
Vecihi sivil tayyare mek
tebinde dün imtihanlara baş
landı. Talebe arasında bir de 
hanım var. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

M. Mussolininin Fransız, 
İngiliz, Alman hariciye nazır
larını Romaya toplaması Av
rupayı meşgul ediyor. 
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Beynelmilel 
Konferanslar 
Ve Mussolini 

Beynelmilel münasebetlerin tanzimi 
için bir organ bulunamadı. Yüz küsur 
sene evvel, Metternich Avrupa devlet
leri araıındaki münaıebetleri «Mukad .. 
des ittifak» diktatorası ile idare et
meğe çalıtmıttı. Dinamik bir alemi ol· 
duğu yerde bırakmak bedeline matuf 
olan bu büyük devletler kombinezonu, 
gittikçe kabaran ve tutufaD Jıoeralizm 
hareketi karşısında asrın ortaıına doğru 
yıkıldı gitti. 

Metterrtich'in sis.temini Biımarck'ın 
ittifaklar sistemi takip etti. Bu da Av
rupayı iki zümreye ayırdL ittifak ve 
itilaf devletleri arasındaki rekabet, niha
yet 1914 senesinde dünyayı kana böğ
du. 

Müvazane sisteminin bu feci akıbe
ti karıısmdadır ki harpten sonra Mil
letler Cemiyeti denilen beynelmilel 
parlamento ile münasebetlerin tanzimi
ne çalıtıldı. Eğer Milletler Cemiyeti, 
doğu§unda iyi tanzim edilmit münase
betlerin idamesi gibi bir vazıfe ve mea' -
uliyeti üzerine almış olsaydı, belki de m.u 
vaffakıyetsizliği bu kadar bariz olmaz
dı. Fakat Mletternicb'in diktatorasın
dan daha dar ve yarını gönniyen bir 
kombinezonun meydana cetirdiği aiı
temin idamesi gibi bir vazife ile kartı
laıtı ve tabü imkansızlık içinde çırpın
dı durdu. Esasen Milletler Cemiyeti, 
bir taraftan devletler arasında müsa
vat prensibini kabul etmemesi, diğer 
taraftan da Amerikanın bu tetkilata 
girmemeai ve Ruıyanın da alınmaması 
yüzünden daba ilk adımda hakiki bir 
Milletler Cemiyeti olmaktan çıkmııtı. 
Ve ba§bca bu büyük devletlerin Mil
letler Cemiyeti çerçevesi dıtmda kal
malıırı dolayısiledir ki, siyıui ve iktı
sadi münasebetlerin tanzimi için büyük 
beynelmilel konferanslann toplanması

na ba§landı. Beynelmilel konferans usu
lünün de muvaffak olduğu iddia edile
mez. Bu içtimalarm ... büyüğü olan 
Londra cihan iktısat •e ımliye konfe
ransı elim bir akıbete uğradı. Silabsız
lanma konferansından da bir netice çık
truyacağı anlaıılıyor. Bu muvaffakıyet
sizliklerin doğurduğu sukutu hayal kar
tısında konferans usulünün ifli.sı ilin 
ediliyOI'. Ve bu iflas borusu Muosolini 
gibi bir devlet adamı tarafından çalın
masaydı, belki de bu kadar kuvvetle 
ititilmezdi. ltalyan BB§veltlli, bir ga
zeteye yazdığı makalede Londra kon
feransının kapımmaııile beynelmilel kon
feranslar devrinin de nihayetlendiğini 
biidiriyor ve konferans kelın-inin ar
tık siyasi lugatlerden siIW-i lbnn 
geldiğini söyliyor. 

