tasarruflar. 

• it ağırdır. Muhakkak ki, bu ağır 
jtler, yalnız devlet bütçesiyle başan
&ınaz. huauai taaarruf ve hususi te

lebbüslerin de yardımı lazımdır. Esa
•en memleketin kalkınma programı
"' tahakkuk ettirmek için maddi, ma
llevi resmi, huauai bütün kuvvet ve 
kabiliyetlerden istifade etmek, Cüm
lıuriyet Halk Fırkasının belli baılı bir 
!•arı değil midir? 

Bir mesele kalıyor: Hangi iıleri 
~evlete, hangi iıleri hususi tetebbüs
ere bırakmalıdır? Bunların açık ve 

"1utlak olarak tesbiti hükumetin elin
dedir. Esasen hususi teşebbüs ve hu
~u",! •ermayelerle yapılan bütün itler 

?grudan doğruya veya bilvasıta hü
~Uınetin teşvikiyle vücut bulmuf §CY

derdir. HükUmetin arzusu, hatti yara"'' olma.dan ~angi iı.. yaşayabilir? 
1 

rtada bır nevı te§ebbus kaçakçılığı 
• asa\rvur edenler; hakiki vaziyeti ve 
'ilerin hakikatini bilmiyenlerdir. 
lı Tekrar edelim: "Bu memlekette 
I Utu:si teşebbüılere, hususi sermaye
\ •re yer kalmamalı, her §ey ve her 
d•şeb_büs de..,.letin olmalıdır!" yolun-
1 a. hır propaganda; hususi tetebbüs
~'tı. öldürebilir, yerli ve yabancı ser
) ayeleri ürkütebilir, politika cere-
lltılarının ve umumi buhranın Türki-

~ - -------
Ceneral 'Vorotilof Cenapları Ertuğrul yahndan Yavuzun gÜı1ertesinde resmi 

tazimi ifa eden Tü rk bahriye/ilerini selamlıyor 

Misafirler dün filomuzu ve 
mektepleri gezdiler 

Ordu dün misafirler şerefine mükellef 
bir öğle ziyafeti verdi 

Hariciye Vekili de gece Dolmabahçede bir balo verdi 
.Şehrimizde misafir bulunan Sovyet marıları çalınmıştır. Yemeğin •onun-

hükumeti Harbiye komiseri Vorotilof da Şükrü Naili Paıa, misafirlere icabet-
cenaplarının riyaseti altındaki heyet ev- !erinden dolayı tefekkür etmiı ve ku-
velki aktam aeat birde Bursadan latan- mandan Voroşilof cenaplarile dost Sov-
bula avdet etmiıtir. Bu sebeple aktam yet ordusu terefine içmiıtir. Voroşilof 
yemeği Ertuğrul Yatında yenilmittir • cenapları da bilmukabele kadehini, Türk 

Misafirler dün sabah Eyüpte bir ge- ordusu ıerefine kaldınnıttır. 
zinti yapmıtlar, Ayasofya camii il<ı Yemekten sonra misafirler ikiye ay. 
Y erebatan aarayın1 ziyaret etmiılerdir. nlrnıılar, bir kısmı Yavuz zırhlm ile 

Oğle üzeri Kolordu kumandam Şük- Zafer torpito muhribini, diğer kıamı da 
rü Naili Pata tarafından Perapalas ote- mektepleri ziyarete gitmiılerdir. Ku-
linde 90 kişilik bir öğle yemeği veril- mandan Voroşilof ve maiyeti zabitanı 
miştir. Ziyafette Hariciye vekili Tev- •Üvari müfettişi Budennyi ve diğer a•-
fk Rüıtü ve vali Muhittin, Moskova se- kertikle alakadar zevat, refakatlerinde 
firimiz Hüseyin Ragıp Beylerle Kolor- Yavuz kumandanı Bey bulunduğu hal-
du erkanı harbiyesine mensup zabitan, de Yavuz zırhlısını ziyaret etmişlerdir . 
latanbul deniz kumandanı Talat Bey, Diğer kısım Sovyet Maarif komise-
Yavuz zırhhsı kumandanı ve zabitanı, ri Bubnov ve diğer zevat Hüseyin Ra-
Sovyet sefiri Mösyö Suriç, Sovyet ce- gıp ve ilk tedrisat müfettiılerinden Nu-
neral konsolosu Mösyö Zviling, Halk rullah Beyle birlikte evveli 44 ün-
Fırkası htanbul idare heyeti reisi Cev- cü ilk mektebi, kız muallim mektebini 
det Keriaı Beyler ve bir çok zevat ha- ziyaret etmitlerdir. Misafirlere 44 ün-
zır bulunmuılardır. cü ilk mektebinde cümhuriyet maarifi-

Ziyafetıe istiklal ve enternasyonal (Devamı 6 ıncı sahifede) 

M. Molotof uzak Şarktan 
gelen tehdide cevap verdi 
Dedi ki: " Bir taarruz vukuunda müte

arrız, namağlup kızıl ordunun 
ne demek olduğunu anlayacaktır,, 
MOSKOV A, 8. A. A. - Sovyet halk 

komiserleri reisi M. Molotof Sovyet ih
tilô.linin 16 ıncı yıldönümü münaıebetile 
Moskova tiyatrosunda yapılan büyük İç· 
timada siyaaeti hariciye haldonda demıt• 
tir ki: 1 

Emperyalistlerin sulhu ihli.le matuf ta
aavvurlan ve pli.nları üzerine bilhassa na 
zan dikkati celbetmek iateriz. Uzak tark 
vekayii, Japonya ile mütekabil münaıe
betler meıeleleri bilhassa nazan dikkati 
mizi celbetmiş olan ve balen ve etmekte 
bulunan meselelerdir. Uzak şarktaki kom• 
ıu!arımıza kartı ıiyaıelimiz daima muıli 
hane olmuı ve daima bu komıularla mus 
lihane münasebetlerde bulunmak !üzü
mü ırözönünde bulundurulmuıtur. Bu 
siyasetin misali yalnız bir ademi tecavüz 
miaalo akdi için Japonyaya yapmıf oldu 
ğumaz teklif değildir ıarki Çin demir yo 
lunu satmak teklifi de bu siyasetin bir 
misalidir. Bu siyasetimizi ıimdi değiıti
recek değiliz. 

Fakat Mançuri vekayüni hesaba kat
mamız icap eder. Bizimle akdedilmit o
lan muahedeler ahkamı ihlal edilmittir. 
Bizim yukarıda zikretmiı olduğumuz 
maksatlarla yapmıt olduğumuz bütün tek 
lif ve teıebbüslerden vazgeçmemiz la
zım gelmekte olduğunu anlıyoruz. Sov
yet Rusyanın menfaatlerini muhafaza et
mek ve Sovyet birliği hudutlar:nı sonu
na kadar müdafaa etmek mecburiyetin
de bulunduğumuzu 6947 v. Japonyayi i
dare eden bazı devlet adamlarının Siber 
yanın ve sahillerinin ilhakına dair olan 
projelerini okuduğumuz ve bu projelere 
ait ınünakaıaların açı ktan açığa ve küs
tahaçsına yapılmakta bulunduğunu gör
düğümüz zaman müteyakkız davranma .. 
mız lazım gelmekte olduğunu anlayoruz. 
Mançuri hükUmeti, bıı mes,.Jelerın haHin 
de ciddi bir amil değildir. Bü'ün dünya, 
meıuliyetin Mançurinin hakiki hakimi o 
lan Japonyaya raci olduğunu biliyor. M. 
Molotof bundan sonra bazı Japon ricali 

yeye arzettiği geniş vasıta ve imkin
lardan İstifade fıraatını kaçırtır. Şüp
he yok ki, devletçiliği böyle anlamak 
ve anlatmakta, memleket heaabına • yalnız zarar vardır. Hakikatte ise 
Türk devletçiliği vatandaılar araaın
da bir tahrip ve imha ailabı değildir. 

Sovyet Halk komiserleri reisi 
M. Molotof 

tarafından Avrupalıların askeri harekata 
girİ!meden evvel harp ilin etmeye lü
zum görmelerinin ahmakcasına bir §ey 
oldı·.ğu §eklindeki mütalealarını hatırlat
mıttır. Bu efendiler, Sovyet Rusyaya kar 
şı habersizcesine ve süratle taarru-a ge
çilmesi lehinde bulunuyorlar. Bu müna
kaşaları nazarı itibare a]mamak elimiz .. 
den gelmez. Bunlar, bize ani ve ciddi bir 
taarruza karşı tcmamile hazır bulunma• 
mrz lüzumunu ihtar etmektedir. Şimdiki 
halde baılıca vazifemizin sulhun ihlaline 
matuf her türlü maceralardan vazgeç
mektir. Kızılorduyu ve m ·mlekefn mÜ· 
dafaasını takviye etmok komşularımızla 
iyi münasebetlerimizi kuvvetlendirmek
tir. Sovyet Rusyaya karşı bir taarruz vu 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Her sınıf Türk halkını mevcut imkan
lar dairesinde mea'ut ve müreffeh 
kılmağa çalıtntı içtimai tesanütten 
sevgiden, milli birlik ve beraberlik: 
ten ilham alan bir devletçiliktir. 

Siirt Meb'u&u 
MAHMUT 

l Başvekilimiz 
Kayseride ---
Hararetle karşılandı ve 

fabrikaları gezdi 
KAYSERi, 8 (A.A.) - Batvekil 

ismet Pata hazretleri refakatinde Mil
li Müdafaa vekili Zekai Bey ve diğer 
zevat bulunduğu halde bugün hususi 
trenle saat 8,35 te Kayseriyi teırif bu-

, yurdular. Baıvekil Paşa vilayet hudu
"du olan Mimmetdede de vali , kolordu 
kumandanı , bt!lediye ve Halk Fırkası 
reislerinden müteıckkil bir heyet tara
fındı:..., karşılandL 

ismet Paıa hazretleri Kayseri istas
yonunda asker, poliı, zabıtai beledi
ye , jandarma müfrezeleri , mektepler 
ve binlerce halk tarafından karıılandı. 

Batvekil hazretleri kartılayıcılann 
ayrı ayrı hatırlarını ıonnuılar, asker 
ve halka merhaba diyerek iltifat etmit
lerdir. ismet Paşa doğruca rafbikala
n gezmeğe gittiler. 

Başvekil bugün avdet ediyor 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Müeaae

satı gezmek Üzere dün gece Kayıeri
ye hareket eden Başvekil ismet Paşa 
hazretleri, yarın sabah, Ankaraya avdet 
edecektir. 

Am rikada 
Yeni bir harp 
Amerika sefiri buhranı 
nasıl gördüğünü anlatıyor 

M. Skinner 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
merasiminde bulunduktan sonra latan 
bula dönen Amerika birletik büku -
metler sefiri M. Skinner Ankara inti
balan hakkında fU beyanatta bulun
mu§tur: 

- Ankarada bulunduğum zaman 
meınleketin her tarafından Gazileri -
ni alkıtlamak için gelen cesur genç -
!erin nazarlarında büyük Şefe ıuu,. 
besledikleri muhabbet, bariz bir ıe • 
kilde okunuyordu. Bu veıile ile Bü -
yük Reisin, halk tarafından ne ka -
dar sevildiğine tahit oldum." 

M Skinner bundan aonra Ameri -
kada hüküm süren buhrandan bah -
aederken dedi ki: 

- Aınerikada, dünyanın her tara
fında olduğu gibi, ıiddetli bir buhran 
vardır. Bu buhranla muhtelif vesait -
le mücadele ediyoruz. Bu maksatla 
Reisicümhur M. Rooseveltin idaresi al 
tında hususi bir teıkilat vücude geti • 
rilmiştir. Bu tetkilat mahdut kimse • 
ler elinde bulunan sarfedilmek cesare 
tini gösterilenıiyen sermayenin elden 
ele devri iç.in propaganda yapmakta
dır. Unutmamalı ki buhran bilhassa A 
merikada iyi vaziyette bulunan ve pa 

(Devamı 6 ıncı aabifede) 

Balkan konferansı 
Komisyonlarda çalışan 

murahhaslarımız 
SELANİK, 6 (Hususi) - Dördün

cü Balkan konferansı komiıyonlarırıa 
dahil olan azalanmızrn isimlerini bil-
diriyorum: - ~ 

Siya•i komisyon 
Ali Muzaffer B., Cevat Abbas B., 

Nuri Bey, Ruıen Eıref Bey, Tahir B., 
Zeki Mesut Bey. 

Fikri yakla§ma komisyonu 
Ali Muzaffer Bey, Aptülhak Şinasi 

Bey, Fazıl Ahmet Bey, Ruten Etref 
Bey. 

/khsat komisyonu 
Ahmet Mitat Bey, Baki Bey, lbra

him Fazıl Bey, Nemlizade Mitat Bey, 
Nuri Bey, 

Münakalat komisyonu 
Hamit Bey, Retit Saffet Bey, Vey -

sel Adil Bey. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
komisyonu 

Dr. Akil Muhtar Bey, Efzayi§ Su
at Hanım, Vaafi Ratit Bey. 

Kanunları birleıtirme komisyonu 
Nazım izzet Bey, Vaafi Ratit Bey. 

j • .. . .,- ,,, • ~ ,,.,,.,,11,.. ,..~.., ' 

"" 

Ye,il'in bugün iptidai bir eser olduğunu söyleyen Sedat Beyin 339 
senesinde Bursada bu büyük eaeTin kar,uında duyduğu hayranlığın 
en bari:ıı bir vesikası: Sedat Beyin bi:ıızat yaptığı ve usta imzasını 

da koyduğu etüdü •• 

Yeşil camiyi iptidai bir 
eser tanımak, bu büyük 

eseri anlamamaktır 
Fikirlerim sorduğumuz bazı sanatkarlar 
müttefikan böyle bir iddiayı reddediyor 

Mimar Sedat Beye cevaplar 
Sovyet misafirlerimiz, ceneral V o

rotilof ve arkadatları Bu nada iken, o
ractaki bir gazete muhabirinin verdiği 
malumata göre, Y "tiltürbe ve caıniinin 
ziyareti e111asında bir f.ikir taarizi ol
muttur. Misafirlerimize bu ziyaretle
rinde Maarif v<ki.leti mimarlarından 
Sedat Bey refakat etmekte ve izahat 
vermekte idi. 

Yeıile girilince, san'at eseri karıı
sında ceneral ve arkadqları hayret va 
takdirlerini aaklayamadıldan bir sı
rada, Sedat Bey bu eserin gayet ipti
dai olduğunu ve teknik bir kıymeti ba
lunmadığmı söylemi§ .. Bu iddia ıerek 
misafirler ve gerekse hazır bulunanlar 
üzerinde derin bir hayret uyandırmış 
ve Ceneral Voroşilof Sedat Beye bu 
iddiaya ittirak edemiyeceğini, çünkü e-

i 

(Devamr 6 ıncı sahifede) Sedat Bey 

l===================-======~==-

1 V apurcular ikiliği kalktı 
Şirket haricinde kalan vapurlarda 
şirkete iltihaka muvafakat ettiler 

Devlet Deni:ııyolları müdürü 
Sadettin Bey 

/ 

ne dair Ankarada cereyan eden müza
kerat bitmek Üzeredir. Bu İt iç.in An
karada bulunan Devlet Denizyollan mü
dürü Sadettin ve itletme tefi Zekeriya 
Beylerle Türk vapurculuk tirketi mü
dürü Ali Rıza, meclisi idare reiıi Sa
dık zade Ruten ve reis vdüli Hafız Bey
lerin yann ıebrimize avdetleri muhte
meldir. 

Şirkete girmiyen vapurculardan Yel
kenci zade Lutfi Bey de Ankarada bu
lunmaktadır. Şehrimize gelen malıima
ta göre, lkbsat vekili Celi.! Bey, ev
velki gün vapureuları kabul etmiı ve 
bu görüıme neticesinde , tirket hari
cinde kalan vapurculann da şirkete il
tihaklan takarriir etmiştir. 

Devlet Denizyollan idareaile Türk 
vapurculuk ıirketi arasında muhtelif 
hatlarda iıletilecek postaların taksimi-

Türk vapurculuk ıirketine gelen ma
lumat bu merkezde olup bunun için te
sis heyeti umumiyeainin çok yakında 
fevkalade içtimaa çağmlıp tezyidi ser
maye kararı alınacağı söylenmektedir. 

1 
Diğer taraftan taraouh eden ma-

llımata göre, ıirket haricinde kalan va
(Devarm 6 mcı sahifede) 

TH E:. ıo --ANNIVERSARY 
·OF THE 
TURKfSH 
REPUBLIC 

Dünya:nın heT tamlında olduğu gibi londTada cümhuriyetimizin 
onuncu yılı büyük te:ııahürata vesile oldu. ResimleTimiz Hayd parkta 
yapılan miting ile Türk talebesi ta mlından selaTet binasında yapılan 

merasimden bir köşeyi, büyük elçimiz Münir Beyi gösteTiyoT 



Tarihi tefrika: 150 

Yazan : S. N. Her hakkı (Milliyet) İ.ndir. 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
1() 

Abdülazizin can damarı. -
Amnıası vardır. - Mitat 

İstikraz akdi kolaydır amma .. 

Sultan Azizin biraz hiddeti ya- j 
tışınca, Mitat Pata, bahsi istediği 

, fekilde idareye muvaffakıyet im
kanlarını dü,ünmüş ve bulmuttu· 

Mitat Paşa, zeki idi. Abdülazizin 
candamarı, para meselesi olduğunu · 
bilirdi. Zaten Sultan Aziz, söze, da· 
ha doğrusu azara, mali mütkülatı i
leri sürmekle batlamıttı· Mitat Pa
~a, Padişabı en zayıf yerinden ya-

. kalayıp mağlup edecekti: 
- Veliniymet Efendimiz! Dev

letiıiliyeleri için para bulmak ga
yet kolaydır. Kırk milyon nüfusu 
cemeden, Avrupa, As.ya, Afrika kıt' 
alannda, dünyanın en feyizli, zen· 
gin yerlerine malik bulunan Devle
tiosmaniyeleri için her taraftan pa
ra ikrazma can atarlar. Şimdi fer- ı 
man buyururlarsa, Mahmut Nedim 
Paşa kulunuzun yapmağa savaştığı 
iki buçuk milyonluk değil ! 1ki yüz 1 

· milyonluk, bem de daha az gözet-
teli istikrazlar akdi mümkündür. 

Bunu duyunca Sultan Azizin 
keyfi gelmitti. Fakat daha kalbi 
kuvvetle inandırabilecek, hüsnüzan 
nı takviye edebilecek bir cevap al
mak için: 

-Paşa! Neler diyip dökersin? 
O kadar paraları acap bize veren 
bulunur mu? Dün Nedimle Avni
d e n Iaşi kabilinden iki yüz keselik 
altın istemiştik, becerleyrp getire
mediler. 

Demi,ti. 
Mitat Paşa, Hünkarın suyunca 

cevap vermi,ti: 

- Şevketlim! Maruzatım, mah
sı hakikattir. Ancak Avrupahlar, A 
merikalılar, verdiklerin paraların 
ödenmesini sağlamlattırmak için 
devlet idaresinin maşruti olmasını , 
alnan paraların millet ve memleket 
nam ve hesabına yazılıp ödenmesi -
nin taahhüt edilmesini ve bundan 
başka mütakrezatın memleket için
de arazinin ıslahına, ziraatin, sana
yiin ilerlemesine, madenlerin, or
manların açılıp varidatın artması
nı müstelzim olacak ümuru nafiaya 
sarf kılınmasını dilerler. Bu yolda 
giden devlet ve hükiimetlere azami 
itibar ederler, kredi verirler. Kulu
nuzun maksadım, bu esası kurup 
temin etmektir. Sarayıhümayun is
rafından bahse cüretim küstahlık i
se de af ve merhameti şahanelerini 
istirham ederim. Malumu hümayun 
ları olduğu üzere zatı akdesleri 
cümlemizin İnıamıekremi oldukla
nndan tasarruf hususunda milyon
larca tebea ve ziridestanı mülUka
nelerine mücerret bir örnek ve imti
saleisaik olur mülahazasına mebni 
maruzum olmuştu. Yoksa o maku
le kustahlık haddim değildir. Şev
ketpenafı Efendimiz alemdir ki 
maruzatım bilhassa arzuyutahane
lerine tevfikan hizmet içindir. 

Paşanın tavsiyeleri. 

"Surei Esra,,da Cenabıhak, ikti
sadı emretmi• ve malumu hümayun 
ları olan: "Elinizi büsbütün açıp 
varınızı sarf ve telef etmeyiniz! 
Sonra melum, mahsur, yoksul ka
lırsınız.,, Buyurmuftur. Diğer mü
teaddit Ayetikerimeler ile de isra
fı, ihzarı haram kılmıf, tasarrufu, 
iktisadı mergup ve mahbup tutmu,,.. 
tur. Efendimiz, İmamülmüslimin 
oldukları cihetle mücarret milyon
larca tebaa kullarınızı bu hayırlı yo 
la sevk ve tergip için evvelemirde 
Sarayıhümayunlarmca, vükela, vü
zera dairelerince bazı giina zevait 
hizf ve tenkih olunup ta iktisat a
san gösterilse hem rizayibari tahsil 
olunmuf, hem de hazineyi hüma
yunları servetlenmit olur, mütaleai 
übeydanesile o hususu tekrara icti
sar eylemittim. 

Diye Hünkann para meselesine 
ait kızgınlığını tadile ve maamafih 
gene maksadını teyit ve temine ça
lışmasından Sultan Aziz, mütehas
sis olarak Has oda dehliz nöbetçile
ri Haşim ve Rakım ağalara: 

- Neredesiniz? Çabuk bize iki 
kahve getirin! 

Emrini vererek paşaya mahsus 
iltifat göstermişti. 

Abdülaziz ile Mitat Pata arasın
da konutma devam ediyor, iki ta
raf ta kurnazca lisan kullanıyorlar
dı. Her biri, kendi gayesini istihsale 
çalışıyordu: Padişa~ maksadı, 
mutlak hükümranlığını muhafaza 
ve Mitat Patanınki de meşrutiyeti 
tesis muvaffak olabilmekti. 

Sultan Azizin, emsali Padişahlar 
gibi tahsili azdı. Fakat Retit, Ali, 
Fuat, Mısırlı Kamil, Koca Rüştü 
Pa~ar vesaire gibi diplomat, ze
ki, görgülü zatlardan çok şeyler 
öğrenmiş; Avrupa, Mısır seyahat
lerinde gözü ve dımağı oldukça a
çılıp aydınlanmış olduğundan ha
yır ve şerri, iyiyi kötüyü ayırt ede
biliyordu. Esasen babacan yeğit bir 
adamdı. Mitat paşanın söylediği 
makul sözlere itiraz etmiyordu. 

Kahve geldi. Eski usul ve anane 
mucibince kahvecibaf', yanında iki 
yamağı ile Has oda kapısından: 
"Düstur!,, Alıp girdi. İki yamağın 
biri tepsici, biri sitilci idi. Altın 
tepsi üstünde, mücevherler ile be
zenmiş iki albn zarf, iki fağfuri za 
rif fincan vardı. Sitil de kahve ko
nan c:ezvelik ki, bildiğimiz saplı 
cezveler gibi değildir. Adeta, kü 
çük bir çaydanlık feklindedir; al
tından, gümüşten mamul nevileri 
vardır. 

Tepsi som sırmalı, saçaklı, nazar 
rüba bir örtü ile tezyin olunmu,,.. 
tu. Fincanın iki, kahveliğin bir ol
ması Mitat Paşanın içini ferahtan· 
dırdığında hiç şüphe yoktu. 