Eğer muhterem Jtalya Bqvekili 
konferanslar sisteminin muvaffak olına
dığmı söylemekle iktifa etse de muvaf
fakıyetsizliğin sebep ve imıllerini ka
rıştınnasa ve konferanslar devrini ta. 
kip etmeoi lazım gelen yeni devrin ma
hiyeti hakkında kehanette bulunmasay
dı, kendiıile kimse münakqaya gir
nıezdi. Ancak Mussolini muvaffakıyet
sizliğin i.milini, konferansların fazla 
kalabalık olmasında görüyor ve Lon
draya iki bin murahhas yerine bir dü
zina devlet murabbası gelseydi, anla
tılabilirdi diybr. htikbalde de beynel
nıilel münasebetlerin dört devlet ara
sında anlatmalar ile tanzim edileceğini 
söyliyor ki bu noktalar izaha ve belki 
de tashihe muhtaçtır kanaatindeyiz. 

Filhakika gerek rilabsızlanma kon
feransının gerek Londra cihan ikbıat 
konferanı:mn muvaffakıyetıizliklerin .. 
deki amiller araştırılınca, bunların, i
kinci derecede devletler tarafından "1· 
das edilen müşkülat karJısında değil, 
büyük devletlerin dahi Mussolini' nin 
bahsettiği dörtlerin kendi aralannda 
anlaşamamalarından inkıtaa uğradıklan 
anlatılır. Acaba Londraya 68 devlet 
Yerine sekiz devlet gitseydi, Roosevelt 
Fransarun para hakkındaki noktai na
zarını kabul edecek mi idi? Ve bu kon
feransı yakından takip edenler bilirler 
lci müzakereler ve münakil§lllar esasen 
altı devlet arasında Olnıu§tur. Geriye 
kalan altmı§ devlet Londradaki dekoru 
"'ıkil etmişlerdir. Cenevre konferan
llnda büyük devletlerin bir araya gele
rek ıiıaJısızlanma hakkında her hangi 
bir karara varmalanna acaba ne mani 
~ardı? \1 e bu konferansın bugünkü çı
aıra sokulmasından mes'ul olan, Mus
•olini'nin fazla gördüğü kalabalık küt
le midir? 

Londra konferansı da silibsızlanma 
konferansı ela bir netice vermemittir. 
Fakat bu menfi neticenin kabahati 
ltıeı'ul olan omuzlara yükletilmekte
<lir. 

Beynelınilel münasebetlenn bundan 
böyle büyük devleti ... tarafından tedvir 
edileceği hakkındaki söze gelince; fil
h.akika her bangi bir ihtilif üze
!'_1nde büyük devletlerin anla§ma
"""• o meselenin halli yolunda atıl
::"' çok ehemmiyetli bir adımdır. Fa-

at asıl mesele bu anlatmayı temin et
lnektedir. Beynelmilel bayatta bir ta
".ftan anla§mak ve uzlatmak istiyen 
b_~YÜlr devletler, diğer taraftan da her 
:urlii anlatmağa engel olan küçük dev.::!•• diye bir vaziyet yoktur. Büyük 
,_ P!. ~~yük devletlerin eseri idi. Sulh 
:' buyuk devletlerden bir kaçının ese
~~ir. Hatta daha ileri giderek diyebi
~ız lci bir çok küçük devletler, bazı bü
::~. d~vletlerin eserinden ba'ka bir teY 
he gildır.. Bu vaziyette biri çıksa da 
d" Ynelmılel münasebetlerin tanzim e-
ıl~emesi meı'uliyetini ltalyan Baş

Veki)i gibi, büyük devletlerin az mü
;:aııaıe. etmelerinde değil, fazla müda
lr lllclerınde olduğunu iddia etse, haki
leatten çek uzakl~'mıt olın_a:ı;· Bu, dev-

Uer araıında mu&Avat gıbı prensip .. 

1 Boğazlann müdaf as ı Yunanlılar terviç ediy 
• 

''iş Bankasına daha parlakl ·80ğazlar ve 

ff k• l d•l . Yunanlılar 
filUVa a tyet er 1 erım,, Müdafaa hakkındaki ta-

Gazi Hz. Celal B. ve banka hakkında 
yüksek takdirlerini beyan buyurdular 

Bence bütün bu hizmetlerin fevkinde daha mühim olan l 
bir hizmeti de bankacılıkta gençlerimizi yetiştirmiş ol-

masıdır, en çok bununla iftihar ederim. .,I' 

lı Bankcqını teaiste 11e inkiıalında mü
him mu11allakıyetlu göster.en llıtı•at 

Velıilimi:z; Mahmut CelGJ B. 

Kuruluıunun dokuzuncu yıldönü

münü kutlulamak için it Bankasının 
tehrimizdeki tubeleri müdür ve me
murları dün ailelerilc bir deniz gezin-

tiıi yapmı§lardır. Banka memurlarını 
ve davetlileri hamil olan Nilufer va
puru dün sabah saat dokuz buçukta 
limaruınızdan hareket etmiş ve doğru
ca Y&lovaya gidilmiştir. Vapurda ay
nca bir caz heyeti de bulunmuttur. 
Gezinti ıon derece neçeli geçmiştir. 
Eğlenceye (300) kişi iştirak ctmittir. 

Öğle yemeği Yalovadn Büyük otel
de yenildikten sonra bankanın lstan
bul şubui Müdürü Yusuf Ziya Beyle 
diger l•ıüdürlerden mürekkep bir he
yet Gazi Hazretlerine arzıtazimat ey
lemiştir. Heyeti kabul buyuran Gazi 
Hazretleri bu milli bankamız.ın kısa 
bir zaman içinde mem!eketimiz iktı
sadiyatına ettiği hizmetlerden bahis 
buyurmutlar ve işin batında bulunan 
muhterem lktısat Vekili Celil Bey 
hakkında şu kıymetli beyanatı lutfet-
mitlerdir: · 

" - Is Bankasının dokuzuncu 
yıl dönü:nünü bütün mensuplarına 
tebrik ederim. 

iş Bankası mütevazı bir serma
ye ile işe baslamıştır, mütevazı o
lan maddi se'mıayesi idi, fakat ma
nevi sermayesi çok büyüktü, çün
kü isin basında gayet kıymetli, ha
luk,'sebatiı Celal Bey ve onun ya

C;>evamı 5 inci sahifede) 

Bulgarlarla müzakereler 
muvakkaten tat·ı edildi 
Murahhaslarımız izahat vermek için 

davet üzerine Sofyadan döndüler 
Bulgarlar Başvekilimizi hararetle karşılamak için 

şimdiden hazırlık yapıyorlar 
Bulgaristanla aramızdaki iktısadi 

münasebUeri yeni ıeraite göre tanzim 
için, Sofyada Elçimiz Tevfik Ki.mil 
Beyin riyasetinde Ticaret Umum Mü
dürü Naki ve Şirketler Müdürü Cemal 
Ziya Beylerden mürekkep heyetimizle 
Bulgar murahhas heyeti arasında de-

vam eden uzun müzakereler mühim 
noktalar etrafında itilafla neticelen-

mit ve yalmz ihtil&fi mucip olan bir 
prensip meselesinin daha kısa ve daha 
pratik bir teki.ide halli • · n .;.uvakka
ten tatil edilmiıtir. Bu prensip ihtilafı 
ile diger mevzular hakkında ıifahi i
zahat vermek üzere murabhaalaronız 
müstacelen Ankaraya çağnldıklarm
dan Naki ve Cemal Ziya BeyJer dün-

(Devamı 5 inci sahifede) 

J 
Dün lleç llahte kadar içtima eden tefkilôt heyeti 

Defterdarlık kadrosu bir 
eylôlde tebliğ edilecek 

Memur adedi 1300 e çıkarıldı. ·110 
yüksek mektep mezunu kadroya alındı 

Eski memurlar ne yapılacak? 
Bir eylwden itibaren tatbik edile

cek olan lstanbul mali teıkil&tına ait 
hazırlıklar son teklini almak Üzeredir. 
Bu ite bakmak ve buradaki komisyo
nun kararlanna son tekli vermek üze
re Maliye Vek&leti Varidat Umum Mü 
dürü Cezmi Bey, dün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Cezmi Beyin riyasetinde dün Def
terdarlıkta geç vakte kadar devam e-

lerin tatbik edilmediğini söylemenin 
batka bir ifade tarzıdır. IMbssolini'nin 
bahsettiği diktatora esasen barptenbe
ri mevcuttur. Ve gayri tabiilik te bu
radadır. Bu vaziyet ancak devletler a-

den uzun bir içtima yapılmıt ve yeni 
kadroJarJa yeni alınacak ve nakledile
cek memurJar hakkında tetkikat yapıl 
mıştır. 