(Bitmedi) 
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M. V enizelos affediliyor 
Yunan Başvekili 6 mart hareketine 
iştirak edenlerin affına karar verdi 
ATINA, 8 (Milliyet) - Siyaai ma 1 

.haf illerde temin e<lildiğine ·göte, Baı
vekil M. Çaldariı memleket menafii· 
ni fo·ka menfaatinden wtün tutarak, 
ıabık Batvekil M. Venizelos ve 6 Mart 

, harelı.atına iftirak ettikleri İçin zan • 
altına alınan diğer bazı aiyasıi zevatın 
affedilmelerine karar vermiftir. 

M. Çaldaris, bir hrka reisi ve ıeri
ik meıaiai olan M. Mataksaatan vaz -
geçerek böyle bir karar ittihaz etmeaı 
efkarı umumiyede iyi bir tesir hisıl et· 
ıniştir. Af kararı bugün imza ve yarın 
ııeşredilecektir. M. Metaksasrn hükü
met zümreainden çekileceii temin e .. 
diliyor. Bugünkü nazırlar mecliaindo 
Maarif nazırı M .. Turkovaailinin yeri· 
ne halefi tayin edilecektir •• 

Bulgar memurlarının bir 
protestosu 

SOFY A 8 (Milliyet) - Dün Ro • 
.yal sineması .salonunda resmi memur 
.lar fevkalade bir içtima akdetınişler -
air. içtimada, Polanski, Vekilski, Ale 
,ko ve D. Negentsov gibi bir çok ha • 
t ipler aon zamanlarda müeaseaelerd~n 
,l>ir çok memurların hüküm.et tarafın 

dan azledilmelerini tiddetle protesto 
Pbniıelrdir. 

Posta ve telgraf ittihadı cemiyeti· 
nin gönderdiği murahhas hatipler de 
demiryolları nezaretindeki partizan 
Jıgı ve bu sebepten yapılan az:i!teri 
pro~esto ehniılerdir. 

Bolşeviklik aleyhinde bir sergi 
SOFY A, 8 (Milliyet) - 8 tarihli 

Svobodna Reç gazetesinden, burada 
Bo!teviklik aleyhinde açılan sergi bir 
kaç gün daha devaın edecektir. Şim • 
diye kadar sergi 24,000 IO•i tarafın -
dan gezilmittir. Sergide 3ovyetlerin 
bC§ senelik pli.nı ile , ticaret, sanayi 
ve diğer sahalarda aldıkları neticel". 
ri mukayese eden levhalar aıdmı§lır. 
lbtili.lden bugüne kadar Ruayadaki 
hayatı gÖ•teren birçok tablolar da a -
sılmıttrr. Sergi, Moskova sokağının 
11 No. lı eski harbiye kulübündedit·. 

" Bulgar kitabı ,, günü 
SOFY A, 8 (Milliyet) - Her sene 

olduğu gibi bu sene de (Bulgar kita
b,) günü tesit edilecektir. Mera.im 
Bıı lgar milli kütüphane binasında ya 

T PERŞEMBE 1933 

HARiCi HABERLER 
M. Litvinof 
Amerikaya vardı 
Hariciye nazırları arasın

da müzakere başladı 
V AŞINGTON, 8 (A.A.) - M. Lit

vinof Vaşingtona gelmiı ve istasyon .. 
da Hariciye nazırı M. Hull ile yük • 
sek memurl ar tarafından scli.ınlanmı§ 
tır. 

100 kadar polio inzibatı temin el· 
miştir. 

Yangın davası 
BERLlN, 8 (A.A.) - Rayi,tağ 

kundakçılan daavımıda Bulgarların 
müdafaa vekili avukat tacihert, Van 
der Lubbenin lokantada bulunduğu -
na dair Jahit Helmer taı:afmdan ya • 
pılan tahadetin tamamile hilaf oldu -
ğunu aöylemitsir. Avukat, bu şe""d"t 
ve ifadatın tahkikatı Alman rı' lleti İ· 
çin meş'um bir yola aevke tm .nıa -
sına teeaaüf etmittir. Müddeiu.ın:.:mi şu 
ıuret]e cevap venniıtir: 

Adaleti tevzi etmemiz tarznwlan 
her hangi bir ecnebinin memnun 0.1 -

maması Alr.,anya için hiç bir veçhile 
metuın olamaz. Van der Lubbe ile mü
vaceher edilen tahit Helmer, lokanta
sına devam eden fahsın muhakkak au 
rette Van der Lubbe olduğu kat'i ka· 
naatini izhar etmiştir. Popoff Rus f&· 
bitlerinin vermit oldukları ifadelerin 
Helmerin kendisini söylenilen zaman
lard V all der Lubbe ile görmüş olma· 
sı imki.nırun mevcut olmadığını gös • 
ternıekte bulunduğunu söylemiştir. 

Önümüzdeki celoe bugün akdedile· 
cektir. Propağanda nazın M. Goeb -
bela bu aaabh falı.İt sıfatile dinleni • 
lecektir. 

İtalyada ziraat tahsil 
eden Macarlar 

BUDAPEŞTE, 8 (A.A.) - Bun· 
dan altı ay evvel 50 genç Macar çift· 
çisi tahsillerini yükseltmek için hal 
yaya gitmitlerdi. ltalyan ziraat ne • 
zareti ile Mac;r çiftçileri federa:syo • 
nu arasında yapılan anlaşma Üzerine 
bu gençler ltalyadaki muhtelif ziraat 
müesseselerine kabul edilmişlerdi. Bun 
Jar yakında Macaristana döneçekler -
dir. 

Ge lecek sene ltalyan ziraatçilerin· 
den 30 genç Macaristana gelecekler 
ve bu miktar genç Macar ziraa.tçi11i 
de ltalyaya gideceklerdir. 

pılacaktır. Programa nazaran, mera
:ill"C'tden sonra Bulgar Maarif nazırı 
Cnspodin Boyaciyev Bulgar kitabnnn 
ehemmiyeti hakkında bir nutuk sôyii 
yrlrek merasimi açacaktır. Milli kütüp 
hanede bir kitap sergi•İ açılacak, eıı 
ııüzel kitaba mükafat verilecektir. 

Yugoslavya kralı rr.osknvaya 
gidecek mi? 

Zora gazetesinin verdiği ha.bere 
göre Yugo.lavya kralının Moskovaya 
gitmesi ihtimali de vardır. 

Liyapçefin ce~e 1i 
SOFY A, 8. A. A. - Bulgar Ajansı bil· 

diriyor : Bütün gazeteler, sabık başvekil 
Liaptcheffin hatırasını tebcil için kendi
sinin meziyetleri hakkında uzun makale
ler yazmaktadırlar. Hük\ımet mütevef
faya milli cenaze merasimi yapmaya ka· 
rar vermifir. Bu merasim yarın &aat on .. 
dörUe yapılacaktır. Batvek· ı M. Muşa
noff ile Sobranya re!ıi M. Malir.off ve 
müteveffanın bir çok dostları ile takdir
kM-lar ıve resmi zevat ve bu meyanda bü 
tün sefirler naşin önünden eğilerek geç· 
miılerdir. Kral Boris, dün müteveffa
nın evine giderek tabutu önünde eğil· 
mİf ve bir müddet sükün ve huzur vak· 
foai g~irmiı tir. 

Belgratta casusluk davası 
BELGRAT, 8 (Milliyet) - Divanı 

harp, casusluk.la ittiham olunanlar 
hakkındaki karannı vermiştir. Mah • 
k :Jm edilen 9 ki§İ olup sabık Avu•luı·· 
ya .. Macaristan ordusu zabitlerinden~ 
Jir. Yüksek zabitandan Niçi~. idanıa, 
Avu•turya teba.~sından Fridrih Ç<:• • 
•ıel'ka'da müebbet hapse mahk\ım e -
dilmiflerdir. 

Atinaya bir Bulgar heyeti 
gidiyor 

SOFY A, 8 (Milliyet) - Bulgorlar 
la Yunanlıların arasındaki ihtilafların 
hali için bugÜnerde Atinaya bil' Bul 
gar heyeti gidecektir. Heyetin baiın· 
da Atina elçisi D. Neykov bulunacak
tır. Ayni zamanda her iki memielcet a 
rt1.ırnda bir ticari mua.hedenin akdi iç~n 
de \l\Üzakerelere giriıilecektir. 

Yunan hamillerila yapılan 
mukavele 

ATINA, 8 (Milliyet) - Londra se 
firi, lngiliz ve diğer ecnebi ltamiller
le Yunaniatanın borçlar me&elesınİ:n 
halli için yapılan mukavele suretini 
postaya verdiğini teleğrafla bildir -
ıni..~tir. Bu sureti Başvekil ile Hanci • 
ye ve Maliye nazırları tetkik ettıktcu 
.1onra imzalayacaklar ve cumarteıs:nt 
kadar Londraya gönderecekler. 

Harpcu bir metropolit 
ATINA, 8 (Milliyet) - Bir vakit 

lstanbulda Bulgar Eksarhı vekili, şim 
di Sofya metropoliti bulunan ve llul • 
ı:'"r;stanm bir köyünde doğmuş oldu· 
ğu halde kendi•ini Trakyalı addeden 
;;ı,.fanos Efend; atideki beyanatta bu
_ı undu: 

"Trakya , Bulgariatarun bütün dün
y ail~ temasta bulunma.11 için kap:~ı • 
dır Harbi umumiden evvel bizim 1JJÜI· 
k.ümüz olan bu arazimizi tekrat al • 
inak ica pedecektir. '' 

İngiltere ve 
Silahlı dünya 
Sir John Simon vaziyetin 

vehametini saklamıyor 
LONDRA,8. A. A. - Hariciye nazı· 

rı Sir John Simon silahları azaltma hak
kında Avam kamarasında yapılması ka
rarlaıan müzakereyi açarak demiştir ki: 

" Silahları azaltma meselesi ehemmi
yetli ve vahametli bir vaziyette bulunu• 
yor. Bununla beraber bu hususta timdi· 
ye kadar yapılan bazı beyanat teessüfle 
karşılanmağa değer derecede mübalağa• 
hdır " 1 

Si~ John Simon sil.i.hları aultma d>· 
vası uğrunda lngi.Iterenin sarfettiği gay .. 
retlerin &Ürek1i ve :sam.imi olduğunu e
hemmiyetle kaydetıikten sonra sözüne 
şöyle devam ebniştir : 

' ' Silahları azaltma konferansı bürosu 
nun takip ettiği usulde Almanyarun son 
hareketini haklı gösterecek hiçbir 'ey 
görülmemittir. Diğer milletlerle aramız
da yapılan daruımalar bu devletler ara
smda, başkalarına z:ırar verır:.ek maksa 
dile giritilmiş tertibat mahiyetini haiz 
olmamt§lrr. Bu danışmalar ve ko:ıuşma· 
lar konferansın isteği üzerine yapılmış
tır." 

Sir John S[mon t ngüterenin sulh ve 
Almanya lehinde )'8;otığı Jeyleri birer bi
rer hatırlattıktan sonra fU sözleri ili.ve et 
miştir : 

" Almanyada bu yakınlarda yapılan 
bazı beyanat bütün milletlerin silah kuv
vetlerini azaltmalarını temin işini daha 
ziyade güçleııirmiıtir. Bundan şüphe e. 
dilemez. Ayni zamanda Avrup!lda itimat 
duygusunun eski haline gelmesi için ya. 
pdması mümkün en maddi hizmet ve 
yardımın sililılan azaltma hususunda -
Almanya da dahil olduğu halde - bey
nelmilel bir anlaşam elde edilmesi o!du
ğu noktası da şüııhe götürmez hir haki
kattır. ,. 

Bu sözlerden sonra Sir John Simon 
son gÜnlerdeki bazı vak'alara da temas e
derek demiştir ki : 

ltalya ile Fransa .ra•mda bir yaklaş
ma ve anlaşma husu!e geldiğinin görül
mekte o'ması herkesi sevindirmeli :lir~ Bi· 
zim batlıca dü, üncemiz Almanyanın son 
hareketi!e çok fena bir surette bozulan 
silahları azaltma İ ! İni takip {_tmektir. Bu , 
bahiste en mühim siyasi me~el~ Alman
yanın hukuk beral::ecliği ve dleğile Fran
sanın emniyet ve seti.met istediğini telif 
etmenin yolunu bilmektedir. Bu yaman 
bir meseledir. Bir taraft- n İstila hatıra· 
ları ve bunlarla bir'ikte vücut bulan zil
let ve infial duygulan. 

Bu duygulard .. n herhan~i birini" tabii 
olmadığını: ve aynı şerait içinde bulunmuı 
olsaydık biz lngilizlerin de bu duygular
la mütehassis olmayacağımızı iddiaya im 
kin var mı? 

Ben kendi nefsime, böyle b'.r iddiada 
bulunamam. 

Sir John Simon beyanatını şu sözlerle 
bitirmiştir : 

" Ben o fikirdeyim ki Lo1<arro'nun le 
siri ve kuvve~i henüz tl:kenmemiş.tir ,0 

LONDRA, 8. A A. - Sir John Simon 
Avam kamarasındaki beyanatına devam· 
la demiştir ki : 1 ! 

" ln'{iltere herhangi bir meınlekete 
yahut herhangi bir ıremleket aleyhind& 
hususi veya gizli b'r ittifak akdetmiş de·! 
ğildir. İngiltere yalnız sulh için, bütün 
milletler arasında dostluğun devamı için 
çalışmaktadır. '' 

Sir John Simon, Lokarno mu•h edesi 
hakkında da ıunlan söylemiş'İr : 

" Lokarno misakı logiltcre ile Frarsa 
arasında Almanya aleyhine yapılmış bir 
ittifak mahiyetinde değildir. 

Bu misak sırf teda'üi bir muahededir 
ve Milletler Cemiyeti misakını tamamla
mak iç;n akdedilmişt'r . 

" Lokarno muahedesi Avrupadaki kuv· 
vetleri müstakir bir halde bulun durma• 
ğa hizmet etmektedir, bana kal,rsa bu 
misak bu yoldaki kuvvet ve nufuzunu he· 
nüz tüketmemiştir." 

Sir John Simon Almanyanm milletler 
cemiyetinden çekilmesi bah~ine yeniden 
dönerek şu sözleri söy!emiıtir : 

" Almanya bu kar>rmı İptal ed bilir. 
Hadiselerin Alman:;-,yi bu suretle hare
kete sevkedeceğini umumiyetle ümit et
mek lazım gelir. Kapıyı Almanyaya kar
şı kapanmış ve kileruniı sayamayı:z. Lo
karno misakrna imzalarını koymuı olan 
diğer devletlerle olduğu gibi Almanya i· 
le de lefl'.Oasta bulunmak için her fırsat· 
tan İstifade etmeliyiz. " 

Sir Austen Cbamberla·n ve Lloyd 
George da birer nutuk aöyl<m'şlerd:r. 

Tayfun 130 kişiyi öldürdü 
HANOY, 8 (A.A.) - Aruıam sa -

hi!lerinde geçenlerde tiddetle hüküm 
süren tayfun esnasında yüz otuz kişi 
ölmüş, pek çok maddi zarar olmuş -
tur. 

--o-

Fransız milli piyangosu 
çekildi 

PARf!', ll(A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: 

Milli piyangonun ilk kumınm ke
tidesi dün akşam Trocadera sarayında 
6000 kişi hazır olduğu halde yapıl -
mııtrr. H serisinden 18,414 numaraya 
beş milyon frank isabet etmiştir. Bu 
numaralı biletin sahibi Tarasca.n şeh
ı·inde fakir bir berberdir. Diğer on beş 
şahıs ta milyoner olmuşlardır. Diğer 
keşidelere sabırsızlıkla intizar edil • 
mektedir. 

Lindberg Ccnevrede 
AMSTERDAM, 8 (A.A.) - Mira

lay Lindberg ile karısı Cenevreye git 
mek Üzere dün saat 11 .32 de hava • 
lanmıtlardır. 

~ , ·- - ' ' .... ' . ' 
·~ . . . 

ilk kadın 
Dahiliye 

muhtar Gül Hanımın 
Vekiline telgrafı 

'ANKARA, 8 . • .\. A. -Çine kazası Karpuzlu nahiyesi Demirclere 
köyü muhtarlığına intihap edilen Gül hanım i'ltihabı münasebetile 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beye a'!ağıdaki telgrafı göndermiştir : 

Çok derin saygı ve sonsuz bağlılıklarımla Karpuzlu nahiyesi kadın 
lığının şükran ve tazim hislerini arz.etmekle bahtiyarım. 

Şükrü Kaya Beyin bu tel yazısına verdiği cevap şudur : 
Türkiyede ilk kadın muhtarı olarak seçilmenizden dolayı sizi teb-

rik eder ve muvalfakiyetler dilerim. ,:ııi 
Dahiliye Vekili: ŞU.KRO KAYA 

Spor maçı garın 
• 

Fener -lzmir 
IZMIR, 8 ( A.A.) - Türkiye futbol birinciliklerinin nihai müsa • 

bakası lstanbul şampiyonu Fenerbahçe ve lzmir şampiyonu lzmirspor 
takımları arasında bu cuma Alsancak stadyomuncla oynanacaktır. 
lstanbulda bir iki ekzersiz maçı yapan Fenerbahçe bugün saat 3,30 ela 
şehrimize gelmiştir. Fenerliler şehrimiz sporcuları tarafından karşıla
narak kendilerine bir buket verilmiştir. 

Gazi Hz.ne gönderilen 
tebrik telgrafları 

Von Papen diyor ki: "Sizin muvaffakı
yetiniz diğer milletler için misaldir,, 

ANKARA, 8 (A.A.) - Cümhuri· 
yetimizin onuncu yıldönümü münase
betile Finlandiya cümhurreiai Svinhu
fund, Amerika.nm sabık Ankara bü -
yük elçi•i Amiral Bristol, Alman Baş
vekili muavini Von Papen, Balkan kon 
feransı Yunan mjIJi grupu reiai M. 
Papanastasyu ve Papadupulos' dan re 
isicümhur Hazretlerine gelen tebrik 
telgraflarile müşarünileyh Hazretleri
nin verdikleri cevaplar aşağıdadır: 

Reisicümhur Gazi M. Kemal Hz. ne 
Türkiye cümhuriyetinin onuncu yıl

d önümü münasebetile zatidevletlerin
d en şahsi aaadetinizle Türk milleti -
nin refahı hakkındaki samimi temen
nilerimi kabul etmenizi rica ederim. 

Finlandiya Reisiciimhuru 
SVINHUFVUND 

Helsinki Reisicümhuru M. Suirıhuf
vund Hazretlerine, 

Türkiye cünıhuriyetinin onuncu 
yıldönümü münasebet.ile vaki tebri · 
katıruzdan dolayı zatıdevletlerine te • 
şekkür ve Finlandiya milletinin saa • 
det ve refahı hakkındaki en samimi 
temennilerimi kabul etmenizi rica ey
lerim. 

Gazi M. KEMAL 
Reisicümhur Caz:i Mustafa Kemal 

Hazretlerine, 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

mü münasebetile burada dün ak,am 
yemeğinde 400 Tüı·k dostu toplandı. 
ZJ.tıdev.letlerine ve Türk milletine en 
samımı tebriklerimizi arzediyoruz. 
Radyo ile söylenen nutku devletlerini 
bir milyon halli dinlemi,tir. 

Amiral Bristol 
Türk Dost/an cemiyeti reisi Amiral 

Bristal Ha.z,.etlerine, 
Dostane tebrik telgrafınızdan do -

layı zatı devletlerine hararetle te • 
tekkür ederim. Türk dostları ile on· 
ların namdar reisi bize hissiyatlarının 
yeni bir delilini daha ibraz ettiler. 
Kendilerine minnettarhğnru ve sami .. 
mi dostluğumu arzetmek İsterim. 

Gazi M. KEMAL 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine, -
BugÜn milletinizin tesit etmekte oldu

ğu büyük yıldönümü münasebetile sa• 
mimi tebriklerimi kabul etm '! nİZİ zati 
devletlerinden rica ederim. Orduİarı bir 
çok harıı meydanlarında zaferlere kavuş· 
turrnUJ bir ba,kumandan olan zatidevlet 
leri, bir milletin yeniden bayat kazanına· 
sının ancak bir nizam, inzibat ve §e~ine 

Goering döndü ---
M. Mussoliniye Hitlerin 

bir mektubunu verdi 
ROMA, 8 (A.A. ) - Mu Mussolini 

ile M. Goering arasındaki dün akşam 
yapılan konuşma~ardan sonra şu teb -
liğ çıkarılmıştır: 

"M. Mussolini bugün Venedik sa
rayında M. Goering'i kabul etmi.ıtir. 

M. Goerinğ, Alman Baıvekili M. 

l 

Hitler'in bir mektubunu Başvekile 

vermiştir. M. Hitler bu mektubunda 
beynelmilel münasebetlerin hakka 
ve adalete uygun surette halli için sar 
fettiği gayretlerdn dolayı M. Muaaoli- 1 
niye teşekkür etmi~, sili.h.ları azaltma 
meselesinde Alman hükiımetinin aldı· 
ğı vaziyeti aolatmııtır. 

M. Goering, M. Muaso.lini ile yap 
tığı uzun ve samimi konufmada bu va 
ziyet hakkında. etraflı ve bol izahat 
vermiıtir.u 

Romada Finlandiye 
askeri heyeti 

ROMA, 8 (A.A.) - M. Mussolini 
Romaya gelen Finlandiya askeri he
yetinin reisi Ceneral Oesterınan'ı ka .. 
bul etmiştir. 

Heyet istihkam ve tank alaylarının 
kışlalarını, hava İ§!eri nezaretini zi • 
yaret etmiş, daha !Onra Ciampino'da 
yapılan askeri talimleri seyir eylemiş 
tir. 

Harbiye müateşarı M. Baiatroehhi 
heyet şerefine bir ziyafet vermittir. 

mutlak surette itaat ıayes' nde mümkün 
olacağını iddia ve isbat eden ilk devlte a
dabı ol dunuz. : 

Zatideyletlerinin idaresi altında Türk 
m.iUeti, en iyi ananasmı hatırlamı§ ve bd 
ananede kendisini tekimüle götüren kuY4' 
vetli azıni, harikulade ve mucizevi kuv ... 
vetleri bulmuştur, Siz'n İcraat ve muvaf· 
fakiyetiniz diğer bir çok milletler İçin 
misaldir, Benim gibi zatidevletlerin'.n ku4' 
mandası altında harp etmiş olan bir çok 
Almanlar, bugün son derecede milfte .. 
birdirler. Ve bu unutulmaz silah arka
daşlığmı anınaktadrrlar. 

Bilhas'a zatidevletlerinin mua-zzam e
serlerinin Türk milletini hayir ve menfaa· 
ti namına şeref yolunda devam etmesi 
temennilerini arzetmek suretile milleti
nizin yıldönümü şenl:klerine iştirak ede-
rız. 

Bcquekil muauini Von Papen 
Başvekil muavini M. Voo Papen 

Hazretlerine 
Beni fevkalade mütehassis eden teı.. 

rik telgrafnamelerinden dolayı samiml 
surette teıekkür ederim. 

Gerek zatıaliniz ve gerek benim kıy. 
mettar arkadaşlarun olmuş olan vatan
datlarmız hakkında pek dostane bir 
hatıra muhafaza etmekteyim ve bu ha
tırayi bu münasebetle tecdit etmek i&
terim. 

Gazi M. KEMAL 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
Dost Cümhuriyetin ilanının onuncq 

yıldönümü münasebetile gerek &ikan 
,konferansı namına ve gerek kendi nam
larunıza hararetli tebriklerimizi ve kar
'c!q Türk milletinin saadeti hakkındaki 
dostane ·temennilerimizi arzetmelde balı. 
tiyarız. Bu mes'ut hatırayı tebcil mak. 
sadile Elen grupu Seli.nikte zatı dev
letlerinin do~ut oldukları eve bir ha
tıra pliıkı koyacaktır. 