içtimada Defterdar Mustafa Bey, 
Varidat ve tahakkuk müdürlerinden 
Talô.t, Salim, Zeynelabidin Beylerle 
Maliye Müfettitleri ve diger aza bulun 
muttur. 

(Devamı S inci sahifede) 

rasıncta müaavat prensibinin yani bey
nelmilel manada demokrasi mefhumu
nun kabul ve tatbik edilmesile ıslah edi
lebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

lebimizi terviç ediyorlar 
ATINA, 26 (A. A.) - Hariciye Ne 

zare tindekl siyasi itler §Ub.J'•i sabık 
müdürü M. Georges Melas, Türk -
Yunan dostluğu hakkında Elefteron 
V-iına gazeteaine bir yazı göndermiı· 
tir. 

M. Melas, bu yazısında, Boğazlar 
hakkında Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Beyefendi tarafından ile
ri sürülen tezi müdafa ederek diyor 
ki: 

"Şarktaki komtunıuzla olan müna
sebP.tlerimizin en bariz vaafmı teşkil 
eden ve bu münasebetlere asıl huıu .. 
aiyetini veren doğruluk ve açık özlülü
ğe uygun bir surette hareket eden biz 

. Yunanlılar, silahlan azaltma konfe
ransının, dostumuz olan Türkiye Cüm
hnrivetinin biraz muvazenesiz bir hal
de bulunan müdafaa vaaıtalanrun es
ki ~aline gelmesini temin edecek bir 
karar vermesini görmekten baıka bir 
temennide bulunamayız. 

HBoğazlar hakkındaki mukavelede 
Türkiyeye komıu hükıimetlerin değil, 
fakat büyük devletlerin İmzalan bu
lunmaktadır. 

"Şıırki Avrupanın nihayetinde haki
ki bir •ulh amili olan, karada, deniz
de müll1'kalatın serbestliği huıusunun 
çok dikkatli ve uyanık bir muhafızı o
larak anılan Türkiyenin haklı dilekle
rini alikadarların yerine getirdikleri .. 
ni görmek istiyoruz.,, 

Fas sultanı 
Halife mi olacak? 
Bu takdirde emanatı mü
bareke ona verilmeli imiş 

Fas Sultanı Pari&te 

Matin gazetesi yazdığı bir başma
kalede Hazreti Muhammet'ten beri 
Abdülmecide kadar hilafetin geçirdi
ği tarihi hül&sa ettikten sonra diyor 
ki: "Bidayette bu yÜksek intihabın 
esaslı şartı, Peygamberin mensup ol
duğu Kureyı kabilesine mensup of .. 
maktı. Bugün ise Türkler hilafeti ilga 
etmit vaziyettedirler. Fas Sultanı ise 
Hazreti Muhammedin kızından ve o
nun sül&lesinden bulunduğu cihetle, 
halife intihap edilmek için ilk şartı ta
mamen haiz bulunmaktadır. 

•ıEğer Şerifi Haşmebneap islim &
leminden hilafeti isterse Şeyhisl&m, 
kadı ve müftüJerin kısmıazamının ken 
disini intihap edecekleri şüphesizdir.,, 

Matin muharriri bövle bir intihap 
vaki olduğu takdirde Topkapı sarayın 
da Hazreti Muhammede ait bulunan 
kılıç, hırka, sakal, bayrak ve saire gi
bi emanatımübarekenin Fas Sultanına 
gönderileceği ümidini de ızhar etmek-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Başvekil Hz. 
Batvekil ismet PB§a ile vekiller he

nüz Y alovadan avdet etmemişlerdir. 
ismet Paşa hazretlerinin daha bir kaç 
gün Y alovada kalacakları anlaşılmakta
dır. 

Alacak mesele•İnden cinayetler ço
ğalıyor. Dün de Kasımpaıada böyle 
bir 11aka oldu. Y azuı iç aayılarnı:z;da. 

Fen fakültesi reisi Ali 
Yaver Bey oldu 

Kerim Bey çekildi. Mülkiyedeki eski 
hukuk profesörleri de istifa ettiler 

Maarif Vekili vekili Dr. Refik Bey 
dün öğleden aonra üniversiteye gel
miı ve geç vakte kadar meıgul olmut
tur. Vekil Bey dünden itibaren kadro
da münh&I bulunan profesörler mese
leai, getirilecek ecnebi profeaörler m.ik 
tan hakkında Prof. Malch ile uzun 
müddet görüımüttür. Öğrendiğimize 
göre kadro yakında ikmal edilecek, 
ecnebi, Türk bütün profesörler tam 
Jiste halinde ilin edilecektir. 

Mevsukan öğrendiğimize göre Fen 
Fakültesi Reisi Kerim Bey ahv&lisıh
biyeıine binaen istifa etmiş ve istifa
namesini evvelki gün vek&lete takdim 
etmi,tir. Vekil Refik Bey istifaname
yi kabul etmittir. 

Fen Fakültesi Profesörlerinden Ali 
Yar Bey Fakülte Reialiğine tayin edil 
mİ§tİr. Maarif vekili Bey Ali Yar Be
yi nezdine davet ederek meseleyi u
zun boylu anlatmıt, Fakülte Reisliğini 
deruhte etmesi için teklifte bulunınut
tur. Ali Yar Bey bu teklifi kabul et-

( Devamı 5 inci sahifede) K•rim Bey 

14,000 malul büyük bir 
teşekkül halinde · 

toplanmak istiyorlar .. 
Eski heyet mühürü ve evrakı yenilere 

vermek istemiyor mu? 
Şikayetler nereden geliyor? 

Harp Malulleri Cemiyetinin icraatı
na aleyhtar olanlann, evvelki gün 
Darülfünun konferans aalonunda top
lanarak bir kongre aktettiklerini ve 
neticede idare heyetini Ukat ve yeri
ne geçecek yeni idare heyeti azasını 
seçtiklerini yazmııtık. 

Bir kısım malw gazileri böyle cezri 
harekete sevkeden haklı sebepler var-

dır. Harp malulleri arasındaki ihtila
fın baılangıc'.1.. bize verilen m&liimata 
göre, tudur: ısundan iki buçuk sene 
evvel harp malulleri heyetiumumiyesi 
fevkalade bir içtima aktederek geçen 
güne kadar it batında kalan arkadat
larıru idare heyetine aeçmiılerdi. Fa
kat, bu idare heyeti arasına maalesef 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bu sene mezuniyet imtihanına giren talebe mümeyyizlerle bir arada . . 

Türk kadınından ilk pilot! 
Sivil tayy~recilerin imtihanlarına baş

la.ndı. ilk kafile bu sene çıkıyor 
Kadın pilot neler söylüyor? 

Memleketimizde sivcil tayyareciliğe 
karşı rağbet artmaktadır. Bu sene Ve
cihi tayyare mektebinden bir cok genç
ler pilot diplomaıı alacaklardıJ.. Bunla
rin içinde bir de hanım vardır. 