Papanastasyu, Papadopuloa 
M. Papanastasyo ve M. Papadupolua 

Balkan konferansı Elen grupu 
Bana göndermek liıtfunda bulun

muş olduğunuz dostane telgrafname
den pek ziyade mütehassis oduğum hıf 
de ıabsen sizlere ve bu nazikane dik
katten ve hıma haber vermek liıtfunda 
bulunmU§I olduğunuz ve sağlam ve gü
zel Türk - Yunan ıdostluğunun yeni 
bir delilini teşkil eden asilane hareket· 
ten dolayı Elen heyetine teşekkür e
derim. 

Gazi M. KEMAL 

Malta hadisesi 
Bir ltalyan Üniversitesinde 

heyecanlı merasim 
BOLONY A, 8 (A.A.) - Bolonya 

Üniverstiesinin kuruluş tarihinden be 
ri 846 ıncı ders senesinin baılamaıı 
münasebetile yapılan merasim.de pro -
fesörlerle talebe siyah gömlek giymif 
olan Üniversite rektörü maltada o .. 
lup biten itlerin ltalyada uyandırdı
ğı heyecanı ima ederek demiftİr ki: 

"Dünyada ilk defa olarak hukuku 
umumiye okutulmut olan bu Univer -
sitede bugün yapılan mera.sim müna
sebetile zihinlerimiz ltalyan dilinin ko 
nuşulup yazılması uğurunda bir çok 
iman sahibi kimselerin mücadele et -
mekte oJduklan Malta adasına tevec· 
ciih etmiş bulunuyor. 

Dante'nin Michel • Ange'in Rapha· 
el'in, Colomb'un ve Marconi'nin dili o 
lan İtalyancanın müdafaası hareketi
nin Akdeniz ve Avrupa hars ve mede 
niyetinin korunması demek olduğunu 
her türlü mi.Iliyetçilik cerefanlarmı gt 
niş fikirlilikle karşılayan • lngiliz hü
kômetinin anamak İsteyeceğini umu -
yoruz.'' 

Nevyork belediye reisi 
NEVYOF.\~, 8 (A.A. )- Binbaıı 

Lagnardia, takriben 200 bin rey ile 
rakipleri Mekke ve Obrein'e galebe 
çalarak Nevyork belediye reioi intihap 
edilmi~tir. Laguardia, cümhuriyetçiler 
le bazı demokratlardan mürekkep ye
ni fırkanın namzed_icfü:. 



[Eı ıcii})ô 
V czneciler caddesindeki 

nazarlık 
Dün önünden geçerken gözüme 

Çarptı. Mübarek göze çarpmıyacak 
gibi değil ki... Deve hürgücünü 
bin misli, yüz bin misli büyütün, 
•onra bu u'cubeyi alarak Vezneciler 
le Universite arasına koyun. işte 
o kudubet çıkıntı gözünüzün önüne 
gelir. 

k 
Oldu idi, oluyordu, olacaktı der

en, ne ise Zeynep Hanım konağı
nın önündeki kanlı katil kavis niha
Yet kaldırıldı. Cadde genifletildi. 
Ferah güzel bir cadde oldu. Bütün 
buraya kadar pekala! .. Yalnız aklı
ltıızın ermediği bir nokta var ki o 
da, bu kavisin daha düz bir hale 
ifrağı kabil iken oradaki üç beş ha
rabe çıkıntısının niçin kaldırılma
dığıdır. Tarihi binalar değil ki mu
hafazasında bir zarurete istinat edil 
di, yahut mimari bir abide değil ki 
Yıktırılmasına el varmadı diyelim. 

k~~ile, ~anile, teklile, vaziyetile 3.5 
ohne, harap dükkan çıkıntısı, ev 

bozuntusu. Bir çıkıntı ki, istimlaki 
de belediyeye öyle büyük mali bir 
~ülfet tahmil edecek değildi. Neye 
1llka edildi anlayamadık. Bu, adeta 
denizden geçip derede boğulmak 
kabilinden bir şey olmuştur. Cad
deyi düzelt, tanzim et, güzel bir ~eh 
rah yap, sonra git te o şehrahın 
k~narında uyuz kediler gibi çomel
~lf olan bu dükkan ve ev bozuntu-! 
arını orada ipka et .. 

Anlamıyoruz; bizim gözlerimiz 
lııi fena görüyor, yoksa onların göz
leri mi iyi görmiyor. Bu kadar kü
çük, basit bir nokta, nasıl dütünü
leıııiyor? Niçin daima daha iyiye, da 
ha güzele gidilirken hazan böyle 
Yaınpırı yür\jlüyor. 

Vaziyet tudur: Güzel, modern 
bir bina yapıyoruz. methali somaki 
llıermerlerle süslü, odalar ferah ve 
aydınlık, her türlü konforu haiz; 
bu binaya güzelliğile mütenasip bir 
Çatı yapmak icap ederken kalkıyo
ruz teneke veya oluklu saç örtüyo
ruz. Bu işte vaziyet, atağı yukarı 
bunun aynidir. 

Eğer, bu 4 - 5 küçük dükkan çı
kıntısı, bir iki ev bozuntusu, bu yo
la bir nazarlık olsun diye bırakıldi
ıe ona bizim için de kırk bir buçuk 

klııatallah demekten başka bir şey 
alınaz. 

Salahaddin ENiS 

.. 011•1• 

Tramvaydan hastaneye 
r Mehmet Emin Efendi isminde ih-
1Yar bir zat dün Eminönünden ge -

terken 52 numaralı tramvayın sade • 
ltıeaine maruz kalmıı, dütmÜf, yaralan 
llııt, hastahaneye kaldırılmııtır. 

Yankesici 
a C~mil iaminde bir sabıkalı dün 
el eyoglunda Bursalı lbrahim Bey ismin· 

e bir zatın a}tın saat ve kordonunu 
talari<en yakalamnıı tır. 

Ev soyarken yakalandı 
el Sabıkalı lranh Gani Gümüıauyun 
~ Omurca fabrikaaı sahibi Cemal Be 

>iıı evini soyarken tutulmuştur. 

Fındıklıda yangın 
Fındıklıda bekçi Halilin evinde 

~•tıgm,. çıkmıf, fakat teveaaüüne mey 
an Ttnlmeden aöndürüJmüıtür. 
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Ege mahsıılleri 
-o-

Bir elden satış şayiası 
doğru değil 

İncir ve üzümün bir elden satıla
cağına dair çıkan §ayialar piyaaada 
fena teıir yapmıştır. Ali.kadar makam 
lara gelen malümata göre üzüm piyasa 
sında bu yüzden tenezzül husule gel
mİftİ~. 

Üzüm, incir ve tütünün bir elden 
aatılması gibi bir teıekkül vücude ge
tirilmesi mevzuu bahs değildir. 

ihraç edilen ma!ların bedelleri 
Tacirlerimiz tarafından ihraç edi • 

len malların bedelleri, gümrüklerden 
ihraç edildiğine dair ticaret odaıına va 
ki olan itara ve buna müsteniden ve· 
rilen tasdiknameler Üzerine devlet 
bankasınca tediye ediliyordu. Badema 
tüccar tarafından ihraç olunan mal -
ların tahmil konişmentolar ibrazında 
tediyeai kararlaşbrılmıştır. 

Muhasipler toplanamadı 
Yeminli muhasip eksperler birliği 

yapmağa karar veren muhasipler, dün 
aktam ticaret odası salonunda ikinci 
toplantılarım yaparak idare heyetlerini 
aeçeceklerdi, oda salonu metgul ol
duğundan bu içtima gayri muayyen 
bir güne bıralulır..,!flır. 

Devlet Bankasının lstanbul 
şubesi 

inhisarlar umum müdürlüğü bina
sının atl kısmı cumartesi günü tahti ... 
ye edilecektir. Devlet bankasının Js
tanbul ıubeai, bu kata yerleıecektir. 
Banka, satın alındığı bu binada bazı 
tadilat ve tamirat ta yaptıracaktır. 

Haftalık rapor 
Son hafta zarfında mıntakamızın 

iktııadi ve ticari hareketlerini göste -
ren haftalık rapor, dün ak§am mm • 
taka ticaret müdürlüğünden iktısat ve 
ki.Jetine gönderilmiştir. 

Külliyetli buğday geliyor 
Her gün Anadolu ve Trakyadan 

şehrimiz ekülliyetli mikdarda şeker ge 
lmektedir. Müvaredatın çokluğu, fi • 
yatlann tereffüüne mini olmakta,buğ 
day 3,5 • 4 kurut arasında muamele 
görmektedir. 

Ecnebi sekerler 
' Son hafta zarfında piyasada ecne 

bi malı şekerler üzerine hemen hiç 
muamele olmamı§lır. 

Yumurta yükseliyor 
Yumurta fiyatları yükaelmektedir. 

lri boy yumurta.Jann sandığı 30 liraya 
çıkmıştır. 

Peşte sergisi 
Mayısta Peıtede açılacak beynel

milen sergiye ittirake davet edildiği -
miz yazılmıttır. Sergi müdürü, ıehri
mizde alakaadrlarla görüşmüıtür. Ya 
kında sergiye ittirak edecek tacirleri
mize kolaylık temini için bir komis -
yon faaliyete geçecektir. 

Gemlik zeytinleri 
GEMLiK, (Milliyet) Gemlik 

mıntakamızda zeytin güvesi ve zey .. 
tin sineği hala mahsullere zarar ver • 
mektedir. Bu aene ziraat memurluğu
nun müracaatı Üzerine haıare müca • 
delesinin daha şümullü olacağı tah • 
min edilmektedir. Bayramdan aonra 
başlıyan hafif yağmurlar Gemlik hal
kını pek aevindirmittir .. Bu yağmur ... 
larm zeytin tanelerini irilettirmek hu
susunda büyük faydaaı olacağı söyle
niyor. 

ltalyaya buğday ithalatı 
ROMA, 8 (A.A.) - Stefani Ajan -

ıından: 

1933 yılının bir haziranından birin 
ci te§rİnin son gününe kadar geçen 
müddet içinde ltalyaya 179,805 ken • 
tal buğday ithal edilmiıtir. 

1932 aenesinin ayni deıreoindeki 
buğday ithalatı bri milyon :PJ bin 866 
kentali bulmuştu. 

lngilteraye satılan buğdaylar 
VAŞiNGTON, ' A.A. - Zirai kredi 

bürosu, milli zahireciler cemiyetine dahil 
çiftçiler tarafından lngiltereye 25 000 
kilo buğday satıldığını bildirmi4tir. ' 

Bu &atıf muamelesinin dolar ve lngiliz 
lirası lrambiyoaunun kısmen daha müsait 
bir halde bulunmasından ve M. Rooaevel 
tn satın alma siyasetinin iyi bir netice 
Yennemesinden ileri ge!diği zannolun• 
maktadır. .. 

Gayrimübadil heyeti 
hu akşam gidiyor 

Gayrimübadiller namına Ankara • 
ya gidecek heyet bu aktam hareket 
edecektir . • 

Heyet, Ankarada Gayrimübadille 
rin baılıca şu üç dileklerini takip ve 
intaça çalışacaktır: 

ı - ikinci tertip bono tevziatının 
bir an evvel yapılması, 

2 - 62 numarah ocağın müterakim. 
varidatının tevzii, 

3 - Muhtelit mübadele komisyo
nu emrindeki 62,500 isterlin lira:!ının 
bir an evvel gayrimübadillere temin 
ve tevzii. 

Aylıkların 
Birleştirilmesi 

Yedinci maddenin tefsiri 
vilayete bildirildi 

Fevkalade mahiyette siyasi sebep
lere veya idari zaruretlere veyahut 
mesleki ihtisaslara mebni B ve C ae -
rilerindeki her dereceye de icra Ve -
killeri Heyeti kararile bidayeten alın
mıı olan memurların dereceler arasın
da geçme:!i meırut olan muayyen 
müddetleri beklemekaizin ve fakat bi 
dayeten tayin olunduğu memuriyete 
ait terfi müddetini doJdurmu§ olmak 
tartüe yukan dereceye terfi ettirile • 
bilmesi, ancak terfi ettirilecek memu
run yeni vazifesinde de, yazılı şartla
nn tahakkuku ile ve yine icra Ve • 
killeri Heyeti kararile olabilir. 

Gizli tutulan çocuklar 
Nikahaız çiftlerden doğan ço -

cuklarla mektum tutulan nüfusun ce · 
zasız auretle tescilleri için müracaat -
Jar çoğalmııtır. Bu auretle şimdiye ka 
dar bir çok gizli nüfua olduğu anla -
şılmaktadır. Mektum nüfusun k,aydı 
ve meydana çıkması umumi nüfusu -
muzun kayıtlardan çok fazla olduğu
nu meydana çıkaracaktır. 

Balıkpazarındaki metruk 
dükkAnlar 

Balıkpazarındaki bazı metruk ma 
ğaza ve dükkanların batkalan namı
na tapulara raptedildiğioi ve elden 
ele geçtiğini, bu hususta tahkikat ya
pıldığını yazmııtık. Meseleyi kadaatro 
mahkemesinde hazine namına hazine 
avukatlanndan Asım Bey takip et • 
mektedir. Aaım Bey dün kadastro 
mahkemeaincİe tetkikatla me§lul ol -
muıtur. 

idare heyetindeki işler 
Vilayet idare heyeti her gün top -

]anmaktadır. Elinde mevcut itler me
yanında Galatasaraya ait evrak ta 
vardır. 

Malıkemelerde 

Üniversite 
Kadrosu geliyor 
Bazı kürsüler vekaletle 

idare edilecek 
Üniversite Emini doktor Neşet 0-

mer ve Maarif vekaleti mÜ§aviri pro
fesör Mösyö Malf yarın Ankaradan şeh
rimize gelmesi beklenmektedir. 

Üniversite emini beraberinde Oni
"Versite kadrosunu da getirecektir. Ye
ni kadro ikmal edilmekle beraber bazı 
kürsü1erin bu sene için vekaletle idare 
olunacağı söylenmektedir. 

ŞOrayı Devlete müracaat 
Bu sene orta tedrisat kadrosu yapı

lırken lise müdürlükleri arasında da 
bıızı deği,Pklikler olmuştu . Haber aldı· 
ğmuza göre, lise müdürlüğünü kay
beden bir zat Şürayı Devlete müracaat 
ederek haksız muameleye maruz kaldı· 
ğım iddia etmiştir . 

Hukukta dönenler 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti dün 

aktam aaat 16,30 da Halkevinde bir 
toplantı yaprruşıtır. 

T oplanbda, bu sene sınıfta dönen 
talebe hakkında temaslar yapmak üze
re Ankaraya giden heyetin ver..liıği i
zahat dinlenıniştir. Talebenin tekrar 
İmtihana girmesi imkanı, talimatname 
sarahati liar§ııında hasıl olamadığı anla

tılmıttır. 

Hukuk talebesini davet 
latanbul üniversitesi Hukuk talebe

si cemiyetinden: 
10 • 11 • 933 cuma günü öğleden 

aonra aaat 14 te bütün Hukuk talebe
sinin Halkevi konferanı ıalonunda be
hemehal hazır bulunmaları rica olunur. 

Dün de sis vardı 
Dün aabah limanda oldukça ke • 

ıif bir ıis hüküm sürmüt, saat yedi bu 
çuğa kadar vapur seferleri az çok in
tizammı kaybetın.iıtir. 

ıl il 

Florya plajının tasarrufu 
dava,arı çoğalıyor 

Bir kaç memur .da muhakame edilecek 
Florya plajının tasarrufu mesele • 

ai etrafında tahaddüa eden davalar 
çoğalmaktadır. Bu davalardan birisi 
de hazine ile plajın bir kıamma ta -
sarruf eden eıhaa araaında tahaddüa 
etmiş bulunmaktadır. ' Hazineye ait 
olan arazinin e§haa uhdesine geçme ... 
sinde müessir olan birkaç memur ile 
memurlan iğfal eden qhas hakkında 

vilayeet idare heyeti tarafından lü
zumu muhakeme karan verilmiıtir. 

Mendil yUzUnden adam 
öldüren katil 

Evvelce Yenitehirde bir mendil yÜ 
zünden Saim isminde birisini öldür -
mekten suçlu Süleyman bin Haaarun 
muhakemeai dün yapılmıf ve karar 
verilmi,tir. Süleyman 15 sene ağır 

hapae, bin Jira tazminata mahküm oJ 
muıtur. Fakat af kanunu tenzilitı, ya 
şının küçük olmaaından dolayı yapı • 
lan tenzilit ile cezası on beı seneden 
7 ,5 aeneye indiri1m.iıtir. 

Pios'un açtığı hakaret davası 
Unyon sigorta kumpanyası müdü

rü M. Piyoıun Ticaret gazetesi sahip 
ve neşriyat müdürü irfan Bey aley • 
hine açtığı hakaret davalannın rüye
tine dün başlanacaktı. Fakat Ticaret 
gazetesi sahibi irfan Beye tebligat ya 
pılamadığı, keailen ihzar müzekkere· 
aine de henüz cevap relmediği anlatıl 
mıı ve ihzar müzekkereainin tekidi İ• 
çin muhakeme ayın on üçüne ve saat 
on bire bırakılmı!tır. M. Pioa Mıaır

da bulunduğu için mahkemeye gelme 
mit, mahkemede vekili Sadi Rıza Bey 
hazır bulunmuttur. 

Aftan istifade 
Gebze civarında bir gece dıvar de

lerek soygun ~pmaktan suçlu Rasim, 
Hakkı, Halil, Recep, Aptullah ve lb • 
rahimin muhakemelerine dün ağrr ce ... 
za mahkemesinde devam edilmiştir. 
Bunlardan Raaimden baıkaaı af kanu 
nundan iatifade ettikleri için aerbeat 
bırakılarak mahkeme salonundan çı
karılmışlar, Rasim sabıkalı olduğu 

için hakkındaki davanın devamına ka 
rar verilmittir. Davanın rüyetine de ... 
vam edi1mif, Rasim ianat olunan fili 
inkar etmif, aksini isbat eder delail 
olmadığı için beraetine karar ver>! • 

mit. o da aerbeat bırakılmııtır. 

Apartman kimin? 
Dünya güzeli Keriman Halis Ha • 

nımın oturduğu F ındıkb apartımaru· 

na taaarruf etınekte olan Madam Ser 
pohi hakkında Defterdarlık tarafın • 
dan bir dava ikame edilmiıtir. Dava
cı gene hazinedir. Fakat müddeialey
hler Madam Serpuhi değil, eski emla 
ki metruke müdür vekili lsmail Hakkı 
Beyle metruke masası katibi Ihsan Ef. 
dir. Dava mevzuu ıudur: 

Apartıman Takfor Takforyan Ef. 
isminde bir adama aittir. Bu adam 
firar etmit; apartımanda emvali met· 
rukeye intikal etmiştir. Fakat Takfor 
Takforyanın lstanbuldaki vekili mü • 
vckkilinin firari olmadığını iddia e
derek ~parlımanın kendilerine iade -
sini istemiıtir. ve muame.lenin icrası ... 
na da baılarulmııtır. Bu muamele es
nasında Takforun firar edip etmedi • 
ği araıtırılırken Takfor Varonkyan 
iaminde muntazam pasaportla gibnit 
bir ermeni ismine tesadüf edilmiıtir. 
Derhal bu isimden istifade edilmiı ve 
Takfor T akforyan Efendinin kararı 
olmadığına dair evrak tanzim edile • 
rek apartıman Takfor Takforyan na
mına iade edilmittir. Aradan birkaç 
zaman aonra Hayik Miketyan Efendi 
iaminde bir zat Pariste Takfor Tak • 
foryan Efendiden bir vekalet almı! ve 
bu vek&!ete istinaden apartımanı ken 
di zevceai Madam Serpuhiye satmış • 
tır. Takfor Varonkyan Efendi ismin· 
den iatifade ederek Takfor Takfor • 
yan Efendinin firari olmadığina dair 
evrak tanziminden dolayı eaki emva
li metruke müdür vekili lsmail Hakla 
Beyle metruke maaası katibi Ihsan B. 
mesul addedilmi§ler ve haklannda vi
layet idare heyeti tarafından lüzumu 
muhakeme karan verilmiştir. Dün bu 
davaya ikinci ceza mahkemeainde 
baılanılmı§, suçlular memur oldukları 
dolayısile her iki memur lı.endilerine 
isnat olunan suçu reddetmektedirler. 
Muhakeme emvali metruke idareıin
deki doayanın celp ve tetkiki için baş 
ka güne bırakılmıştır. 

ihtisas mahkemesinde 
tahliye edilenler 

Af kanunundan istifade eden maz
nun ,,e mahkUmların ıümrükteki ae .. 
kizinci ihtisas mahkemeaince tabii • 

Vakit küresi 
-o-

Nihayet dünden itibaren 
işlemeğe başladı 

Galata kulesine konan vakit küre
si işlemeğe başlamıştır. Oğleyin aaat 
12 de düdük çalmakta ve kiire dire
ğin ucundan aşağıya düımektedir. 

Herkes saatini bu küreye bakarak 
ayar etın<ktedir. 

Elektrik Ucretleri 
Elektrik şirketi tarife komiayonu içti 

ma ederek yeni elektrik tarifeıini tes ... 
bit için tetkikat yapmıştır. Komisyon 
elektrik şirketi mü dürü, hüküm et ko
miseri Arif Bey ve belediye iktısat İŞ· 

!eri müdürü Asım Bey iştirak etmiş· 
tir. Ücretlerin on para tenezzül ede
ceği ümit olunmaktadır • 

Beyoğlu kanalizasyonu 
Beyoğlu cihetinin iu'lnalizasyon şe

bekesi projesi tamamen ikmal edilmiş· 
tir. Sene başından itibaren inşaata baş
lanacaktır. 

Hasekide tamirat 
Haseki hastanesinde 8 pavyonun 

dahili tamiratı ikmal edilmiştir. 
Haatanenin harici kısmının tamiratı

na da baş,lanmıştır. Hastane bahçesin
deki yollar asfalt olarak İn§a edilecek· 
tir, 

Umumi meclis bugün toplanıyor 
fstanbul umumi meclisi bugün top

lanacaktır. Meclisin bu devresinde mü
zakere edilecek mühim meseleler olma
dığı için devre on bet gün devam ede
cektir. Teşrinisaninin on beıinde tatil 
olacaktır. 

Ekmeklere etiket 
Son zamanlarda hileli ve talimatname

ye muvafık ekmek yapmıyan fırınların 

etiket yapııtırmadıklan görülmektedir. 
Bu hal, belediyenin nazarı dikkatini 

celbetmi§tİr. Ekmeklere etiket yapı§tır
mıyan fırıncılar tak;p edilerek tiddetle 
cezalandınlacaklardır. 

Tahliye edilenler 
198 i buldu 

--o-

Bir sene içinde de 280 
kişi cezasını bitirecek 

2330 numaralı kanunun tatbikatı 
ile meıgul olan ve müddeiumumiler .. 
den müteıekkü bulunan beşer kitilik 
heyetlerden tevkifhanede me§gul o • 
lan heyet dün de tetkikatına devam 
etmiştir .• 

llamat dairesi tefi lsmail Hakkı Be 
yin riyasetinde bulunan ve hapiahane 
de çalışan heyetin mesaisini bitirdğini 
yazmıştık. Bu heyet 680 küaur doaya 
üzerinde tetkikatta bulunmut ve dos
yalannı tetkik ettiği mahkümlardan 
198 kitinin tahliyeaini icra etmiıtir. 
Geri kalan ve elyevm hapishanede bu 
lunan dört yüz küaur mahkümdan üç 
yüzden fazlası af kanunundan cezala
n tenzil edilmek auretüe iatifade et -
miılerdir. Bu auretle istifade edenler 
den ikiyüz aekaen küsuru bu bir sene 
zarfında ikmali müddet ederek hapis
haneden çıkacaklardır. Hapiahanede· 

ki heyet dün de hapishaneye gitmi,, 
tetkik ve muamelelerini ikmal ettiği 
doayaları yeni baıtan bir kere daha 
rözden geçirmiıtir. Bunun aebebi 60 
k'!dar mahkümun istida ile müracaat 
ederek af kanunundan istifade etme· 
!eri icap ederken iatifade ettirilmedik 
)erini iddia etmi§ bulunmalandır. Ya 
pılan ikinci tetkikatta da bu altmıt 
kitinin kanunu yan1ıt tefsir ederek mü 
racaat ettikleri anlatılmı§ ve kendile
rine af kanunundan cezalan tenzil e
dilmek suretile istifade ettikleri anla
tıınııtır. Tarikati salahiyeciler hak -
kında Ankaradan henüz bir cevap gel 
memiştir. Dün de Adliye vekaletine ye 
ni bir telgrak çekilerek keyfiyet yeni· 
den aorulmuştur. Tevkifhanede çalı

f&n heyet te meaaiaini bue-ün bitirecek 
tir. 

Fransız sefiri Parise gitti 
Fransız sefiri Kammerer dün me ... 

zunen Pariae gitmittir. M. Kamme -
rer dün Tokatliyan otelinde Hariciye 
vekili Tevfik Rüttü Beyi ziyaret ede
rek veda etmiıtir. 

yelerine dün de devam edilmiıtir. Es
rar içirtmek ve ayrıca memurlara J'Üf 
vet teklif etmekten maznunen cere -
yan eden muhakemeai neticeainde bir 
buçuk sene hapae mahküm dilmit o -
lan Miço ile diğer altı maznun ve ka 
çakçılık mahkümu, Temyiz mahkeme 
sinin i§'arile dün tahliye edilmiılerdir. 

Hikmet B. - Kadriye H. davası 
iptal edildi 

Kadriye Hanım • Hikmet Bey da
vaıırun dün devam etmesi mukarrer
di, fakat af kanunundan İstifade etti
ği için Hikmet Bey hakkında takiba
tın durdurulma.sına karar verilmiı, 
muhakemeye devam edilmemiıtir. 
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Havadis tazelemek!.. 
Gazeteciliğin en güç tarafı iatih -

bar şubesi olduğunu itiraf etmeliyiz ..• 
Bir gazeteye havadia gelmezse, bat· 
makale, orta makale, arka makaleler. 
mizahlar, şiirler, edebiyatlar para et
mez.. Karii ancak bir gazetenin ha
vadis kısmı tutar. Bu da muayyen bir 
yemiş değildir ki; ağaçtan düşürüp 

te versinler. Hakiki bir muhbir gaze
teciliğin en müşkül tarafını yapar ... 
Onların bu hakkını verdikten sonra 
benim bir gazete karii gibi bir tikİl
yetim var ki; ek.seri okuyucuların fi
kirlerine mutlaka uygundur. Bakınız 
bu fikayet nedir?. 

Meseli günün birinde bir gazete 
haber verir: 

• "SigaJ·a :~yatları inecekmi§ .. '" 
Bu haberi diğer gazeteler ele alır

lar ve hemen Üstüne dü§erler .• Dü§er· 
ler amma bir türlü bu işin hakikatini 
yazamazlar .. Ve bu haber az çok fa· 
adalarla üç ay, dört ay gazete sütun
larında sürünür, müptezel o1ur. Kari 
bu haberi gördükçe sinirlenir ve oku· 
maz ... Neden? •• Pek basit: Bir gaze
te siga ra fiyatlarının indirilip indiril-

_,iyeceğini derhal ve kafi şekilde ha
ber almalıdır .. Bir muharrir, bu itle 
lam saliıhiyeti olıın bir adama gidip: 

- Efendim! gazetelerde sigara fi
yatlarının düşürüleceği yazılıdır ... 
Doğru mu, değil mi? diye sorar. O 
adam da elbette bir cevap verir. l;te 
bu cevap o iti kökünden halleder. 
Artık o habere tekrar dönmeye lü -
zum kalmaz. Lakin arkadaılarımız 

- neden bilmem - havadisleri sakız ya
pıp çiğniyorlar .. Bu aakız çiğneyişleri 
çok defa karii gazeteden aoğutmak· 
tadır. Bir haberi ya tam vermeli, ya
hut hiç vermemeli. Her gün ayni aözü 
temcit pilivı gibi tazelemekte sütun 
doldurmaktan ba§ka kar yoktur. 

(İnkılap) sözü 
Bir kalem ve fikir sahibi dostumla 

görüıürken bazılannın uluorta ( lnkı· 
lap) itini kendine mal ediılerindeki 
cürete kaqı duyduğu hayretten bah
setti ve dedi ki: 

- Çoklanm görüyorum. Göğsünü 
gere gere "biz bu inkılabı .. ,. diye aöze 
baılayıp bu büyük eaeri hemen he -
men benimsiyor ... E1imden gelae in .. 
kılap sözünün böyle uluorta her yer
de aalahiyetsiz adamlar tarafından 

kullanılmasını menederim... Herkeae 
tabanca taşımaya müsaade etmiyo -
nız... Fakat inkı1i.bı benimsemesine 
ses çıkarmıyoruz... Bu yüksek eserin 
mülkiyeti siyasiye ve içtimaiyeıi yok 
mu?." 

Ben bu sözleri doğru buldum .. 
Yükaek eserlerden herkes istifade 

edebilir amma altına imza atamaz .. 

Sporcu olmıyanları almasınlar 

Eski sporcu dostum M. Sami (Her 
Gün) refikimizde yazdığı bir spor mü 
lahazasında kulüplerin aralarındaki 
geçimsizliklerden ıikayet ederken 
sporculara şu tavsiyede bulunuyor: 

"Sporcu olmayanları içlerine alma .. 
11nlar ve içlerinde böyleleri varaa ne
zaketle yol versinler"' 

Jyi arkadaı amma sporcular derler
se: 

- Biz almıyonız zorla giriyorlar ... 
Buna ne derainiz ? .• 

Yeni maliye 
Tayinleri 

FELEK 

Cezmi Bey teftiş heyeti 
reisi oldu 

ANKARA, 8 (Telefonla) 
Maliye vekaleti, teftit heyeti riya
setine varidat u
mumi müdürü Cez 
mi, varidat umum 
müdürlüğüne mil
li emlak müd!.irü 
Rüttü, milli emlak 
müdürlüğüne 3 ün 
cü sınıf maliye mü 
fetti9lerinden Esat 
nakit itleri müdür 
lüğüne de gene ü -
çüncü sınıf müfet- , 
titlerden Halit Cezmi B. 
Nazmi Beylerin tayini ili taıdika 
iktiran etmiştir . .;.__...,. __ 
ODml'Dkl•l'd• 

Ali Rana Bey 
Gümrük ve lnhiaarlar vekili Rana 

Bey, dün öğleden evvel Galata gümriık 
yoku salonunu teftiı etmittir. 

Pamuklu mensucat kursu 
Gümrük muayene memurlarına pa 

muklu menaucatın elyafını saymak u5u 
Jünü öğretmek üzere açılan kurıun 
muhtelif devrelerine şimdiye kadar 
ekser memurlar devam etmişler~r. 
Gümrük komisyonculan da, verilen 
müaaade ile aami aıfatile kurslara de· 
vam etmektedirler. Kurı üç dört devı c 
ai daha devam edecektir. 
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Ankara sergileri .= OGUTLERJ 
Ve ressamlarımız 

Onuncu yıl bayramı münasebe· 
tile yaprlan işlerin en mühimlerin ·• 
den bıri de Ankarada açılmış o • 
lan sergilerdir. Maarif sergisi, Mil 
li iktısat sergisi, neşriyat sergisi 
ve resim sergisi. 

Müzelerin ve müzeleştirilmit 
sergilerin halk terbiyesi itindeki 
büyük ehemmiyetini takdir eden 
rejim bu, ilerdeki büyük ve daimi 
muzelerin ilk taslakları mesabe • 
sinde olan sergilel'İ hazırlamakla 
cidden hayırlı ve ehemmiyetli bir 
iş batarmıştır. 

1Ik defa olarak bizde, mütehas· 
sısa ihtiyaç görülmeden vücude ge 
tırılmiş, garp tekniğinin geniş bir 
vukuftan kuvvet alan ve Garplile
re de yüzümüz kızarmadan eseri· 
miz diye gösterebileceğimiz ka • 
dar güzel ve ahenkli olan bu ser
giler ar~ık memleketimizde her sa· 
hada kendi elemanlarımızla it gö
rebilecek kadar yükselmiş olduğu
muzu bize anlattı ve göğüslerimizi 
iftiharla doldurdu. 

Gerek maarif sergisi, gerek İk· 
bsat sergısi her bakımdan övülme 
ğe ve bu ış için alın teri dökmüş 
o•anları candan tebrike değer eser 
!erdendi. Yarınki inkılap müze • 
miz dirilecek o:an, bunun on mis· 
li, yüz misli emeğin, Türk inkılabı· 
na ıayik, ve Türk inkılabını anla • 
tabılecek kudrette bir eser vücu
de getirebileceğine artık kuvvetle 
inanıyoruz. 

Yalnız bütün bu sergiler içinde 
0

HalKevındeki resim sergisi en za. 
yır 01anıydı. Her sahada en kuv • 
vetli ihtısaslar inkılap itinde elle
rınden geldiği ve güçlerınin yetti
ğı kadar çalışırken, güzel sanat • 
!ar mensuplarının ve bunlar içinde 
bılhassa kıymetli ressamlarımızın 
bu yükseliş seferberliğine tama -
men layik bir tavur almaları ne ha 
zin bir vakıadır. İnkılap namına 
vücude getiri!mit bu resim sergisi
nin • bir ikisi müstesna • zayıf, de
ğersiz ve hatta beceriksiz eserleri
ni seyrederken içimiz bu acile sizla 
dı, ve bunlardan çok yüksek kıy -
mette eserler vücude getirebilecek 
sanatkarlarımızın bu ite lakayit 
kalmasını affedemedik. 

:Sonra mü~ahede ettiğimiz bir 
no!<ta daha ~ar ki, o da inkılap na 
mına yalnız ıstiklıi.l savaşına aıt re 
aimıer boyamakla iktifa edilmit ol 
masıdır. Lümhuriyetin ilanından 
bert geçen on yıl içinde yapılan mu 
azzam ışleri, medreseyle Univer -
site, iskolatik kafayla ilmi kafa -
nın mücadelesi, memleketin sınai
leşme yolundaki eskisile kıyas ka
bul etmez yükselişi, ve yarın için 
dimağlarımızı süsleyen kocaman 
proje.er, gözlerimizi kapayınca 
beynımızin ıçınde gördüğümüz ya 
rının büyük ve heybetli Türkiyesi, 
bütün bu mevzular nasıl oluyor da 
ressamlarımızı cezbetmiyor. İnkı
lap resminden biz elinde süngüyle 
takdir edilen bir asker resmini an
lamıyoruz, bu sembol, nihayet yüz 
lerce inkılap sembolü arasından 
bir tanedir. Hep ayni şeyi tekrar
lamak neden? Mademki bu saha
da mevzular namütenahidir. 

Yarınki r · ~;im müzemizi yalnız 
portrelerle, yalnız natormortlarla 
ve yalnız peyzajlarla süsleyeme -
yiz, sanatkarlıırımızın bir az da • 
ha güclüklere alışarak kompozis -
yon vadisinde ele Türk stilini teba 

i""""""' 

Kadınların saçları kulağa 
zarar verebilir 

Kadınların bat tuvaleti ve saçları
nın keailip düzeltilmesi kendilerini gü 
zel göstermek içindir. Bunun için §e

kil ve simalariyle zevklerine en uy
ğun olanı yapmağa çalışırlar. Bunun 
hiç bir vakit sıhhat ile olan münasebe
tini hatıra getirmezler ve aıhhatça bir 
mahzuru var mı diye dütünmezler. 
Halbu ki itin bu cihetten de dütünme 
ğe değer ehemmiyeti vardır. Saç tu
valetlerinin ku laklar için bazı zararlı 
tekilleri vardır. Kulakların saçlarla ör
tülmeai teklinde yapılan her türlü tu
valetler dalına zararlı olabilirler. Ya
kın zamanJara kadar hüküm süren 
bu moda çok ıükür son zamanarda 
biraz azalmağa batlamıtlır. Ve büs
bütün ortadan kalkmaıı pek arzu o
lunur. Kalın bır saç demeti ile hatta 
pek kalın olmasa bile kulakann ör
tümeai bir çok sebeplerle sıhhat için 
zararlıdır. 

Her §eyden evvel saçlar sık aık ve 
dikkatlice temizlenmediği halde kula 
ğın harici mecraaına pek kolaylıkla 
bunlardan intan sirayet edebilir. itte 
bunun neticesi kulağın içinde pek zi
yade acıyan sivilce ve kabarcıklar 
peyda olmağa baılar. Her ne kadar 
bunlar pek küçük olurlarsa da çıktık 
!arı yerde cilde pek ziyade yapı§ık 
bulunduk!an için acı acı ağnrlıı.r. Hiç 
ıüphe edilmesin ki kulaklann içinde 
peyda olan bu teyler kulaklan saç
larla Örtülü olanlarda kulakları serbest 
ve açık olanlardan ziyade olur. 

Saçarın başın yan tarafına iğne
lerle toplanıp bere veya küçük ıap
ka altına aıkıttınlmaaı çok kere bat 
ağrılarına da sebep olur. 

Böyle bir kalın saç tabakasının 
kulağın deliğini kapayıp serb<1t ha
va iılemesine mani olması ititmck: hu
ausunda da zaran olabilir. Maamafih 
bugünkü modalann günden güne ku
lağın aerbestiaine faydalı tekilde yol 
almasına teıekkür o.lunur. 

Büyü hada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Beyoğlu Halkevinde 
türkçe dersleri 

Halkevi Beyoğlu ıubeainde ikinci 
tetrinin yirminci gününden itibaren 
türkçe dersleri açılacaktır. Devam et
mek isteyenler isimlerini kaydettirme 
lidirler. Dersler ç.a.lııma saati haricin
de verilir, kadın ve erkek herkes de
vam edebilir. Amerika konsoloshane
si yanında Beyoğlu Halhevi 

••••••••••••-•••••••••••ııııınııııııa .. uı .... ._ ........ , 
Yeni n riya! 

Molliere'den 
A. Vefik Pş. külliyatı 

Ahmet Vefik Patanın Molyerden 
tercüme ebniş olduğu muhallet eser
leri Kanaat kütüphanesi "Ahmet Ve
fik Pata külliyatı" namı altında ve 
gerek baaılmaaı ve gerek tekli nok -
tasından gayet zarif bir tarzda yeni
den baatırmıttır. Molyerin taheserle
ri ve Ahmet Vefik Paıanın bunları 
tercümedeki muvaffakıyeti bütün mü 
nevverlerin malômudur. Ancak şim -
diye kadar bunlar bu derece munta
zam bir tekilde meydana çıkanlama
mıştı. Kanaat kütüphanesini bu kadir
ıinaalığından dolayı tebrik eder ve 
külliyatı okuyuculanmıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

Fikir hareketleri 
H üıeyin Cahit Bey tarahndan neş

redilmekte olan "fikir hareketleri., 
adlı mecmuasının üçüncü sayısı da 
dolgun münderecatla netredilmittir. 

rüz ettirmelerini ve inkılapçı Tür
kiyeye layik eserler vücude getir -
melerini bekliyoruz. 

Ya~ar NABi 

Milliyet'in edebi romanı: 35 --• "" . c. 
(inkılap Romanı) 

O gün ak'ama kadar yazıhanede - Hay bay, dedi. Felemenk Va. 
Mahir Beyin bu garip sözüne mi.- pur acentasmdayun. Lüzum olursa 
na vermeğe çalıştım. O sakin, tem- ararsın. 
kinli, bilhassa çok nazik adamın Retit Bey saat dörtte geldi. Yü-
bu teklifteki maksadı ne idi anlaya· zü gülüyordu. 
madım. - Bugün çok yoruldum Çiçek 

O gün de Reşit Beyin ifleri pek- Hanım, dedi. Fakat iyi it yaptım. 
çoktu. Yazıhanede pek az kalıyor- Büyük bir fİrketin umumi vekiiletini 
du. O olmayınca da yazıhaneden aldım. Şu müsveddeleri yarın ha. 
ayrılamıyorum. Bugün bir akfam zırla da muameleyi bitirelim. 
evvelden verdiği Fransızca mektup Onu bu kadar neteli görmemit· 
!arı yazdım. Re,it Bey her gün öğ- tim. 
le yemeğini yazıhanede yediği hal- Saat bette hanımefendi geldi. 
de o gün telefon etti. Gelemiyece- Retit Bey ona çok hürmet ediyordu. 
ğini söyledi. - Bugün Çiçek'i erken alacağım 

Hatırıma ,u sarı saçlı tık hanım dedi. Biraz işimiz var. Müsaade e-
geldi. Şeytan dürttü. Telefonu ka- dersiniz değil mi? 1 
patmadan sordum: Refit Bey hanımefendi ile teklif-

- Mühim bir ,ey olursa size ha- siz konuşuyor. Güldü: 1 

ıı_ı. vermek mümkün olur mu beye- - Yarım gündeliğini kesmek şar 
fcnz ik .. d ...... •.. . d 1 tileHgitsin.fDedd!.b h 

1 e ı a am, gu .ugu sesın en amme en ı ana azır anma-
bellidi: mı i'aret ederken cevap verdi: 

Son derece meteliksiz günlerimden bi- j 
ri idi. Patronla kavga etmiıtim. O da bir 
kulp bulup beni itimden etti. Yeni bir it 
buluncuya kadar açıkta ıürtüyorduk. 

Fakat meteliksiz insan nereye gider, 
ne yapar? iş vadedilen müspet b:r netice 
çıkar mı diye bekliye bekliye imanım gev
reniyordu. Tabii boyuna evde oturmak 
ta olmaz ya ... On parasız kahveye bile git 
meğe imkan olmad ğı için parklarda do
latıyor, kanapelerde oturuyor, hava alı
yordum. 
Karım ne olur ne olmaz diye, daha 

doğrusu beni süratle İJ bulmağa teşvik 
etmek için, kendi parasından zırnık bile 
vermiyordu. Gönül bu ya.. Artık parklar
dan b!kmı§tım. Haydi töyle Beyoğluna 
çıkarak, kalabalığın aras.nda biraz dola
şayım dedim. Ceplerimdeki feci bctluğa 
rağmen, üstüm başım biraz temizce idi. 
Hatta biraz eski pantalonumu da kuı
cığım o sabah güzele• ütü.emitti. 

Yeni maa! almıı bir memur azametile 
istiklal caddesinde kalabalığa karıtmış 

yürüyordum. Ara sıra maiazaların came
k3nları önünde duruyor, insanın gözleri 
önüne serilen güzel ıeyleri mütehassira
ne seyrediyordum. Mevsimin yazlık ku
maşları, kaşkoller, iskarpinler, daha n,_ 1 
ler, neler canlı mahluklar gibi müstehzi 
müstehzi yüzüme gülüyorlardı. 1 

Tam bir pastahanenin büyük camekan
lan önünden geçiyordum ki gözüm bizim 
Macide ilişti, O da beni görmüş, işaret 
ediyordu. Hayli zamandır göriı§mediği .. 
miz için b:r kaç lakırdı alır.ak isted ğ ni 
anladım. Fakat maliim hastalığımı batır
hyarak, elimle: ''Sonra gelirim,, der gibi 
bir işaret yaptım ve geçmek istedim. Ma-
cit _camı hı:z;lı hızlı vurdu, beni çağırmak- 'ı 
ta ısrar ettı. 

- Oğlanda para var, ikram etmek is
tiyor galiba, diye düşündüm. 

Çarnaçar içeriye girdim, maıasına doğ
ru yürüdüm. Ayağa kalkmıt, elin.i uzata
rak: 

- Neredisin yahu? lnıan böyle çiğne
yip geçilir mi? 

Diye soruyordu. 
Oturduk. Çoktandır görütmiyenler, a

ralarında konuşacak hayli mevzu bulu
yorlar. Bir taraftan caddeden geçenleri 
seyrediyor, bir taraftan da dereden te
peden ve eski hatıralardan bahsediyor
duk. 

Garsonun getirdiği sütlü kakaoyu iç
tim. Maddin masa üzerindeki paketin
den üçüncü aigarayı yakıruıtım ki, Macit 
birden bire kolumu tuttu. 

- Aman Cevat, dedi, bizim ılayı zade 
geçiyor. Keratayı ne zam ararım, bu 
lamam. Ona söyliyecck mühim bir meu
le var. Sen sakın kalkma, ben §İmdi ge
lirim. 

Cevap vermeme vakit bırakmadan tap
kasını giydi, eh, bundan tabü ne olur? Gi 
der, dayı zadesine anlatacağını anlatır ve 1 
gelir diyordum. Aklıma baıka hiç bir ih· 
timal gelmeden gelip geçenlerin seyrine 
daldım. On, on beı dakika ıreçip te Ma
cit gelmeyince, içimi bir telaş aldı. Ya 
hiç gelmezse? .. içilen ıeylerin hesabını 
nasıl verirdim. Cebimde sadaka verecek 
on para dahi yoktu. B.r aralık kendimi 
tescili ettim: ' 

- Adam sende .. Herhalde lafı uzattı
lar. Macit nerdeyıe gelir, dedim .• 

Fakat oldu. Nerdeyse bir saat o~acak
tı. Masa üstünde bıraktığı içinde bir kaç 
sigara kalmış paketten bir tane daha tel
lendirdim. Fakat artık ümidm de kesil
miş gibiydi. Şimdi ben ne yapacakhm? 
Hayatımda en üzüntülü dakikalan ge

çiriyordum. Cünkü biliyordum ki, işin so
nu elaJemin için mahcubiyet ve rezaletti. 

Artık kanaat ettim ki Macit gelmiye
cek .. Gelmiyecek anuna, ben ne olacağım. 
Belki mintarafillah bir §eyler kalmıştır 
diye ceplerimi yavaıça aradım ama, ne 
gezer .. 

Temin ederim ki binlerce borcu olan 
adamlar bile benim orada çektiğim sıkın
tıyı çekınemitlerdir. 

Derken biri omuzuma dokundu. Acaba 
garson mu diye yerimden sıçradım. Bir 
de ne göreyim? Bizim eski daire arka· 

- Çok söylemeyin. Yarın da gön 
dermem. Daha israr ederseniz. 

-Evet. 
- Hiç göndermem. 
Retit Bey ayağa kalktı. 
- Aman efendim. İsrar etmek 

haddim mi. Yalnız o değil. Hepi
miz, bütün yazıhane emrinizde .. 

Gülüftüler. Retit Bey ertesi gün 
erken gelmemi söyledi. Çıktık. Oto 
mobilde giderken hanımefendi Re
fİt Beyden bahsetti: 

- Bekar, zengin ve çapkın bir 
adamdır, iyi bir huyu varsa fUna 
buna tutulup bağlanmaz. Mahir 
Bey gibi değildir. Zaten o kadın
ların pefinde değil, kadınlar onun 
pefinde koşarlar. Oldukça genç, 
oldukça yakıtıklı ve çok zengin. 
Tabii bırakırlar mı? 
Hanımefendi biraz durup sordu: 
- Reşit Bey sana takılıyor mu? 
Yüzüme atef çıktı. 
- Hayır efendim. 
- Belki yanında çalıştığın ıçın 

cesaret edemiyor, harhalde ciddi 
ol. 