Mektepte mezuniyet imtihanlarına 
dün ba§lıınmıttır. lmtiban heyetinde mü 
meyyiz olarak Büyük Erkiru Harbiye
den Tayyare ve Makinist Mektebi mü
dürü Kılıç, Hava müfrezesi kumanda
nı Asmı Beyler bulunmaktadırlar. 

ilk imtihan dün yapılmıştır. Dünkü 
imtihan tahriri idi ve «tayyare intaatı 
ve malzemeıi» dersi üzerinde idi. 

imtihana girenler arasında ilk Türk 
kadın pilotumuz olan Bedriye Hanun ela 
vardı. Bednye Hannn tayyarecilik için 
büyük bir sevgi duymektad'J• 

Mektebin bu ilk kursu alb aylıktır. 

Bundan sonra bir sene olacaktır. 45 ta
lebe yardır. ilk kursu bitirerek imti
hana girenler Bedriye Hanım, Muan.
mer, !:!ait, Abdurrahman, Salih 'Mioh
met, Tevfik, Rıza Ali, Kenan Rifat, 
Necmi Edip, Himit Beylerdir. 

Nazari imtihanla•• bir hafta devam 
edecektir. Gelecek hafta uçuılar yapı
lacaktır. imtihanlarda kazananlara pi
lotluk diplomalan verilecektir. 

Mektebin kartısında deniz kenarın
daki sahaya bir de hangar yapılmıştır. 
Burada ameli dersler gösterilmektedir. 

ilk Türlr kadın pilotu Bedriye H. 
Tayyareainde • • 

Hangar ayni zamanda bir imalit
hanedir. 

V ecibi Bey burada talebesine tay
yare y~pdmaıını göıtermektedir. 

Vecihi Bey ve talebe burada dört 
tayyare yapımftır. Bir tayyare da ya
pılmaktadır. Tayyarenin motör kısmı 
hariç bütün diğer levazımı yerlidir ve 
tayyattler yerli olarak yapılmakta. 
dır. 
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Tarihi tefrika: 96 HARJCI HABERLER 
y..,.., r S. N. Her h.aklo (Milhret) ind.ir. 

Serasker Rıza Paşa 
3 

T oronunu emziren biiyükanal - Rlza Pafanın kendi riııayetine 
bakılıraa! - Seraskerlik tarihi. - "Cihan seraskeri" Riza P"f". 

Seraakeı Mehmet Rıza Pap, 1261 
..,nesinde doğmUflur. Valideai lohuaa 
döıeğinde hastalanarak kırkıncı ııünii 
vefat etmiıtiı-. Anadan öluüz kalan 
nevzat Rıza Beyi hfi7ük valldeai ha
nım bağrma baaarak balmuya, kendi 
kederini, torununa bakanıık avutmıya 

çalıtıyordu. 
Lohuaanın vefahnm flı:inci ırünfl ha· 

nımninenin memelerine aiit ııeldiiti ve 
ya"t'l'\Uunun yavrusunu emzinniye bat .. 
ladığı .-yl olmuttur. 

Bu, görülmedik, du)'Ulmadık hadi
"'" o civarlarda hemen yayı}mıt ve za• 
manm padiphı olan Sultan Abdülme• 
cidln kulağına kadar giderek emzikli 
nineye, kaydıhayat ıartile beı yüz ku· 
ru, maaı bağlamıt ve aek..,n Yatmda 
vefat eden büyük hanım. ölünceye k11t 
dar bu maa'ı almıttır. 

Büyük hanım, o tarihta 64 Yatların• 
daydı. 64 yatlarında bir kadmm böyle 
tabiat kanunlan haricinde, kendi do
ğurmakaızm tonıunu emzirip bea.liye
cek kadar aütlenmeai akim ve fennin 
güç kabul edebilecetl hadiselerdendir. 

Bu hii.rikayı Sultan Hamit, Rıza Pa
sayı ikinci Orduda fırka kumandanlı
ğına tayin ettiği ııırada ititmit: 

- Harndobun, kendiaini pederim 
büyiitmüş, ben de hizmetime alıyorum 
mfl'tnnu'!'l oldum! 

Diyerek düa ettiğini Rıza Pata 
merhum hikaye etmişti. Eluhdetü aler• 
rivi! 