Sesimi çıkarmadım. 
Beyoğlunda büyük bir otelin sa

lonuna girdik. Hasır koltuklarda 
kadın erkek bir çok şık insanlar 
çay içiyor. Ortadaki parkede bir 

HENRI GARAT, MEG LEMONNIER 
tarafından 

TERSİNE DÜNYA 

dost 
Eğlenceli büyük operet 

Umumi dühuliye 30 kuruf. (9658) 

datlarından Ihsan değil mi? Mübarek bı
zır gibi imdadıma yetiımişti. 

Kendisine parasız olduğumu nasıl söy
liyeyim? O da oturmak niyetinde değil
di Birisini arayormuı. Orada bulaır.ayın· 
.,;, başka yere gidecek. Hiç bırakır mı-
yım? 1 

Bu akşam 
D·ON 

SARAY 
JOSE 
En san ve 

(Eski Glorya) da 
MOJlCA 

en güzel 

ADASI 
_ Cannn otur bet dakika .. Bak, ne gü- l ) .J-

zel kadınlar geçiyor. Hem konuıuruz, -~==~;:-:;;;;::;;f::;;i::;;lm;:-:;;;;in;;;;;;d;;;e;;;:;;;;;:l:;:;a:;:;v:;:;e:;:;te;;;n~: ;;;F_07"""X-=J:O:U=R:N:A=L=:(:9:6:5:2==...,.===::: hem bir çay içersin.. ! -;-
ŞEHVET 

Kabul etti. Hemen garsona itaret ettim. 1 
Az sonra ihsanın çayı geldi. Onunla da 
şundan bundan babıederken, bu sefer 
ben birden lhıanın kolunu tuttum: 

- Aman Ihsan~ bana iki saniye mÜ!a
ade .. Dedim, bizim baldız geçti. Onunla 
biraz görüşeceğim. Sakın kalkma. Ben 
şimdi gelirim. 
Şapkamı kapınca, onun cevap vermesi

ni beklemeden, kendimi d .şarıya attım. 
O anda o kadar ferahladım ki, sanki srr
iımdan dört ton yük kalktı. 

Arkama bile bakmadan yürüdüm. 

Devredilecek ihtira beratı 
" içi boı (mücef) maseni pervaneler" 

hakkında ihtira için istihsal edilmit olan 
ı9 Tetrinisani ı931 tarih ve 1349 nu
maralı ihtira boratını ihtiva ettiği hukuk 

bu kere başkasına devir veyahut icara ve 
rileceği teklif edilmekte o~duğundan bu 

hususta fazla ma!Umat edinmek isteyen 

zevatın lıtanhul'da, Bahçekapu'da Taş 
hanında 43-48 numaralarda ki" n vekili 
H. W. Stok Efend"ye ml;racaat eyleme
leri ilan olunur. (9657) 

lstanl>ul ikinci iflas m>mcrluğund1n 

Müflis Mehmet Emin heye ait Saksonya 

soba ve diğer bazı ev e~y :.sı açık a -ttır· 

ma ile 17-11-933 cuma gÜnü saat ı3 te 

Boyacı köyünde çarşı batında ır.erdan

lıkta satılacağı il: n o'unur. (965ı) 

· Çevrilde mükim iken halen ikametga

hı meçhul bulunan e§raf:an Mu'arrem 

zade Sait Beye. Macar ziraat makin:ıları 

ıirketi lstanbul merkez tubeıi arafından 

4-7-1931 ve 12.7.1g31 tarihli iki bonoya 

müsteniden 447 buçuk liranın ı5-9-1931 

ve 227 buçuk liran:nds 30-9-1931 tari

hinden i ibaren yüzde oniki faiz ve icra 

masraflari!e birlikte !:aciz yolile tahsili ta 

lehini havi verdiği 20-l-H32 tarihli ta

kip talebine istinaden adresinize gönderi

len ödeme emrine verilen meıruhata müs .. 

teniden ili.nen tebligat icrasına karar ve

rilmiş olduğundan tarihi ilandan itibaren 

kırkbeş gü zarfında ma'.lup parayı daire

mizin 932-247 numaralı dosyasına öde

meniz ve borcun tamamına veya b · r kıs· 

mına veyahut alacaklının takibat icrası 
hakkına dai; b:r i!irazınız vz.rsa bu müd

det içinde istida veya tifahen dairemize 
bildirmeniz lazımdır. Beyanda bulunmaz
sanız h apsen tazyik ve hiii.fı hakikat be

yanda b~lunurıanız hapisle tecziye olu· 

nacağınız ve boı·cu ödemez veya itiraz et• 
mes-seni~ cebri icraya devam olu,acağı 

mezkUr ödeme emrinin teb'iği mekamma 

kaim olmak üzere il:ln o'.unur. (9632) 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı 

18 Graomfon. 

19 O.tüdyo orkeslra11. 
20 Kemali Niyaıi Bey ve arkadaıları . 
21,30 Gran1ofon. 

22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, Saat. 

A N K A R A, ı538 m. 
12,30.; Gramofon. 18: Alaturka aaz. 18,45: Vi
yolonsel konıeri (Edip Bey tarafından). 20: 
Ajanı haberleri. 

V A R Ş O V A, ı411 m. 
13,40: Filharmonik talebe konseri. 16,45: Sa· 
lon musikisi. - Musahabe. 18: Taaannili pi
yano. 18,25: Beethoven' in farkılarından. -
Muaahabe. 21,\}3: Hafif orkeatra konaeri. -
P.1uaahabe. 22,20: konaerin devamı. 22,30: Mu
•ahabe. - Şarkılar. 23,0S: Spor. 23,15: Dana 
muaikisi. 24,05: Tayyarecilik. 24,0S: Dansın 
devamı. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
17,05: Çocuk fct.rkıları. - Zirai mart. 18,35: 
Opera orkcatraaı. 19,55: Amele aaati. 20,25: 
Piyano - keman konseri. 21,05: Stüdyodan bir 
temsil. 23,05: Haberler. - Siıran muaikiai. 24, 
05: l aviçree salon takımı (Bi.zet, Hrvatb, Hu
bay, Loaonaz:i, Lf'har, Murıacs'ın uerlerin
den.) 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,35: Şarkılar ve hafif havalar. 19,10: Muh
telif muaahabeler. 20: Hafif musiki (Senfonik 
takrm tarafından.) 21,0S: "Kabale ve aık,, isim 1 

li temtil. 23: Son haberler. 23,.20: Operalar- 1 
dan dan•lar ve marılar (Senfonik talum ta
rafından.) 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
18 10· Pli.k ile ooda musikisi. 19,45: Haberler. 

Pl~k.- 20: Haberler. - Plak. 20,25: Ecnebi 
dillerle haberler. - Plik. 21: Haberler. - mub 
telif. 21.35: Pli.le.. 22: "Güzel Helena,, İsimli 
Offenbach'ın opera temsili. - Müteakiben 
haberl«ır. 

P R A C, 488 m. 
18,40: Musahabe - Plak. 19,10: Muhtelif. 19, 
30: Almanca haberlre. - Almanca neırirat. 
20,30: Askeri konser, 21,25: Piyano musiki•İ. 
(Leh eaerlerinden mürekkep parçalar.) 21,50: 
Muaahabe. 22: Karııık konser. 23,20: _Smeta
na nın eserlerinden propaıanda konserı. 23,30: 
Erkelc koro konseri. 

Z 0 R l H, 459 m. 
19,05: Dünyanın Öteki tarafına ~t mu.•iki P";_r
ç.aları. (pl&k ile) 20,10: Yeni plaklar ıle revu. 
21: İktisadi neıriyat. 21,35: Erkek korosu ta
rafından konser. 22,15: Keman ile sonatlar. 23 .. 
05: "Paanini Berlinde,. İ&İmli hir •lceç. 

ROMA, 44ı m. 
18: Haberler. - Taganni ve .. mus_ik_i. 21,20: 
Plak - haberler, 21,50: Aakerı musıkı. 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Pli.k. 14,15: Plik. 17: Çocuk ne,ri_Yall. 18: 
Karıtık konser. 20: Üniversite derslerı. Z0,25: 
Plik ile Verdinin "AIDA11 operası. 

B R E S L A U, 32 5m. 
20· Milli ne,riyat. 923 •ene•İnin lc&nunuev•el 

1. 21 05· Beetboven'i.n S ci.n senfonisi. 21, ay arı. , • , 
45: Kahraman tarkıları, 22,15: Moz:art ın G ... 
Moll yarlı alet konseri. 22,50: Kolonyadan 
Al halk ve V ata.n tarkrları. 23,45: C • 
M;;;~(B-rahms piyano konseri.) 24,25: Kua· 

toor konseri. 24,45: Fantaz:i parçalar. 1,10: 
operalar. 1,35: Şarkılar. -----

İstanbul ikinci i '.llı memurluğundan: 
Müfl!ı Macit Mıa rlı masasına müracaat 

ta 124 sıra numaras : n:ı kaydolunan Mek 
ki Hikınet Beyin istediği ı575-85 lira

nın kabul ve 6 ıncı sıraya kaydına ve bu 

suretle sıra defterinin düzeltilmesine if

las idare heyetince karar verilmiı o!du 

ğu ilan olunur. (9650) 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Mmtaka San'at ve Yatı Mekteplerinin ihtiya 

cı olan 4500 kilo Sade yağların pazarlık münakasas~ 15-.11-
933 carşamba günü saat 15 şe bırakılmıştı_:. _ Ta~pler:n ° 
güne, kadar teminat mektuplarile Vilayet Daımı Encumenıne 
gelmeleri. (6124) 

kısmı dansediyor, yanda, yüksekte 
cazbant mütemadiyen çalıyor. 

Bir kötede yer bulduk. 
Çay içiyoruz. 
Hanımefendi bana belli etmeden 

etraf masalardakileri işaret edip 
malumat veriyor: 

- Sağımdan dördüncü masada 
ki çekik zeytin gözlü. ince uzun 
böylu hanım dikkat et. Eski pata 
zadelerden bir miras yedinin karı
sıdır. Şimdi kocası be' parasız, bu
nun bir çok atıkı var. Bir kısmı 
yaşlı ve zengin .• Onlarla her yer
de görünmez. Çünkü çoğu evlidir. 
Bir kısmı da genç, şık delikanlılar· 
dır. Bunlar parasız, fakat neşelidir
ler. Onlarla yaşama daha bottur. 
Bak yanındaki gence •• Ressam mı, 
şair mi, ne olduğu belli değil. Fa
kat iyi dans bilir bir delikanlı. 

Hanımefendi biraz sonra bir bat· 
ka hanımı gösterdi: 
Şu şişman, yuvarlak, 'iş gözlü 

adamın yanındaki güzel kadını gö
rüyor musun .. Bir kaç yıl evvel İs
tanbulun en güzel kadını idi. Ev
lendi. Doğurdu ve birdenbire öyle 
serpildi, azdı ki adeta kadınlıklan 
cıktı. O güzel vücut harap oldu. 
Fakat yüz gene güzel.. 

Hakikat. Kaşı, gözü ne güzel bir 

kadındı. 
- Yanındaki kocasının dostla

rından .. Fakat hanımla ahbaplıkla
rı daha fazladır. Her yerde beraber 
görünürler. Zengin bir adam .. Oto
mobilleri, apartımanları var. 

Hanımefendi, ileride benim de 
gözüme çarpan şık bir esmer güze
lini gösterdi. 

- Güzelliğine kendisi de hayran 
bir kadın. Bir sinema artisti bu ka
dar poz yapamaz. Çok çalışan, ol
dukça para kazanan çapkın bir ko
cası var. Tam manasile bir iş ada
mı .• Zamanına göre metres tutar, 
sırasına göre en güzel piyasa kadın
larile yafar. Daldan dala gezer. 

Fakat hanımı öyle değildir. O, sa
nat meraklısıdır. Herkes onu be
ğensin ister. Fakat herkesle düşüp 
kalkmaz. Eskidenberi tanıdığı bir 
ecnebi e.,ıkı vardır. Şark meraklı
sı bu ecnebiyi deli divane etmek i

çin neler icat etmez. Dairesinde 
şark usulü salon, halı döşeli sedir
leri, Üzerlerinde ince belli nargile
ler duran sedef sehpaları, tavanda n 
zincirlerle sarkmış renk renk kan
dilleri vardır. 

Misafirini kabul edeceği günler 
nar çiçeği renginde bir şalvar, çi-

En güzel Napolitaine tarkıları 

ARTiSTİK 
sinemasında: Şarkı kralı 

JOSEPH SCHMlDT 
tamamen Venedik'te çevrilen 

Dünyayı 
Dolaşan Şarkı 
Şayanı hayret filminde taıranni ediyor. 

Mükemmel mevzu, nefiı musiki, 
bir çok ıarkılar. 

ilaveten: FOX JOURNAL. (9653) 

AS Rl 
BU AKŞAM 

SiNEMADA 
Emsalsiz bir program 

Sinemada: Her yerde muvaffakiyet 
kazanan 

Demir Pençe 
Edw. ROBINSON ve ZITA JOHANN 

tarafından F ranarzca sözlü film. 
Sahnede: Zengin varyete numeroları 

Dünyanın en kuvvetli canbaz 
kumpanyası 

HARISSON TRUPU 
Meıhur dansör ve s&ksafonist 

JOE BONELL ve adale canbazı 
MISS BAY vesair numerolar. (9654) , ____ ... __ 

ISTANBUL BELEDiYESİ 
ŞEHiR TİYATROSU 

BiR KAVUK DEVRiLDi 
1 

Perde 

PERGÜNTl 
üÇSAAT 1 

Bu akşam 
Saat 22 de 

Tiyatromuzu ıe· 
reflendirecek olan 
muhterem rus misa 
firlerimizin şerefine 
fevkalade olarak. -Ergani hattında çalıtacak 

Bir Operatöre 
ACELE 1HT1Y AÇ VARDIR. 

Postahane arkasında Baker Hanında 

f sveç - Danimarka grubuna 
(9645) 

müracaat 

"'arın umdesi "M 1 L L l Y E T" tir. -ABONE 

3 •1lıiı 
e " 12 " 

ÜCRETLERi : 
Tiirkire içİ.A 

L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içio 
L K. 
il -

14 -
:za-

Gelen C'n'ak ••ri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüsba.lar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mü• 
racaat edilir. Caıı:etemia: ilanların ıneı'u• 
li•1etini kabul etme'Z. 

men yeşili çepken giyer, ayaklarıııs 
sırmalı terliklerini geçirir, başrns 
bin bir oyalı hotozunu, boynuna. 
bileklerine şıkır şıkır altınlarım ta· 
kar, bekler. 

Hanımefendi bu malumatı verit• 
ken tetkik ediyordum. Enteresan 
bir kadındı. Siyah gözlerinde söıı
miyen bir alev vardı. 

Hanımefendi ilave etti: 
- Maamafih timdi onun da ya.• 

va~ yavaş gençlere meylettiği söyle• 
niyor. 

Ben sol kötede saçları tam ala· 
garson kesilmiş bir kadım merak e· 
diyordum. Hanımefendiye sorduıJJ: 

- O lstanbulun belki en yara.• 
maz bir kadını, dedi. Eski paşalar• 
dan birinin kızı. Elde durur 'ey de
ğil. Hayatına karışan yerli, ecnebi 
aşıkların hesabını belki kendi de 
bilmez. Yalnız resmi koca olara}( 
yarım düzüne insan değİftİrmiştir· 
Şimdi kendinden küçük bir gençle 
nişanlı hayatı sürüyor. 

Kadına dikkatli bakıyordum. 

Bu kadar uzun ve karışık mace
ralı hayatına rağmen kadının göz· 
leri, hareketleri hala canlı.. Uzuıı 
ağızlığı beyaz dişlerine iliştirip öy· 
le bir sigara içişi var ki! 

(Bitmedi) 
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Sovyet ricalinin Bursa seyahatlerini tesbit eden hususi f otograiların._ 

Soyvet ricali muhterem misafirlerimiz evvelki giin bir tetkik seyahati yaptılar. Bu seyahatin talsiliitını dün Bursa muhabirimiz telelonlc.ı vermiş, gazetemizde neşretmiştik. Bugün de heyet 'Ankaradan 
İtibaren refakat etmekte olan hususi fotoğraf muhabirimiz Cemal Beyin Mudanya ve Bursada çektiği muhtelif resimleri bu seyahatin kıymetli ve enteressan birer intibaı olarak neşrediyoruz. 

İzmitte üç temsil --Gençler sahnede büyük 
bir istidat gösteriyorlar 
lZMlT, (Milliyet) - Cümhuri

l'et Bayramımızın şehrimizde can
:an kutlulanması sırasında dikkate 
h eğer 3 temsil verildi. Bu temsiller 
aklunda düşüncelerimizi kısaca 
hzınayı faydalı bulduk. Müsame
b';nin verildiği Necati Bey mekte-
1ndeki Halkevi salonu her üç ge

tede baştan başa dolmuş oturacak 
l'er bulmak bir hayli güçleşmiştir. 
b ~İrinci temsili Halkevi temsil şu
l esı gençleri verdi. "Zafer Yolcu
arı., isimli 3 perdelik piyesi de ge

ne temsil şubesi gençlerinden Ha
jan Basri Bey yazmış ve oynıyan
ar arasında bulunmuştur. Milli mü 

tadeie zamanında başlıyan ve onun 
hll Cümhuriyet bayramında biten 
~ piyesin yazılış tarzında sık sık 1 

~0ze batan beylik cümleler ve ke
d~eler olmasaydı orijinal bir eser 
1Yecektik. Çünkü son perde cid

den büyük bir muvaffakiyetle yazıl 1 

tıııştı. 

Temsile gelince: Beklediğimiz 
~e beklendiği gibi oynanamamasın 

an üzüntü içinJe olduğumuzu da 
haklamak istemiyoruz. Piyesin mu-
~rriri temsilde bir nutuk söyler 

lhbi rol yapıyor, diğer arkadaşları 
ka:z~felerini başaramıyorlardı. Hal
d ~~~ temsil sahnesinde sık sık gör
f llgıiınüz Cahide Hanımda muvaf
a.k olmak istidadı fazla idi. Bu pi-
ıesin tekrar temsilini istemek hak
b !tııızdır. Ve sanıyoruz ki pek kısa 
ır zamanda yapılan bu temsilde 

tençlerimizin kabahati de yoktur. 
d asanı takdir ederken kendisinden 
• 1~ha güzel eserler de beklediğimizi 
1 a.ve ederiz. 

l ~kinci temsil Ortamektep talebe
ı;:rı tarafından beklediğimiz büyük 
G~ ınuvaffakiyetle verildi. Aka 
d "~düzün "Ma vı Yıldırım,, piyesi 
enılebilir ki eksiksiz ve canlı oy

~~ndı. Ortamektep talebelerinin 
k •raf ederiz ki şimdiye kadar bu 
ı- ~~ar beğenilen bir temsillerini gör 
i1~ş v~ işitmiş değildik. Mektebin 

ht•egerlı müdürü Şeref Beyi Mela-
at N"l"f ' • ı ı er hanımlarla Turgut ve 
~dat Beyleri gösterdikleri muvaffa 

l'etten tebrik ederken müsamere- J 

Bu sene vilayet bahçesinde açılan 
ziraat aergiaine İştirak eden müessese
ler içinde Bursa konserve fabrikası da 
şeref diplomasını almıştır. Bu münase
betle paviyonun bir resmini dercediyo-
ruz. 

nin bitiminde talebeler tarafından 
söylenen Volga marşını da mevsim
siz ve yersiz bulduğumuzu söyle
meden geçemedik. 

Üçüncü temsil Gazi heykeline çe
lenk koyan ve tazimatlarmı arze
den Gebzeliler tarafından verildi. 
Bir meddah halkı bol bol güldürdü 
ve eğlendirdi. Reşat Nuri Beyin ! 
istiklal piyesi güzel oynandı. Şer'i- J 

ye mahkemesi ismindeki komedi- 1 

den bir şey anlıyamadığımızı itiraf 
ederiz. Perde aralarında can sıka
cak kadar uzuyordu.Bununla bera
ber piyes ve komedilerde muvaffak 
olan gençler yok değildi. Bilhassa 
Nedim Beyi bu arada yazabiliriz. 
Gebzelileri bu varlıklarından dola
yı takdir ederiz. 

Pek yakında şehrimiz gençlerin
den Yunus Nüzhet Beyin manzum 
olarak yazdığı Bozgun isimli bir 
piyesin halkevi temsil şubesi tara
fmdan verileceği bildiriliyor. Çok 
muvaffak bir eser olduğu söylenen 
bozgunun gene muvaffakiyetle tem 
silini dileriz. 

1
ı 

Cevdet Y A.'<.UP 

~ 

EML 
Kadın muhtarlar jKastamoni izcileri Çankırıdan geçerken] 

_.,_ 

Aydında bir köyde kadınlar 
hazırlanıyor 

AYDIN, (Milliyet) - Büyük 
Millet Meclisinin son defa kabul 
ettiği kanun mucibince ihtiyar he
yetleri intihaplarında kadınlarırnı 
za da rey hakkı verilmişti. 

Bu günlerde Germencik nahi
yesinin Karaağaçlı köyünde yapı
lacak, vilayetimizde kadınlarımı
zın muhtar intihabına ilk defa bu 
köy intihabında iştirak etmiş ola
caklardır. 

Karaağaçlı köy kadınları inti
hap günü gözlemekte ve intihap 
hakkına malik olan umum kadın
lar şimdiden haı:.:ırlanmaktadırlar. 

--~ 

Bağları dagiştirilen köyler 
Adıyaman kazasına merbut Ko 

çalı nahiyesinin Celikan köyü bu 
nahiyeden ayrılarak Malatya vila
yeti Merkez kazasına bağlı Orta
köy nahiyesine ilhak olunmuş ve 
Ortaköy nahiyesi merkezi bu kö
ye, Malatya vilayeti merkez kaza
sına l:ıağh Kale nahiyesi merkezi 
Pirnt köyünden kaldırılarak Mesti 
kan köyüne kaldırılmıştır. 

Kahya kazasının Sincik nahiy
sine bağlı Pestikan, Recep ve Şah 
verdi köyleri bu kazadan ayrıla

rak Ortaköy nahiyesine bağlanmış 
!ardır. 

Malatya vilayetinin Hekiman 
kazasına bağlı Gelengeç nahiyesi 
merkezi Gelengeç köyünden Kur
şunlu köyüne kaldırılmıştır. 

lsmi geçen nahiyenin Puluşağı, 
Fırıncı, Yapraklıpmar, Söğüt, El
malı, Köpeksizköy, Yeniköy, Ta
şağıl, Gülümuşağı, Halikan, Sev
serek, Balıkdere, köyleri Malatya 
vilayeti merkez kazasına ; Bahri, 
Hırıngı, Gevenis, Alhan, köyleri 
de merkez kazasına merbut Kale 
nahiyesine ve buna mukabil mer
kez kazasına bağlı İmamoğlu, Ki
lisik, Rostuşağı, Atabey, Çolak za
de çiftliği köyleri İspendere nahi
yesine bağlanmıştır. 

Kastamonu izcileri 

~ANKIRI, (Milliyet) - Kasta
monu Lisesi izcileri Cümhuriyet 
bayramında Ankara resmigeçidine 
girmek için şehrimizden Ankaraya 
gitmişlerdir. Giderken ve gelirken 
iki gecelerini Çankırıda geçirm:,. 
!er ve şehrin her tarafını gezmişler
dir. 

İzciler Çankırıda büyük alaka u-

Halktan nutuk söyleyenler ı' 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Cümhuriyet bayramında iki halk 
kürsüsü açılmış ve bunlarda 57 ha 
tip nutuk söylemiş, şiir ve destan 
okumuştur. 

Bunlardan başka temsil ve sa
lon toplantılarında bir çok konfe
ranslar verilmiştir. 

Gazi heykelinin önünde 
lZMlT, (Milliyet) - Adapfl· 

zarı, Kandıra, Gebze, Hendek, 
Karamürsel, Karasu halkı mek
teplileri, memurları ve sair yüzler 
ı:e kalabalık heyetler evvelki gün 
gelip Gazi heykeline çelenk koy
muşlar ve kazaları halkının hissi
yatlarına tercüman olarak tazimat 
!arını bildirmişlerdir. 

Bu esnada Cümhur iyet marşı 
beraberce söylenmiş ve merasime 
nihayet vermiştir. 

Çankırı istasyonunda 

yandırmış, yürüyüşleri alkışlanmış- 1 
tır. 1 

Halkevinde yaptıkları eğlence ve 
Sepetçi oğlu milli raksi talebe izci- 1 

ler tarafından oynanmıştır. Kasta
monu Lisesinin gürbüz izcileri baş -
larında müdürleri Nuri Bey olduğu 
halde bu seyahatten dönmüşlerdir. 

lzmitliler galip 
lZMİT, (Milliyet) - Adapa

zarı yeni Hilah Kulübiyle şehri
miz İdman Yurdu birinci takımla
rı arasında yapılan maç 1 • 4 sayı 
ıle İdman Yurdunun galibiyetiyle 
bitmiştir. 

-o-

Gemlikte bir yaban domuzu-
GEMLtK, (Milliyet) - Gemlik 

kırlarında bir yaban domuzu yakalan· 
mı§, organlarla bağlanarak sokak • 
!arda dola§tırılmı§, öteye beriye sal· 
dırmak İ!teyen hayvanın hızını dur -
durmağa çalı§ılırken aeyirr.11 er bu 
manzarayı temaşadan bir türlü doya
mamıtlardır. 

Gemlik sahil mmtakalarında ya • 
ban domuzlan büyük zararlar yapı • 
yor. Avcıı1ar ziraat memu.rluğunun ri
cası Üzerine bir sürek avı tertip etmek 
üzeredirler. Gemlikte Türkiye başpeh 
livanlarından Mülayim Ağanın iştira • 
kile büytik hir .Jt'iPP.., Pi!lencf'~; v ... .,,.1. ı 

m ştıl'. Halk zevkler"nin ç0şitlenişin

dcn dolayı müteşebbüstelere karşı büyük 
rr-1..illct nısıvrı ~obı..erı:.:ıeK.tetı.u:. 

Çiftçi memnun 
Balıkesirde zirai vaziyet 

çok iyi 
BALIKESİR, - Vilayetimiz da

hilinde Cümhuriyetin iliinındanbe
ri geçen on sene içinde ziraat fev
kalade inkişaf göstermiştir. Hükfı
met hububat ziraatini fevkalade hi. 
maye etmektedir. Hükumet hubu· 
bat ziraatini fevkalade himaye et
mektedir. Hububatın kıymetini art
tırmak İçin birçok tedbirler alın
maktadır. Mahsul alındığı vakit to
humlukları, iyi malı ve satış malını 
ayırmak için vilayetimiz dahilinde 
45 muhtelif yerde son sbtem kal
bur makinesi tesis edilmiştir. Bütün 
mahsul bu merkezlerde tasfye o
lunmaktadır. Çiftçi mahsulünü kal
burdan geçirirken hükumete hiçbir 
ücret vermemektedir. Bu çiftçiyi 
son derece memnun ediyor. 

Yapılan müteaddit tecrübeler ne 
ticesinde (mentena) buğdayının 
iyice mahsul verdiği anlaşılmış ve 
hükumet bu cins buğday tohumluk
larını vilayetimiz dahilinde tami
me başlamıştır. Son iki sene içinde 
hemen her tarafta bu cins buğday 
ekilmeye başlanmıştır. Bunun mah 
sulü diğer tohumlardan iki misli 
fazladır. Buğday piyasası üzerinde 
son umumi buhran dolayısile, köy
lüyü himaye maksadile hükumet 
Ziraat Bankasına geniş salahiyet 
vermiştir. Ziraat Bankası umumi 
piyasasının iki misli fazlasına köy
lüden buğday rntın almıya baş
lamıştır. 

Vaktile Türkiyenin en yüksek 
bağcılığını yapan ve en nefis üzüm
ler yeti~tiren Balıkesirde 30 sene 
evvel "filoksera" hastalığı geniş 
topraklarımız çıplak bir yayla man• 
zarası halini almıştı. Cümhuriyet i
daresi bu işe fevkalade ehemmiyet 
vererek sekiz, dokuz ·sene evvel 
bağcılığı yeniden tesise batlamıştır. 
Amerikadan getirtilen asma fidan
ları ile vilayet hududu dah"linde ye 
niden geniş bağlar vücut bulmuş
tur. Şimdi eskisinden daha cins ve 
daha nef's üzümler yethmektedir. 
Hükumet her sene 80-100 bin köklü 
çubuıhı meccanen bağcılara tevzi 
etmektedir. Balıke•İrde bağcılık 
gittikçe ehemiyetini arttırmalc!adır. 



6 

M. Molotof'un 
Tehditlere cevabı 

(Ba'!' 1 inci sahifede) 1 
kunda yegane gayemiz ıu olacaktır: 

" Duımanm tam inhizamı ..-e kızıl .. 
ordumuzun zaferi " emperyalistlerin harp 
hazD'lıklan yalnız .,...ka değil garpte de · 
inkitaf etmektedir. 

Bu hadiseyi husuıi bir dikkatle takip 
etmemiz ve devamlı b1r dikkatle uzak
ıarktaki vekayü gözönünden ayırmama
mız JizımdII'. K.ızılordumuzu takviye et
tik ve ediyoruz. Katiyen eminiz ki bir 
taarruz vukuunda mütearriz, namağlup 
koz:lordunun, ne demek olduğunu anlaya 
caktll". Bütün hazır bulunanlar , M. Mo
lotofu ıiddetle alkıı!amış'ardır. 

Sovyet gazetelerinde bayram 
için nefriyat 

MOSKOVA, 7.A.A. - Tas Ajansı 
b:Jdiriyor ; Teırinievvel ihtilalinin 16 ın· 
cı yıldönümü münaıebetile eaze"e)er on· 
alh sene zarfında Sovyet Ruıyada siyasi, 
iktısadi ve hani hayatm bütün sahalann 
da ihraç edilmiı olan muvaf .. a''iyetlere u
zun maka! ler tahsis etmetkedirler. 

lıvestia gazetesi baınuıkaleıindc ihti
ıaı· n onalbncı senesinin Sovyet ziraati, 
aenayü ve lllurnu i~in büyük muvaffaki
yetlcr ıen•ıi olduğu gibi memleketin mü 
dafaa kabiliyetiıli artıran, Sovyet Rusya
nın müılihane ıiyase~inin büyük muvaf ... 
fakiyetine ıalıit olan ve fakat ayni za
manda beynelmilel münaıebetle-ri ha
leldar olduğunu ve harp tehlikesinin art
tığım gÖl'en bir sene olmuş clduğunu 
yavraktadır. Bcvnelm'lel vaziyeti tahlil 
eden bu gazee diyor ki : 

Bütün cephelerde elde edilmiı o'an mu 
-.afiakiyet1er, Sovyet Ruıyanın s11t'Vetini 
artt=ıtır. Şimdiye kadar Sovyet Rusya
ya karıı büsümetlerini açıkça beyan ve 
ilan eden bir çok hükumetler, ıimdi mu
karenet yoluna doğru istikamet almıt bu
lunuyorlar. 

Fransa ile Lelıiıtanın siyasetinde görü 
len tahavvül her ne kadar biiyük iaedc 
bu memleketlerin bilhassa büyük halk 
kütlelerinde ve burjuva aın•flannda ba
sıl olan tahavvül daha mühimd:r. Bu 
kütleler, ıimdi kendilerine karşı emperİa 
liıt temayüller beslemekte olduğumuza 
dair olan ıayialann hayal mahsulü ve 
emperyalistlerin icadı olduğunu vazihan 
görüyorlar. 

Lit-rinof - Roosvclt telakisi, bütün dün
ya için tarihi ehemmiyeti haiz bir ınisal
clir. Kapitalist iilenıi itarC eden devletler 
giritınek istediği müzakerelerle Sovyet 
Ruıyayı mahvetmek ümidinin temamen 
bot Te hayali olduğunu anlamıılardır. 

Alman nıilliyetpcner ıosyalistleri on 
ıene müddetle Sovyet Rusya aleyhinde 
bir harp programı hazırladılar. Fakat ik
tidar mevki'nc geldikleri zaman SoYyet 
Ruıya ile olan münaoebetteki gerginliğin 
herkesten ziyade kendileri için bir teh
like olacağmı anladılar. Sovyct Rusya, 
faşist taarruzlal"ına mÜ!ameha etmr:k is
temez. Sovyet Rusya, kendisine karıı ta
kir> ~dilecek haamane siyaset i ~abı ken· 
di ıine tevc:h olunacak taarruzlara karşı 
mukabil tedbirler bulacaktır. Alrr.an fa
şiıtleri ate~le oyı:amanın tehlikesini ken
dileri anladılar. 

Japon faşistlerinin Mançurideki tah
rikatlara Sovyet Rusya aleyhine müte
veccebtir. Fakat Japon emperyalistleri
nin kendi aralarında dahili ve haıici si
yaset hakkında mücadelede bulunmaları 
gösteriyor ki. bunlardan en realist olan
lar Maceraya atılmak istemekle kendi 
başlarını tehlikeye koyacaklarını anla
maya başlamıılardır. Sovyet Rusyanın 
emperyalist devletlerin kendi aralarında 
yapacaklar1 bir mücadeleye 'kar.ımya 
hiç de niyeti yoktur. 

Kapitalist dünyanın mücadelelerine ka
nımamak siyasetini göıteren deliller, a
demi tecevüz misakıla:nnın ve mütearri
zin tarifine dair olan ıniaakın aktedilm~ 
ıidir. Japon militarist mabafilinin müna
sebetlerdeki gerginliğin mesuliyctini Sov
yet Rusyaya atfetmek husuıundaki bü
tün tetcbbüıleri yalnız şu tek hadise kar
ııaında kır.imaya mahkümdür ve kml
maktadır. Sovyet Rusya, Japonyaya ade
ıni tecavüz ınisaki akdi teklifinde bulun
muştur .. 

lovutia gazetesi netice olarak diyor ki: 
'

1 Burjuva unsurlar, yeni bir askeri 
macera ile bizim mesaimize mani olmak 
teşebbüsüne kalkıtabilirler. Binaenaleyh 
hazır bulunmalıyız ve bu tehlikeyi asıl 
unutmamalıyız. lktısadi bünyemizi kuv
vetlendinneli ve memleket müdafaa vası
talannı takviye etmeliyiz. düşman bir 
maceraya atılmak tehlikesini göze aldı
ğ, zaman Sovyet Rusya halk kütlelerinin 
galyanı sayesinde inhizame uğrayacak
tD'. " 

Makineleştirilmif kitaat 

MOSKOVA, 8. A. A. - Teırinienel 
ihtililinin 16 mcı yıldönümüniin tccidi 
merasiıni evevlki ırün Moıkovada baıla
mıtbr. Harbiye ve bahri1e komiser mua
Tini Toukbatcbevıki aıkere bir geçit 

Milliyet'in romanı: 56 

Misafirlerimizin 
Dünkü gezintileri 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

nİn on sene zarfındaki faaliyetini , ve 
Kız Muallim mcktebiocle de mdrtebin 
ıimdiye kadar göıterdiği tekimiil dev
resini gösteren birer albüm hediye edil
miıtir. 

Misafirler, Kız Muallim mektebinde 
vakit geç olduğu ve talebe de dağtlımt 
bulunduğu için 11mflara girmek imka
nını bulamamışlar , yalnız leyli talebe
nin bulunduğu mütalea salonuna gir· 
rniıı]er ve bir kmm talebenin jimnastik 
harekatını görmüılerdir. Misafirler mek
tebin her tarafını ve bilhassa cüm
huriyet bayramı münasebetile yapıl
mış olan Sergiyi gezmitJerdir. 

Maarif komiseri Mösyö Bubnov 
mektep müdür ve muallim.Jerine bazı 
ıüaller sormuı ve aldığı cevaplara kar· 
ıı memnuniyetini ifade ederek mektep· 
le gördüğü intizamı takdir etmiıtir. 

Misafirlere talebenin vücuda getir
diği eliılerinden bazı hediyeler takdim 
edilmiş ve bu ziyarette bulunmayan Vo
roşilof cenaplari!e diğer zevata da ay
ni hediyelerden gönderilıniıtir. 

Heyet mektepte kahve çay ve lokum 
!arla izaz ve ikram edilmiş ve oradan 
üniversiteye gidilmiştir. 

Matbuat Cemiyetinin Sovyet 
meslekt(Jflara hediyesi 

Sovyet heyeti ile şehrimize gelmit 
olan Pravda ve lzveatiya gazeteleri mu
habirlerine lstanbul Matbuat Ceıniyeti 
birer matbuat rozeti geçen sene neıre
dilmiş olan almanaktan ve Türk gaze
tecilik tarihi hakkındaki eserden birer 
nüsha hediye etmeğe karar vermiştir. 

Dun akşamki balo 
Dün akşam Hariciye vekili Tevfik 

Rüıtü Bey, ıniaafirler ıerefine Dolma
babçe sarayını!a mükellef bir balo ver
ıniıtir. Baloya ıebrimizin kibar maha
filine mensup yerli ve ecnebi bir çok 
zevat ve hanımlar davetli idi. 

Baloda sefirler, kor diplomatik, e
debiyat ve aanat &lemine mensup müın 
taz Jahsiyetlerin de hazır bulunmuı 
olduğu bu balo fevkalade eğlenceli 
ve dostça bir hava içinde geç vakte 
kadar devam etmiştir. 

Vapurcular 
ikiliği kalktı 

(Başı 1 inci sahifede)' 

purculann §irkete iltihaklası, bunla
nn hakem karanna temyiz mahkeme
si ınezdindeki itirazlannı takip hakkını 
intizar etmeleri tartile takarrür etmiı· 
tir. Bu hususta temyiz neticesine göre 
hareket olunacaktır. 

Denizyolları kanununun teıekkülünü 
istihdaf ettiği tirketin bütün armatör
leri ihtiva etmesini amir bulunma • ., bu 
neticeyi zaruri kılmı~br. 

Dün ıirlıet haricinde kalan vapurcu
lann da ıirkete iltihakları takarrür et • 
tiğine dair alakadar ıehrimiz ""'"°· 
malına da tebligat yaprlmııtır. 

Amerika da 
Yeni bir harp 

(Başı 1 inci sahifede) 

ra11nr aarfetmek istemeyen bir sınıf 
balkın hattı hareketinden ileri gel -
mittir. Mesela bir otomobil satın aldığı 
ruz zaman, bir çok amelenin de ekme 
fini temin et.mit oluyoraunuz. Bu su .. 
retle bu amele de kendileri ve ailele
ri için bir az fazla para sarfetmck İm 
kanını buluyorlar. Bu suretle Amerika 
da yeni bir harp açtık. Bu harp cihan 
harbinin neticeai ve onun devamıdır." 

resmi yaplınnıJhr. Geçide her sınıftan 
makinalaıhrlmıı ve motörleıtirilmiı bü
tün kıtaat iıtirak etıniıtir. Staline, Mo
lotof, Kaganovitch Kalenine ve diğer 

fırka ve hükumet er kanı tribünü ve Le
nininin merkadini it1al ediyorlardı. Se
firlere hususi bir tribün tahsis edilmiı
ti. Şehrin bütün cadde ve meydanları, 
lazılmeydandaki ınerasime iıtirak ctınek 

için kolonlar teıkil etmit olan müstah
demin ve amele ile dolmuıjdi. Nümayit
çiler, Sovyet bükümetinin sulh siyaseti
ni, mazhar olduğu terakkileri temsil e
den ve memleketin müdafaası vasıtaları· 
m ve kızılordunun ıatvet:ni takviye et
mekle beraber sulh için mücadeleye de
Yam etmek zaruretine iıaret eden inha
lan taıunakta oldukları halde geçmiıler
dir. Gece M. Kalenine büyük bir suvare 
vermit ve bunda hükumet erkanı ile se
firler hazır bulunmuılardır. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywooıl'Ja sinema yıldızlarının romam . .....,,. 

Yazan: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞE.RIP. 
Oliver yatağının kenarına oturmuı ol

duğu halele sordu: 
- Ne Tar? 

- Affedersiniz ..• §ey ... bana. .. ba-
:na ..• yaram için tafta vereceğinizi va· 
cletmiıtiniz-. kan bi.la durmadı-. 

Müddeaaım isbat için de gözünün 
altındaki hafif yarayı itaret ediyor
du. Odasında aynanın karıısında a
Jakta durarak, kırmızılık altlnda sap 
san bir renk bağlayan çchresipi tet
kik ederken o da nefsiyle mücadele 
etmiıti. 

Kit Dabaa'ın verdiği bütün nasİ· 
halleri zihninden geçirdi. Dersini ez
bere öğrendi. O aırada Oliver'e kartı 
birdenbire içinde yırtıcı bir arzu duy
du. Bu, o zamana karıı hiç d11ymadı-

it, İçini alt üst eden yeni bir biati. O 
hali ile, ilk defa olarak fırtınanın ne 
olduğunu gören genç ve cılız bir fida 
na benziyordu. 

Oliver: 
- Bende tafta yok, dedi. 
Ve eski kırmızı bijamaaına biraz 

daha sarındı ,ıc oturduğu yerden kı
mıldamadı. 

Francis bir kere daha: 
- Bana vadetmiştiniz, dedi. 
Vakıa bu sözün hiç bir manası yok 

tu, fakat hiç olmazsa zevahiri kurtar 
mak lazımdı. Oliver onun odaya gir
diğini, kapıdan uzaklatbğıru, kendisi 
ne doğru iki adım attığını görünce: 

- Daha ba§ka bir istediğiniz var 
mı? 

Francis ona bakarak: 
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Yeşil camiyi iptidai 
Bulan mimar 

(Başı 1 inci sahifede) 

serin bilhassa kubbelerin biribirine bir
leıtirilmeıi itibarile büyük bir aan'at 
mahsulü olduğunu ilave etmittir • 

Ceneral Voroıilof ve mimar Sedat 
Bey arasında geçen bu sözler ıehrimiz
de, ıan'at muhitinde büyük bir alaka 
uyandtnnı§\ bilhassa mimarlar arasın· 
da bir çok dedikodulara yol açmııtır. 

Sedat Beyin ıahsiyeti ve memuriye
ti bu mevzu üzerinde daha büyük dik
kat ve alika uyandll"maktadır. Sedat B. 
üç ay kadar evvel Maarif vekileti tara
fından eski eserlerimizi tetkike ve bu 
hususta hazırlanacak eserin esaslarım 
tesbite memur edilmiştir. Esasen Sedat 
Bey ötedenberi bu sahada çalıtmakıa ve 
ihtisas sahibi bulunmaktadır. 

Ahmet Kemal Bey ne diyor? 

Dün bu §'lyanı dikkat mevzu üze
rinde bir muharririmiz muhtelif mimar 
ve san'atkirlarla görüşerek fıkir ve 
mütalealarmı sonnuştur. ötedenberi 
Osmanlı Türklerinin ilk anlarcl'aki mi
marisinde bir ıaheser olarak gösterilen 
ve beynelınilel bir san' al §Öhreti olan 
Yeşil hakkında ilk müracaat ettiğimiz 
Maarif vekileti müzeler miman Ahmet 
Kemal Bey demektedir ki: 

" - Bursa da Y etilin inıasile mimari 
yeni bir taali devresine giriyor. Bu ca
m.ün ayni plin ve örneğine Edirnede 
tesadüf edilir. Bu da Muradiye camİ· 
idir. Her iki. eserin de çini nefaseti ve 
zenginliği fevkaladedir. 

Ve daha mühimmi kubbe istinatları 
için ayak ve ıütun gibi teyler yoktur. 
Kubbeler birer taraftan yekdiğerine 
merbuttur. Yeşilden daha çok yükstk 
eserlerimiz vardır. Fakat bu, mimari· 
mizde bir fevkalideliktir . ., 

Mimar Sırrı Beyin fikirleri 
Diğer taraftan mimar SR"n Bey de 

bu vaziyeti hayretle karııladığını SÖJ'· 
!edikten sonra diyor ki: 

- Y eıil cami Türk tarzı mimarisinin 
en güzel eseridir. Bu cami Türk mi
mari tarzında bir rehber olmuıtur. Ge
rek heyeti umumiye ve gerek detay i
tibarile bir §Bhescrdir. Sanattan ve Türk 
tarzı mimarisinden anlayan bir kimse 
Yeşile girdiği zaman iptidailiğinden 
bahsetmek değil, güzelliğinden gqyo
lur. Ben Sedat Beyin böyle bir ıey 
söylenıeüne hayret ediyorum.,, 
Namık lsmail Beyin bir sözü 
Güzel San'atlar akadeıniıi müdürü 

Namdc hmail Bey bu huıust,,l<i fikrini 
sorduğumuz zaman söze güzel bir hi· 
kiye ile baıladı: 

" - Ben Yeşile ait tablolannu ya
paıken beynelmilel bir §Öbreti olan bir 
Fransız mimarile beraber gitıniştik. Bu 
zat yere sırtüstü 1atarak saatlerce kub
beyi seyrettikten sonra bana takdirini 
saklamıyarak: "Sırtüstü yatmamın sebe
bi bu büyük san'at eserini ve kubbeyi 
daha iyi görebilmckliğim ~ndir. Eğer 
mimari eserler için bir albiim yapılsa 
ve bunu tertibe ben memur edilsem Ye
til türbe ve camii en baıa koyardım . ., 

Bu mimar doıtumuın fikrine ili.ve e.. 
decek söz bulamıyorum. Yeşil dünya
nın en güzel eıerlerinden biridir.,, 

Elif Naci Beyin fikirleri 

Bu hususta aan'at muharriri ressam 
Elif Naci Bey de demektedir ki: 

- Bütün dünyanın üstüne titredi
ği bir ıabeser hakkında Sedat Beyin 
söylediklerini istediğim zaman kubbe
sinde renkli camlardan ıehriayin yapan 
ve dünya sanat tarihine geçıniı bulunan 
bu misilsiz eser hakkında yabancılann 
söylediklerini batırladun. Milliyet ve
ya her hangi başka bir kaygu olmaluı
zm bitaraf bir sanat endiıesile düıünü
lerek ıimdiye kadar bu yüksek sanat es~ 
ri hakkında namütenahi sitayİ.fler ya
pılmııtır. Ben buna ne ilave edebilirim 
ki, yalmz çinilerin harikalığmı ve gay
ri kabili taklit olduğunu söyliyen Mü
nib darülfünunu profesörlerinden sera
mik mütehassm Dr. Fugl'rın bu çiniler
deki kullanılan lamuzı boyaıun bugü
ne kadar hilli terkibi bulunamadığmı 
itiraf etmesi aklıma geliyor. Sonra müs 
teırak Hohmanla birlikte berayi tetkik 
Bursayı gezdiğimiz zaman koca ibtiya
l'ın türbenin haliveti renkli bavaıı İ· 
çinde nasıl vücuda geldiğini hatırlıyo
rum. K...,.,rlerin, kubbelerin na11l as
ri mimariyi hayrete dÜ§Üren ve aczini 
itiraf ettiren teknik sağlamlığmı dü
ıünüyorum. Dütünüyorum da hayret 
ve teer.aürüm arbyor .. 

Bildiğime göre, evvelce ezilınif' olan 
bir iki çini parçasının meıbur Ahmet 
Vefik Pqa merhumun Bursa valiliği 
zamanında taklit edilerek yerlerinin bot 
kalmaması temin olunmuı idi. Fakat 
bu taklit parçalar ötekilerden dikkatli 
bir gözün teşhisinden kurtulanuyacak 
kadar bayağıdır. 

Sonra türbenin mihrabındaki kenar
lıklar, etrafındaki yazılar, büyük san'at· 

- Mersi ... dedi. 
Üzerinde bir lcTanta kokusu, ol

dukça adi bir koku vardı O da kendi 
nin deiilcli, Kit'ten almı§lı. Bu koku 
Oliver'i sinirlendirdi. 

Donka hiç levanla sürmezdi. 
- Pekala •.• dedi. Öyle ise Allah 

rahatbk vcrain 1 
Francis: 
- Size de ..• dedi. 
Ve birdenbire gpzleri ya§la dol

du. 
Dünyada yapayalnız olmak mül

hit bir §t'ydir. İnsan hayvanlarla ko
nuıamaz; tatın, binanın, ihtizaz eden 
havanın dilinden anlamaz. insan kom 
ıusunun dilinden anlamaz Ye kendi 
düşündüğünü de sözle ifade edemez. 

Büyük bir tairin dediği gibi: "in
sanlar auitefehhüm ummanları Üze
rinden birbirlerine yalanlar atan ada 
lara benzerler." 

OJiver için Francia bir yol kenarın
da bulup merhameten eve getirdiği 
bir genç kızdı, şimdi o genç kız gece 
odasına gelmiftİ. Francis onu süzüyor 
du. Kırık küçük bir hareketle ona 
doğru kolunu uzatım bekledi. 

- Beni kovmayınız, dedi. 

Hergün hir yazı 

Postahanenin en mah
rem köşesi ..• 

Buraya girenlerin hiç birinden, ne hü
viyet aranır. nede adres sorulur .• 

Parola verir gibi bir numara söyler, emanetinizi alırsınız 
İstanbulda post restanla kimler muhabere eder, nasıl? 

Pastahanede Postrestan 

Size; günün birinde: ı 
- Poıtabanenin en mahrem odau 

hangiıidir? diye bir aual sorulursa biç 
düıünmedcn cevap veriniz: 

- Poat restant dairesi! .• 
Buraya gidenlerin hiç birinden ne 

hii"Vİyet sorulur, ne de adrea aranır. 
Kapıdan batınızı uzatıp bir parola ve
rir gibi meseli: q36 .• 72 •. 9~,, rast· 
gele bi; numara söylemek kafidir. He
men elinize ya bir mektup, ya bir ha
vale uzatırlar. Bir tek kelime taati 
etmeğe lüzum görmeden çıkar, gider
i.İniz. 

Post restant dairesinde ç!'lışan me
murlar, dünyanın en sır saklayan in· 
aanlandır. Buraya kimler gelir, kim
lere mektup gelir, kimlerden gelir ve 
bunların içinde ne yazılıdır? öğrenme· 
yi hatırlarından geçirmezler. Dedik 
ya, mahrem oda .•. 

Bu mahrem odanın eıran kendisine 
tevdi edilen insanlar da tabii ağzı mü
hürlü kimseler olacak ...• 

Dün kendimi post restant ne oldu
ğuna ı:ıerak etmİ§ birisi vaziyetine ko· 
yarak gişenin önündeki memur hanı
mı selamladım: 

- Affedersiniz, bazı şeyler sormak 
istiyordwn da ... 

Nezaketle cevap verdi: 
- Buyurun efendim! .. Sizi dinliyo-

ru,....., .• 
Tepeden İnme gibi oldu amma, sor· 

dum: 
- "Post rçstant,, nedir? 
Memur hanım, gülümsedi: 
- Efendim, bazı kimseler, mektup· 

lannda açık adres göstermeyi mahzur
lu bulduklan için, postahanede kala
cağına dair ip.ret vererek bize gönde
rirler. Post reatant idaresi, onları hu
susi yerlerde sahipleri gelip alıncıya 

kadar muhafaza eder. 
Ben bu tafsilill hayretle dinliyor· 

muıum gibi batımı salladım: 
- Ya sahipleri uzun müddet görün-

mezse ••• 
- iki ay kadar bekletiriz. Sahiple· 

ri çıkmadığı halde gönderildikleri ye
re iade ederiz ... Çünkü post restant 
mektuplannı gönderenlerin adreıi 
bizce malfundur. 

- Ya gönderilenlerin adresi? 
- Onları bilmeyiz. Aralannda. 

post restant mektup taati edecekler, 
bize muayyen bir numara bırakırlar. 
O numara ile müracaat edene adresi· 
ni, hatti iımini sormadan mektubunu 
veririz. Maamafih, numara bırakma
yan da olur. O zaman mektubu al
mağa gelen ya hakiki isminin ilk har
fini, yahut müstear olarak kullandığı 
adı söyler, mektubunu veririz. 

- Post restanl suretile muhabere 
edenler geçen senelere nazaran naaıl 
bir fark gösteriyor. Yani arttı mı, ek
sildi mi? 

kir Ali ustanın tezyinatı, o madalyon· 
lar, motifler. Ne diyeyim, Bursaya yal
nız "Yetili., gönneğe gidilir ve belki 
Uludai eteğinde Bunanın bir sonbaha
rında Bursadan bahsederken bize "Ye
til Bursa,, dedirten belki de Y eıil tür
bedir. Bütün sanat eserleri miyoplar i
çin manasız bir taı yığınından ibaret-
tir.,. , , '•I i 

Bütün bu yaptıklannda namütena 
hi bir beceriksizlik vardı. Durup bek
ledi. 

Oliver birdenbire yerinden kalkıp 
ona doğru atıldı. Gayet alçak bir ses
le: 

- Benden ne istiyorsunuz, baka
yım? Siz, bütün kadınlar, benden ne 
iatiyoraunuz? Beni rahat bırakamaz 
mısınız? Sizden ne kadar usandığımı 
bir bilseniz... insanın kusacağı geli .. 
yor. Her gece ayni ıey... Değil mi? 
Kadmı da, erkeği de hep ayni ıey ... 
beni haıta ediyorsunuz, yonıyorau· 
nuz, beni yıkıyorsunuz. Bana oyna• 
mak istediğiniz adi oyunun ne oldu
ğunu bilmek istemiyorum. Her halde 
bundan daha §&yanı merhamet, daha 
kaba, daha sersemce bir ıey olamaz. 
Artık yeter uyumak istiyorum. 

Önünden &'eçip biraz evvel Tobi
aı'a yaptığı gibi kapıyı açtı. Bu an 
Francis'in hayatına kati istikametini 
veren bir an oldu. Fakat Francia'in 
bundan haberi yoktu... Yalnız o an· 
de içinde sanki ö.lccekmit gibi bir his 
haıll oldu; üıtünde, batkasından iğ
reti olarak aldığı bir erkek pijaması 
olduğu halde, Oliver'in od!!aında öle-

daire.ine bir bakıf 

- Geçen senede azdır. Bu yaz mev· 
sim, esasen çok çabuk geçtiği için 
post restant muhaberesi de nispeten 
mahdut oldu. 

- Demek, post reatant ta mevsimi
ne göre:, azalıp çoğalıyor? 

- Elbette. • . Yaz günleri bu oda
da kalabalıktan dola§acak yer bula
mazsınız. Halbuki şimdi görüyorsu
nuz, tıe kadar tenha ... ,, 

Kendi kendime; 
- Anlaıddı, dedim, yaz randevula

n için en emin vasıta, post restant ! .. 
Minimini bir kağıt üstüne §Öyle bir teY 
karalanacak: "Nonoıwn.. Ben bu haf
ta cuma ırünü Mecidiye köyüne gide
cegım. Beraberce kırlarda doJaıınz. 
Mutlaka gel! .•• Gözlerinden ••.• öper, ö
per, Öperim ••• 

Seni seven 

• • 
Memur hanıma sordum: 
- Post restant, gördüğü bu mühim 

hizmete mukabil, ne ücret alıyor? 
- Sadece altı kuruıluk bir pul..Bu 

pul, posta ikretine tabi olan mektup
lara yapı§tınlan puldan batka fazla 
olarak alınır; post reıtant pulunu, 
mektubu gönderenler bizzat yapııtı
rabilirler. O takdirde kendilerine mek
tup gönderilenlerden pul para11 al
mayız. 

- Post reatant muhaberesi en çok 
kimler arasmda oluyor? 

- Tabii gençler ara11nda !.. 
- içlerinde ihtiyarlan yok mudur? 
- Pek nadir .•. 
Düşündü: 
- Bir de seyyahlar var! ..• Bunlar, 

hemen bütün muhaberelerini poıt res
tantla yaparlar! Gelip geçici olduk
lan için biç biri muayyen adres vere
mez de ondan •.• 

Ben memur hanımla konuturken i
çeri şık bir genç girdi. E..rarlı bir ta
vırla, adeta bir kabahat yapını§ gibi 
batını eğerek: 

- H. S. diye mmldandı. 
Memur hanım, gözlerde istif edilmİ§ 

mektuplar arasında bir tanesini çekip 
uzattı: 

- Buyurun .• 
Delikanlıya bir kese doluıu altın Ye

rilse, sanmam ki bu kadar aevinınit 
olaun ..• 

Adeta etekleri ııJık çalarak uzak
laıtı. 

Biraz aonra, çıtırpıtır bir harum İçe
ri girdi. Senelerden beri post restant 
mektup alıp vermeğe alııkın olduğu 
belli idi: 

- Vannı bir şey? diye sordu. 
- Hayır! cevabını alınca .omuzlan· 

nı silkerek yürüdü. 
Daha böyle bir kaç erkek ve bir 

kaç hanım, emanetlerini alıp gittiler, 
Post reıtant daireainden çıkarken 

memur hanıma bir ıey daha ıorayım 
dedim: 

-Günde aşağı yukarı, kaç kiti 
mektup almağa gelir 7 

- Belli olmaz ..• En fazla 20 - 25 .• 
En az, (10) ••• Söylediğim gibi yazın 
çoğalır, kıtın azahr ... Şehir içinde, en 
fazla poıt reıtant gönderilen yer Be
yoğludur. Gelen mektupların ~zde 
sekseni Beyoğlu damga11ru tafll" .• 

Ve ilave etti: 
- Yalnız, bugünler, itlerin durgun 

cekmiş gibi &'eldi. 
Yalvaran bir tavırla, ıesi çıkma-

dan mırıldandı: 
- OJiver .•• 
Oteki: 

1. ' ' - ' 
- Maalefes, dedi. Bu gün ıizc bu 

evde hiç bir teY yapılamaz. Ben ra
hatıız1m. Jerry kadınlarla alakadar 
değildir. Hizmetçim Dan da izinli ..• 

Eli kapının tokmağında, ayakta 
duruyordu; o esnada mantosunun•· 
çıldığından ve göğÜs adelelerinin do
nuk ve kabank bir halde ıoluk kırını 
zı kumaıtan dıtarı çıkmıı olduğunun 
farkında bile değildi. içinde soğuk 
bir hiddet, öldürücü bir kudurganlık, 
kendine karşı ve her teye kartı bir 
kin uyanmııtı. Ajizı küstahlık ve fe
nalıkla kabanyordu. Daima gözünün 
önüne Donka geliyordu, Donka1run 
komodini, ve komodinin Üzerindeki 
haritalı abajur, ve Donka'nın eli, 
Donka'nın yatağı, Donka'nın yatağın 
da yatan adam geliyordu. 

Kapıyı ıamata ile kapattı ve Fran 
cis'i bir mahpus gibi kapısına kadar 
takip etti. Birdenbire. 

- Jerry! diye haykırdı. 
Jerry derhal göründü. Ha.la giyim 

Kari •lk8yetle,.l 

Sis düdüğünden şikayet 
Bakırköyden bir okuyucumuz ya· 

zıyor : 
Yetilköy Fenerine konulan "Sis 

düdüğünün" dün gece saat 23 te 
ha,Iayarak, gece yansından sonra 
geç vakitlere kadar mütemadiyen 
öttürülmesi bizleri uykusuz hıra 
karak sıhhatimizi bozdu. 

Biz, çalışan insanlar, muntazam 
istirahat etmez ve lüzumu kadar 
uyuyamazsak tabiidir ki bizden iyi 
bir randman alınamaz. Her fert, 
her ne ile meşgul olursa olsun, ken· 
di iktidarı nispetinde, memlekete 
yardım eder, bir çok yardımlardan 
da ba~lı ba~ına bir kuvvet doğar, o 
şartla ki bu kuvveti tefkil edenler, 
sıhhati yerinde, ım.ıarı dinlenmiş, 

ertesi günün bin türlü meşakkatine 
göğüs gerecek bir halde bulunsun· 
lar. 

Bir ikincisi, Bakırköyünde, tam 
o düdüğün aksi istikametinde gece, 
gündüz inleyen akıl hastaları var· 
dır. Bu çok nahot ve kulakları yır· 
her, fasılasız sesin bu biçarelerin 
ruhları üzerinde yapacağı tesiri de 
göz önüne alarak bu binlerce kişi· 
nin yaşayı,ma zararlı ve esasen bu 
havalide pek de lüzumu olmayan 
bu ÖlÜtfÜn susturulması her halde 
insani bir vazifedir. 

1 Mizah 1 -----

- Şu terbiyesiz, namussuz heri· 
fe bir mektup yazahm. Ben aöyli· 
yeyim de, siz makinede yazınız: 
Pek muhtttem ve aziz Joatum 

Hafıza 
Adamın biri kendini methediyor· 

du: 
- Bakınız hafızam çok kuvvetli· 

dir, dedi. Bir teyi aklıma koyduııı 
miydi bir daha ta' çatlasa onu u· 
nutmam. 
Muhatabı bıyık altından güldü: 
-Fakat azizim bundan üç ay ev· 

vel benden bet lira borç aldığını 

unutmuş görünüyorsun. 

- O ayrı. O parayı aklıma değil 
cebime koymuftum, 

Derisi yüzülen hayvan 
Hikmet B. karıaınm arzusunu kı• 

ramamıf, kendisine güzel, pahalı 
bir kürk almıttı. Kadın o gün ko· 

casının yanında bu kürkü giydi ve 

endam aynasının önünde kendi gü· 
zelliğin kürkün tıklrğına hayratl 
hayran bakarak durdu. Biraz aon• 
ra kocasına : 

- Hilonetciğim, dedi, kürk çok 
güzel amma, insan, ne de olsa, bu 
kürkü temin etmek için derisi yü· 
zülen hayvana acımaktan kendiııİ 
alamıyor. 

Hikmet B. batını salladı : 
- Bu hissiyatına tetekkür ede

rim karıcığım! dedi. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Calatasarayda Kanzük eczahaneıi 

kat"§mnda Sahne sokağında 3 numa· 
ralı apartımanda t numara. 

iıııl .. ı ............ ~~ 
8062 

zamanı ••• 
'

1Post restant,, daireaindcn çık~r .. 
ken iki genç kadın, batba!& vermı§, 
bir mektup okuyorlardı. Sanki, b>J 
mektup ikisini de ayni yere davet içiıı 
müıtereken gönderilmiı bir post re•· 
tant olamaz mı idi? 

M. SALA.HADDiN 

Ji idi, vazifesini yapmaia hazrrdı. 
Yalnız, göz bebekleri aıprı yorğunlu• 
ğun tesiriyle büyiiınÜJtii. 

OJiver: 
- Kôpeklerden birinin yammd• 

yattığını istiyorum, diye bağırdı. T o
biaı olmasın. O beni rahat11z ediyor• 
Arbk rahat11z edilmeie bundan böy• 
le tahammül cdenıiycceiim. Bao• 
Pluclt'ı &'Önderiniz. Yarm Avrupay• 
&'idiyorum. Burada bir gün daha ka• 
lacak olsam, gebereceğim. 

Çehresi bir hayalet gibi bembeyas 
olmuftu. 

Francis odasında anlamadan gi.i· 
lümsiyordu. 

Jerry Heliyonerop rengindeki pi: 
jamaaını ağır ağır çıkardı "e kend• 
tozlu pijama pantolonunu giydi. 

- Onun da biraz aklından zof\I 
var, diye düşündü. Allabaısmarladıl<• 
Ben gidiyorum. 

Parmağının ucuyla küçük yaraAı' 
na dokundu. Kan lıurumağa ba~Ja· 
mı§tl. 

- Her halde Florence'in evinde 
de insana bundan fena muamele el• 
mezler, dedi. 

(BitmediJ 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me tekerler 29 Temo:ıuz tnrihinden itibaren bin kilodan az olmamilk 

üzere her isteyene •ahlmaktadır. Fiatlarıaaız e•kul gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

ç~:!'t;. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 landıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tor. 
Ancak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. fatanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yü:ı:de yirmisi petin ve 6•t tarafı hamule 1ı1enedi mukabilinde ödenm~k üzeıre cierhal göaderllir. Depodan itibaren biittin maıraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müfteri he1'abına aig\)rta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gön
derenler için afgorta ihtiyari olduğu gibi en w.z beı vaıon :aiparlt ederek berlt:!linin temamJuı peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
tenzilattan istifade ederler. 

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

Spor 
• 
lzmirdeki mühim maç 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

20,000 Kilo Sığır Eti Yarın İzmirde yapılacak olan final 
maçını Fenerbahçe kazanacak mı? 

Deniz Efradı için yukarda mrktarı yazdı sığır etinin mü
nakasası 29-11-933 tarihinde öğleden evvel saat 1 O da ale 
ni münakasa usulile icra edilecektir. Türkiye futbol birinciliği i

çin finale kalan F enerbahçe, lz
nıirspor takımları yarın lzmirde 
saat 14,30 da son maçlarını yapı
Yorlar. 

MalUnı olduğu üzere bu iki 
kuvvetli takım Ankaradaki maç
larında bir netice alamamıtlar ve 
nihai maçın lzmirde yapdmasına 
karar verilmi,ti. 

Salı günü Ankara vapurile ha
reket eden Fenerbahçeliler bu mü
hinı maça tam kadrolarile çıkacak 
lardır. Şimdiye kadar memleket 
dahilinde yapılan maçların en mü
hirnmini füphe yoktur ki, bu kartı
la•ma ~kil etmektedir. lyi hatır
~1Yoruz ki, memleket takımlarımız 
içinde ~mpiyona maçı dolayısile 
ecnebi diyardan hakem celbede
rek maç idare ettirmek ilk defa 
Vaki oluyor. 

Yarınki maçı kim kazanırsa 
kazansın, fakat iki takımın da 
llÖstereceği oyunun görenler tara
fından zevkle, heyecanla seyredil
?teai cihetidir. Şimdiye kadar da
ııııa ileride bulunan İstanbul futbo 
lü, şurası muhakkaktır ki, artık 
kar,ısında İzmir futbolünü tam 
h~kip olarak bulmaktadır. 

. Ankarada yapılırken, intaç e
d ılemiyen bu maç hakkında dü
fÜncelerimizi söylemek lazım ge
lirse, evvela hatıra bir çok sual
ler gelmektedir. Maç yapılıp ne
ticesi alınmadan bir fikir vermek 
llıecburiyeti ile karfılaşırsak, İz. 
llıirli refiklerimizin iddialarına rağ 
Ilı.en, yarınki maçın san li.civert
liler tarafından kazanılması kuv
Vetle muhtemeldir. Ankaradaki 
llayri nizami sahada muvaffakı
Yetli bir oyun oynayamayan Fe
llerbahçe takımı, bizim de iyi bil-. 
diğimiz İzmir Alsancak nizami ve 
llÜzel sahasında tam oyunlarını 
0tnayacakları hesap edilirse, 
hu maçın İstanbul takımı tarafın· 
dan kazanılmamasına bir sebep gö 
teıniyoruz. 

İzmirin kuvvetli müdafaasına 
llıukabil, iyi oynamayan iki cenah 
~uhacimlerine malik bulunan, mu 
aciın hattının gol kabiliyeti, 

anlattıklarına nazaran yok gibiy
llıit. M. Re,adın da muavin hat· 
ltna alınmasile daha bilgili oyna
Yacağı muhakkak olan F enerbahf e müdafaasının, İzmir muhacim
erinden kolay kolay gol yemiye
Ceğini ümit ediyoruz .. Bun111 mu
kabil Fikretin muhacim hattına 
alınınasile, yüzde otuz, hatta kırk 
~ol yapma kabiliyeti artan Fener-
ahçe muhacim hattının, İzmir ka

l_esine (bir fevkaladelik olmazsa) 
~ç golden aşağı atmayacağını söy
lYehiliriz. 
. İki taraf ta güzel oynamak şar
~le neticenin Fenerbahçe tarafın· 

an O - 2 veya 1 - 3 farkla ka
Fanılma91 kuvvetle muhtemeldir. 
I enerbahçelilere muvaffakıyet. 
er .... 

Galatasaray - Eyup 
Kendi semtlerinde mütevazı 

bir surette çalıtan Eyüp klübü bi
rinci ve ikinci takımlarının yarın 1 
Taksimde Galatasaray birinci ve 
ikinci takımlarile kar,ılafması ağ
lebi ihtimaldir. 

Oç hafta evvel Karagümrük 
sahasında Süleymaniye ile oyna
yan Eyüp takımının Süleymaniye
yi O - 2 mağlup etmesi, yarınki 
dostane maçın ehemmiyetini art
tırmaktadır. 

Lik maçları başlıyor 
Mıntaka lik maçları başlama 

tarihi ilan edildi. 
Pazartesi günü kur'a çekilip lik 

maçları fikistürü tanzim edildi. 24 
teşrinisani 933 tarihinde en mü
him karşılaşma Fenerbahçe, Ga
latasaray takımları arasında ce
reyan edecektir. 

Şartnameler komisyonumuzdan ve İstanbulda bulunan 
Deniz Levazun Satmalma hey'eti reisliğinden alınabilir. Ta
liplerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçelerile 
yevmi mezkurda İzmitte kumandanlık binası dahilindeki ko
misyona müracaatları ilan olunur. (6112) 

' 

EVKAF MÜDİRlYETl İLANLARI 1 ·--------
Kılıçlı karyesi camii şerifi İmamet ciheti münhaldır. 

( 400) kuruş vazifeli olan bu cihet için 25-11-933 cumartesi 
günü saat 2 de Tevcih Encümeninde imtihan yapılacaktır. 
Talip olanların vesaikile İstanbul Evkaf Müdüriyeti Vazife ve 
Tevcih kalemine müracaatları. (6107) 

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - Üniversitede talebenin lisan seviyesini kuvvetlen

dirmek maksadile bir dil mektebi açılmıştır. 
2 - Bu mektebe lisan imtihanlarını kazannuyan bütün 

talebenin devam etmeleri mecburidir. 
3 - Bütün Üniversite talebesinin 15 Teşrinisaniye ka

dar mensup oldukları Fakülte veya mektep Jralemlerine mü 
racaat ederek fişleri doldurmaları lüzumu tebliğ olunur. 

• (6111) 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Mevkii ve Cinsi Eski senelik kirası 

'Lira 

Geçen seene hen:ıan heman bü
tün maçlarını kaybeden Galata~a
ray takımının bu sene nasıl bi.r neti 
ce alacağı cidden merakla beklen
mektedir. Antrenör oynadığı za -
man takım oldukça düzgün bir m
anzara arz ediyor. Fakat lik maçla 
rında bu zatın oynayamıyacağı na 
zarı itibare alınırsa, takımın ne 
randıman vereceği suali insanı dü 
tündürmektedir. Biz Galatasarayın 
en eski derdinin bir merkez muha 
cimin yokluğu olduğunu bilenler -
deniz. Şimdi de sarı kırmızı takım 
gene ayni hastahğa müptela .. Kıy
meti iantrenörleri ecnebi maçla -
rında oynayıp takımına iyi netice
ler alıyor, fakat asıl lazım olan lik 
maçları için bir eleman yetitireme 
di. Yetiştirmek bir tarafa kalsın 
öyle zannediyoruz ki, elinde bu 
mevkide oynayacak bir namzet da 
hi yok. 

Azap kapıda yeni kapı caddesinde No. 2 Dükkan 96 

Kur'anın Galatasaray hesabı -
na hiç te talili olmadığını ilave e
dersek, hakikatten başka bir fey 
yazmamış oluruz. Maamafih Ga -
latasaray geçen seneden iyidir ve 
bu seneki liklerde Vefa, Süleyma
niye, Beykoz Hatta lstanbulspor -
dan daha iyi bir haldedir. Maama 
fih maçlara başlamadan daha et -
raflı fikir yürütmek doğru değil -
dir. 

" " " ,, ,, " 4 " 80 
" " ,, " ,, " 10 " 96 
" " " " " " 12 " 75 
" " " " " " 22 " 125 

Yukarıda mevkii ve numaraları gösterilen dükkanlar hi-
za'armdaki senelik kiralar üzerinden b:rer sene müddet ve a
çık arttırma usuliyle ayrı ayn kiralanacaktır. İsteklilerin 
23 T. Sani 933 perşembe günü saat 14 te pey akçeleriyle mü 
racaatları. (5944) 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
ı--------------------------' Bursa Askeri Sahnalma gününde talip çdcmadığından 

Komisyonundan : . ihalesi 11-11-933 cumartesi gü 
Bursa Askeri lise talebesi i- nü saat 16 ya bırakılmıştır. Ta 

çin alınacak 1300 çift fotinin liplerin şartnameyi görmek ü
kapalı zarfla münakasası zere her gün ve münakasaya 
25-11-933 cumartesi gunu İştirak için o gün ve vaktinden 
saat 15 te fırka satın alma ko evvel Çorluda Askeri Satın al-

At~etizm federasyonunun ı . misyonunda yapılacaktır. Ta- ma Komısyonuna müracaatları. 
bir tebliği liplerin şartnameyi görmek ü- (3377) (6119) 

Atlet ve teniscilere 934 seneoi ba- zere her gün ve münakasaya iş • • • 
~ından itibaren lisans tevzi edileceğin- tirak edecekler belli vaktin- Corlu Askeri Satın alma Ko-
den teaçil itinin 933 senesi sonuna den evvel ( 487) lira (50) mi;yonundan: 
kad&r bitmiş olmuı lazımdır. Bu müd k d 
det zarfında sicil evrakını gönderme· uruşluk teminat makbuzlari- Tekir ağındaki kıt'at ihti-
miş olan mıntaka veya kulüpler o se- yle teklif mektuplarını komis- yacı için alınacak 300,000 kilo 
ne zarfında müsabaka hakkını tama- yon;,. vermeleri. (3372) oduna münakasa günü olan 
men zayederler ve Federasyonun hu· 1 (5967) 8167 4-11-933 tarihinde talip çık-
suoi müsaadesi olmadıkça hiç bir mü- ~ ~ ~ madığından ihalesi 11-11-933 
sabaka yapamadar. Onun iç"' alaka· Konya Askeri SA. AL. KO. cumartesi günü saat 15 şe te 
darlann bir ayak evvel aicil fişlerini 
doldurup göndermeleri ehemmiyetle dan : hir edilmiştir. Taliplerin şart
tebliğ olunur. Kulüplerden mıntaka . 5-11-933 pazar günü kapa- nameyi görmek üzere her gün 
lara tevdi edildiği halde Federasyona lı zarfla ihalesi yapılacak olan ve münakasaya ikti-ak 
gönderilmemit olan fit!er<len dolayı Konya Askeri orta mektebi i- ıçın O gün ve vak-
mıntaka merkez ve atletizm heyetle- çin alınacak Çamaşır ve bula tinden evvel Çorluda Askeri Sa 
ri mesut tutulacak ve müsebbipleri · l K 

Şık yıkama makinesinin ihalesi tın a ma onıisyonuna müranin şahısları hakkında nizamlarımız 
ahkamı dairesinde takibat yapılacak- aynı evsaf ve şerait dahilinde caatları. (3378) (6118) 
tır. 26-11-933 pazar günü saat 14 "'• • 

b:------------------------- te yapılacaktır. Taliplerin Çorlu Askeri Satın alma Ko 
ı.:.dirne Vilayeti Daimi Encümeninden: şartnameyi görmek üzere her misyonundan: -

Edirne Mınttkı San'at mektebinin ihtiyacı olan Bchler 
;-eliği ve ege gibi beş kalem malzemesinin pazarlık münakasasr 
l 5:11-933 çarşamba günü saat 15 şe bırakılmıştır. Talip 
etın teminat me1·tuplarile o güne kadar Vilayet Daimi Encü 

lllenine mürııc:atlarr. (6125) 

fstan bul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyon'• Reisliğinden: 

I Aleni münakasa suretile teklif edilen fiah yüksek goru
ll<;~ Akliye hastanesi rontken malzemesinin 14-1 1-933 sah gü 

\1. saat 14 te pazarhlda satın almacaih. (6121) 

gün ve münakasaya İştiraki- Çorludaki kıt' at hayvanatı 
çin o gün ve vaktinden evvel ihtiyacı için açık münakasa i
teklif ve teminat mektupla- le 80,000 kilo arpa satın alına
riyle Konyada K. O. SA. AL. cakhr. İhalesi 30-11-933 per
KO. na müracaatları. (3374) şembe giinü saat 15 tedir. Ta 

(6056) ilplerin şartnameyi görmek Ü· ...... 
Çorlu Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Çorludaki kıt' at ve müesse

sat ihtiyacı olan 9,500 kilo yer
li malı Toz şekerine münakasa 

zere her gün ve münakasaya İş 
tirak içinde o gün ve vtktin· 
den evvel teminatlariyle Çor
luda Askeri Satın alma komis
yonuna müracaatları. (3379) 

(6116) 

kuk dairesinden : Mahmure hanımın Ha-

san Bahri efendi aleyhine açbi"ı boıanma 

dansının tahkik.alt hitam bularak evrak 

heyete tevdi edilmiş Ye malıkemo günü 

olarak 2-12-933 cumartesi saat 14 tayin 1 

edilmittir gelmediği taktiı-de gıyaben de

vam olunacağı ilan olunur. (9638) 

Oıküdar hukuk hi.kimliğinden : Mu
kime hanım tarafından kocası Nurettin 
Lemi B. aleyhine açılan botanma davası 
üzerine müddaleybin ikametııihınııı mec 
huliyeti hasebile ilanen tebliğat icrasma 
karar verilmiı ve dava arzihali sureti 15 
gün zarfında cevap verilmek için daveti
ye ile beraber mahkeme divanhanesine 
talik kılınmıı olmakla yevmi muhakeme 
olan tayin edilen 12-12-933 salı saat 10 

da mahkemeye gelmek ve davaya müd
deti mezküre zarfında cevap vermek üz. 

re keyfiyet gazete ile de ilan olunur. 
(9637) 

Ueru.z: Yolları lıletmesı 
ACENT ALARI : 

Jt.araldiy • l:öprilbqı Tel 4236ô 

Sirkeci Mühürdar 'ade han Tel. :22740 

Karadeniz Sı.ir' al Poslast 
Gülcemal vapuru 9 ikinci Tef· 

rin Per9embe 18 de Galata rıh
tımından kalkarak İnebolu, 
Samsun, Gireaon, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya. Dönü9te bunlara İ· 
li.veten Pazar, Ordu'ya uğrar. 
(6095) 8343 

Ayvalık Aralık Postan 
Antalya vapuru 9 ikinci T et

rin per~mbe 17 de İdare rıhtı
mından kalkar. (6096) 

-----------~-..::8343 
Merain Sür'at Posta.sı 

Adana vapuru 10 İkinci Te,. 
rin Cuma 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkarak İzmir, Antal
ya. Mersin, Paya.sa. Dönütte 
bunlara ilaveten Alanya, Fini
ke, Fethiye, Küllük, Çanakkale. 
ye uğrar. (6097) 8343 ........................ 

1 İST ANBUL BELED1YESl İLANLARI 1 ------------------------Temizlik işleri hizmetinde kullanılmak üzere 60 hayvan 
mübayaası kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip o
lanlar şartname almak Üzere her gÜn Levazun Müdürlüğüne 
müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 600 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarım 4-12-933 
pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermeli 
dirler. (6134) 

Otobüsler için bastırılacak üç milyon bilet kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Ta 1.ip olanlar şartname almak üze 
re her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasa 
ya girmek için de 51 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile teklif mektuplarını 4-12-933 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. (6132) 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESi İLANLARI 1 
600 ton yerli Çimentonun kapalı zarfla münakasası 

18-11-933 Cumartesi günü saat 15 te Ankarada İdare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne 
lerinde ikişer liraya satılan şartnamelerdedir. (5928) 

8150 

Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna
kasası 25-11-933 cumartesi günü saat 15 te İdare binasında ya 
pılacaktır. 

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

8237 

Yerli tıbbi eczanın kapalı zarfla münakasası 26-11-933 pa 
zar günü saat 15 te İdare binasrnda yapılacaktır. Fazla tafsi. 
lat Ankara ve Haydarpa~a vez>elerinde birer liraya satılan 
şartnamelerde vardır. (6057) 8290 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden; 

İstanbul İthalat Gümrüğü dairesindeki kalem odaları
na vaz'ı iktiza eden sobalar ve buna müteferri boru ve sair Le· 
vazımatı ve sobaların iktiza eden tamiratı bilmünakasa yap
tırılacaktır. Talip olanların T eşrinisaninin 13 üncü gününe 
müsadif pazartesi günü saat on dörtte mezkur Gümrük mü-
düriyetindeki komisyona müracaatları. (5853) 8143 

Betonarme 
mahalli 

işkembe temizleme 
münakasa ilanı 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: 
Keşif Bedeli 6325 lira olan betonarme işkembe temizle· 

me mahalli 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Ve 
rilen bedeller haddi kifayede görüldüğü takdirde ihale 26 T. 
Sani 933 Pazar günü saat on dörtte müessesede yapılacak
tır. Münakasaya girecekler muhammen keşif bedelinin yüzde 
yedi buçuğ u nisbetinde temin:ıt akçesi makbuz veya mektu
bunu, Fen işleri müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası ve 
münakasa sartnamesi ahkamivle resim ve hesabat mündere
catmı kabul eylediklerini ve verecekleri bedeli mübeyyin mek 
tubu yevmi mezkiirda muayyen saate kadar müdüriyet kale
mine makbuz mukabilinde tes :m eylemeleri ve taliplerin · İn· 
şaata ait resim ve kroki ve hesap cetveli nüshalarrnm üç lira 
mukabilinde müesseseden alınabileceği i!an olunur. (6011) 



Güzel Y akacığın 
sinesinden fışkıran EKER SUYU Hayatın 

kendisidir ; 
Mide, karaciğer, böbrek ve mesane haıtalıklarına tutulanlar 
kum sancılarından, huımsızlıktan, safra keaesi bozukluğun

dan, damar hastalığından şikayet edenler: ŞEKER SUYU 
• 
içmelidirler. 

.•• ~ .. ı. -~.;· ,.. 

Şeker ıuyu, terkibinde bulunan mahlfıl litin, kalsiyom, karbonat, ıulfat de magnezi ve manganez dolayısile hamızı bevli vücuttan kolay:ıkla tarh ederek ' kan deveranını intizama sevkeder. 
İdrarı çojaltmak ıuretile uzviyette biriken teressübatı harİc!I atar. Hazım cihazının tenbelliğine mani olarak iştahı arttırır. Şeker suyunun saymakla tükenmiyen faydalarını bir kere tec
rübe edenler bir daha baş~a su içmezler;... Suya rağbet fazla olduğundan bayi listemiz kapanmak üzredir. Bir an evvel müracaat edilmesi lüzumunu hatırlatırız. Deposu: Galatada Mı>l-met 

Ali Paıa Hanı 42 No. da Telefon: 40594 (9468) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatlı ŞarkMalt Hula.Asası ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. 
~ 

Her eczane~ 
co 

de satılır. --

\tsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. iLANLARI 

Merkez Kumandanlığına \ 
merbut kıt'at ve müeasesat ih 
tiyacı için 8890 çeki odun 
9-11-933 perşembe günü saat 
15,30 da pazarlıkla satın alına 
caktır. Şartnamesini görecek
le ~in her gün pazarlığa girecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
nıandanlığı Satınalma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 

( 509) ( 6083) 8308 
* • • 

Halıcı oğlu ihtiyat zabit 
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
hğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (510) 
46084) 8309 

• • • 
Harbiye mektebine mer

but kıt'at ve müessesat ihtiyacı 
icin 2300 çeki odun 9-11-933 
perşembe günü saat 16 da pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
pazarlığa gireceklerin belli saa 
tinde ve Merkez Kumandanlı
ğı Satına'ma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (508) 

(6085) 8310 
• • • 

Yeşil Köy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 9-11-933 perşembe gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
bğa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satm
alma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (507) 
,(6086) 

••• 
8311 

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) 8312 

• • • 

Harbiye Talebelerinin ihti
yacı için 40 adet ders dolabı
nın aleni münakasası 13-11-
933 pazartesi günü saat 13,30 
za talik edilmiştir. Şartname 
sini göreceklerin her gün mü
nakasasına iştirak edeceklerin 
de belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satın alma Komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(513) (6130) 

• • • 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya 

cı İçin pazarlıkla alınacak olan 
200 çeki oduna verilen fiat pa 
halı görülmüştür. Yeniden 9 -
1 1 - 933 perşembe günü saat 
13 te pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin mezkur saatinde 
ve Merkez Kumandanlığı satın 
Alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. 

(516) (6127) 
• • * 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için alınacak 6 kalem sebzenin 
aleni münakasasmda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden mü
nakasa 15 - 11 - 933 Çarşam
ba günü saat 15.30 da icra kı
lınacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münakasa 
sına gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
Alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (514) (6129) 

• • • 
Harbiye Mektebi ihtiyacı 

İçin üç kalem sebzenin aleni 
münakasasında verilen fiat pa
halı görüldüğünden 15 - 11 -
933 Çarşamba günü saat 16.30 
za talik edilmiştir. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve mü 
nakasasına gireceklerin belli sa 
atinde Merkez Kumandanlığı 
Satın Alma komisyonunda ha
zır bulunmaları.(515) (6128) ..... 

Askeri Tıbbiye mektebinin 
Haydarpaşadan Beyazıttaki ye 
ni binasına naklinin 4 • 1 1 -
933 tarihindeki pazarlığında 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 9 - 11 - 933 perşembe 
günü saat 13 de yeniden pa 
zarlığı icra kılınacaktır. Talip
lerin mezkiir saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satın Alma ko
misyonunda hazır bulunmala
rı. (517) (6126) 

* • * 

Sıra 
No. 
797 
798 
799 
800 
727 
728 
730 
731 
732 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti Mahallesi S oka ğ ı Cin si Hissesi Emlak Hisseye göre mu· 

1 No. sı hammen kıymeti 
Boğaziçi Yenimahalle Yenimahallecaddesi Kagir dükkan üstü oda 1/ 4 119 200 T. L· 
Bakırkö31 Zeytinlik Odabaşı Kagir hane Tamamı 19 400 ,, 

,, Sakızağacı Taşhan Kıztaşı Ahşap hane 1/ 5 6 300 ,, 
Beyoğlu Hüseyinağa Tarlabaşı J Kagir apartman 14/ 96 60 1750 ,, 
Boyacıköy Boyacıköy Mektep Ahşap hane ve bahçe 1 2 8-1 O 1000 ,, 
Beşiktaş Şenlik dede Bakkal Ahşap hane 3 1 O 15 450 ,, 

Arnavutköy Arnavutköy Yağhaneçıkmazı ,, 1/ 5 18 120 ,, 
,, ,, Yenimahalle Ahşap hane 1/ 5 101 100 ,, 
,, .._,, .., ,, Büyükayazma ,, ,, ve dükkan 1/ 4 161-163 250 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı 
gayrimenkullerden 727 - 728 - 730 - 731 - 732 sıra No. lular temdiden diğerteri de açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. 
Kat'i ihaleleri 20-11-933 pazartesi günü saat on beştedir. Müzayedeye iştirak edeceklerin yevmi mezkiirda saat on dört 
buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Şartname Bankamız kapısına ası!mıştır. Senei haliye vergisile bele
diye resimleri müşteriye aittir. (6005) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncil Vakıf Han fstanbul 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankası tarafından teıkil olunmuıtur, İdare meclisi ve miidürler 
heyeti ve memurları kiimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarınııı hepsi Türktür. Tür
kiyenln en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalannı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en 'yi şer.aitle yapar. Hasar vukuunda zararları ııilr' at ve kolaylıkh. öder. 

iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Mıirekeplı 

dolma kalemlni 
arayınız 

Anadolu'da perakendeci aranıyor 
euı ~" Şark umumi depozıleri 

N. de TOLEDD 
lstanbul, Sultan Hamam 

Hacopulo Han No. 35 
Telefon : 20620 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(9334) 8076 

iş adamı Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Gustolu adam 

Tıraıa meraklı adam 
Tasarrufu ıeven adam 

Dünyada en tekemmül etmİJ 
SOUPLEX tıraş bıçağını kullanır. 
SOUPLEX- PLATİN tıraş bıcağı· 

Keşan memleket Hastanesinin ihtiyacı olan 51 kaleın 
alatı tebbiyeye talip çıkmadığından münakasa müddeti 
15-11-933 çarşamba gÜnü saat on beşe talik edilmiştir. Talip 
lerin o gÜne kadar teminat mektuplarile Vilayet Daimi encü· 
menine müracaatları. (6122) ~ 

.ıııa emsali daha yoktur ve yirminci aırın bir ıaheseridir. • (948?\ 
8295 Heyeti umumiye içtimaı 

İnihisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden Hali Tasfiyede bulunan Uşak 
İkinci taksitleri alınarak müskirat bey'iye ruhsatiye- T kk.. z· T 

lerinin Birinci kanun iptidasında değiştirilmesi kanun iktiza- era il ıraat ürk Anonim 
sındandır. Kolaylık olmak üzere bu muameleye 15 Teşrini sa- ş• k t• T f• J " d 
ni 933 tarihinden itibaren başlanacaktır. Eski teskerelerin Nu lr e 1 as ıye memur ugun an: 
fus ve Esnaf cüzdanlarının ve birer adet fotoğrafın beraber Tasfiye halinde bulunan Uşak Terakii Ziraat Türk Ano • 
getirilmesi icaheder. Dar vakla tesadüf ederek kimsenin zarar nim Şirketi hissedarlar heyeti umumiyesi aşağıdaki ruzname· 
görmemesi için bu muamele Birinci Kanun 5 inci gününe ka de yazılı işleri müzakere için 16-12-933 tarihine müsadif cu -
dar devam ettirilecektir. işbu günün saat 24 dünden ııonra ya- martesi günü öğleden sonra saat 14 te Şirketin merkezi olan V 

Harbiye mektebi talebeleri
nin ihtiyacı için 1500 çift terli 
ğin münakaııası bir hafta müd
detle talik edilmiştir. Münaka-
11ası 11-11-933 cumartesi günü 
saat 16 da İcra edilecektir. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
-·- _;; .. ,.k,.Aava gireceklerin 

Harbiye ve merbutu mek- pdacak yoklamada teskeresiz içki sattığı görülenler hakkında şakta Şeker fabrikasında toplanacaktır. Bütün hissedarlarıll 
teplerin ihtiyacı olan 600 kilo kanuni muamele yapılacaktır. (6106) mezkr gün ve saatte asaleten veya vekaleten içtimaa gelmeleri 
A ve 1002 kilo B 306 kilo C ------------------------- ve mutasarrıf oldukları hisseleri içtima gününe takaddüm ederı 
marka mobiloil yağı ile 732 ki namesini göreceklerin her günj da aleni münakasa ile alınacak on gün zarfında Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğüne tevdi ede 
lo gaz yağı 19-11-933 pazar belli saatinde teklif mektupla tır. Taliplerin belli saatte temi rek duhuliye varakası almaları ila nolunur. - -
~;; .. ;; Aaat 14 te aleni münaka- rmı Merkez Satmalma Komis natlarile Merkez Satınalma Ko Müzakere Ruznamesi 
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kik ederken o da nefsiyle mücadele tu, fakat hiç l:: :: ,ı; ~ Jı ~ 
etmi§ti. mak lazımdı. O~ ..:.: ::ı cıı :8 

Kit Dabaı'ın verdiği bütün nasi- diğini, kapıdan uz. ~ S > S 
hatleri zihninden geçirdi. Deraini ez- ne doğru iki adım alt N S 
bere öğrendi. O ıırada O!iver'e kar§ı - Daha ba§ka bir'=! 'Vl ~ 
birdenbire içinde yırtıcı bir arzu duy.. mı? e c: 
du. Bu, o zamana karp hiç d~yınadı- Francis ona bakarak: :.::ı 

' 

yonuna vermeleri., (474) misyonuna gelmeleri. (441) 
(5780) 8124 (5683) 8103 1 - Tasfiye işleri hakkında tasfiye memurlarının İzahatı. 

• • • "' * "' 2 -Şirketin hukuk ve sen edat taahhüdatınm elden ve pa 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 1500 kilo sabun 12-11-933 
pazar günü saat 14 te aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Taliple 
rin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satın alma Komisyo
nuna gelmeleri. (438) 
(5680) 

••• 
8100 

Harp Akademisi için 5000 
kilo meşe kömürü 12-11-933 
pazar günü saat 16 da aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta-

)9 liplerin belli saatte teminatla
riyle Merkez Satın alma Komis 
yonuna gelmeleri. (440) a 

t 

Ü 
ırt 

(5682) l 8102 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 1200 kilo kuru üzüm 12-
11-933 pazar günü saat 15,30 

Merkeze bağlı kıt'at ve zarlıkla talibine devri için tasfiye memurlarına salahiyet itası. 
müessesatın ihiyacı için 150 3 - Bazı matlubatın takibinden feragat olunması hakkın· 
ton yulaf 25-11-933 cumarte- da tasfiye memurlarına salahiyet verilmesi. 
si günü saat 14 le aleni müna- 4-Tasfiye muamelelerini neticelendirecek bilumum me· 
kasa ile alınacaktır. Şartname selelerin müzakeresile bir karara raptı. 
sini göreceklerin her gün ve İhtar : 2 ve 3 üncü madde hakkında karar verilebilmek 
taliplerin belli saatte teminat- için dahili nizamname mucibince şirket sermayesinin en az ya• 
larile Merkez Satınalma Ko- rısını temsil eden hissedarların asaleten veya vekaleten içtima• 
misyonuna gelmeleri. (495) da hazır bulunmaları İcap etmektedir. l 

(5968) 8168 Hisse bedellerinin tediyesi için tasfiyenin neticelendirilme• 
* * * si lazımdır. Bunun için de 2 ve 3 üncü madde mucibince tasfi • 

H b' M kt b' tal b l · ye memurlarına salahiyet vermek icap ettiğinden bilfunwıı 
. 'h~~ ıye. . e .~ 1 d te ıc: erı hisse sahiplerinin İçtimada behemahal hazır bulunmaları kendi 

nın 1 ıyatcı ıçınlı 1 akte Pm menfaatleri icabıdır. (6043) 8285 
masası sa ın a naca ır. a-
zarlığı .11 .:r~.şrinisani 933 cu- Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
martesı gunu saat 14 le yapı-
lacaktır. Taliplerin kum ma
sası şeklini ve evsafını görmek 
üzere belli gün ve saatte komis 
yonda hazır bulunmaları. 

(498) (5974) 8198 

Edirne Mıntaka San'at mektebinin ihtiyacı olan 17 ka· 
lem kereste ile 89 kalem muhtelif malzemenin pazarlık müna·, 
kasruıı 15-11-933 çarşamba giin Ü saat 15 şe bırakılmıştır. Ta 
!iplerin o güne kadar teminat mektuplariyle Vilayet Daiıni 
Encümenine müracaatları. (6123) 