Sırası gelmi,ken seraskerliğin tari· 
hinden de lcıaaca hah.edivereyim: 

•-2.n şevvalmda Yeniçeri ocağı ha· 
iradeiıeniye lilğv ve imha ve asakiri
nizamiyeimülUkane icat edildi. 

"Aaakirinizaıniye te,ekkülünde 
"Serasker,, lik makamı teşekkül et
mi1tiı. Muhareb•l...-de •erdan ek-
remler umum q}ôre kuman".fan 
olduğu halde orduyuhümayun müfre
"Zelerine kumandan olanlara 0 seras· 
ker., dahi denirdi. Hatta 1152 ve 1182 
••e 1 ?02 harplPrinde Vidin ve Mora ve 
1 - naıl Senı.&.tti ~hır. Bu 
s • "'"?ten ağalık bedeline a!lakiri-
~ahaneye ''serasker,, ünvanile bir za .. 
bit tayini münasip görülmüştür. Yeni
çeri Ağalarından (Celii.Jettin) ve (la
mail) Ağalara seraakerlı1ı: tevcihi te
zekküründe ikisi de kabul sureti göa
termemekle (Rusçuklu Hüaeyln Pa
şa) ya ihale edilmiftir. 

"242 zilkade•inde (Mehmet Hüarev 
Pata) serasker oldu. 252 cemazllevve
linde (Halil Rifat Paşa) oldu. Bu ara
lık (Sait Paaa) :ra haaaa ve manaure 
müşürlüklerile (Anadolu Seraskeri) 
ünvanı ih•'ln bu:yuruldu. 253 zifkade· ı 
sinde (Sa!'t Paf&) ya iki ..,raakerlik 
tevhide» tevcih edildi. 255 rebiülev
velinde (Halil PAJA) aaniyen naapla, 
1256 rebiülevvelinde azille (Fethi Pa-
43-) kaymakam olarak (Serki.tibi Mua 
lafa Paşı<) Serı<aker ıretirildi. 258 re
biü,li,hirinde Cebelilübnana memur 

olmakla (Hafız Mehmet Pıqa) kay
makam seraskeri olma,tur. 

···Makamıseraakeri,, Pteabice1a111et ı 
edince 1248 muharreminde haaaa fe
riki (Ahmet Feyzi Pa,a) ya m\i4ürlük 
ihaanile husa mü,ürü naspedilmi,ti. 
Sonra mansure feriki (Vuıf Pa,a) 
yerine dahi müşarünileyh (Sait Paşa) 
251 aalinde mansure mü,ürii olup iste 
bu iki müşürlük Anadolu Seraskerli
flle birleştirilmlt. badehu 255 aalin
den aonra (Rıza Paaa) haaaa müsürii 
ve bad hu (Darbahor Re,lt Pa
şa) manaure müşürü olup umuru:-•. 
lceriye bu suretle idare edilmitli. 258 
zilhiççeoinde (Me•nedi Serask~ri) 
1agv ile mesalihi müprünileyh (Reşit 
Pa•a) ya asakiri ma11.1ure mü.şürü sı· 
fatile ihale edilmiıti. 259 ,abanında 
aaakirisahaneihaua ve manaure biri. 
birine kalole (Rıza Pa,a) Seraıker 
ve (Re•it Pa•a) haaaa mü,ür kayma. 
kamı oldu. Orduyuhümayunlar teıek
kill ettirildi. 261 şabanmda (Sülev
man Paaa). 262 muharrem.inde (Hüa
rev MPlımet Pap). aaniyen seraaker 
oldu. 263 muhal'l"eminde aaniyen (Sa· 
it Paaa) ve 264 c.-mazilahlrinde tek- j 
ur (R ... ~ P ·~ ). :ıı;ı; ,...J,iülevvf'lind .. 

(Mehmet Ali Paıa) ve 267 °recebinde 
(Rüttü Pawa), 269 tablllllnda (Meh· 
met Ali Pata) aaniyen, 270 cemazil· 
evnlinde (Rıza Pata) aali..,n, 27ı ra 
mazanmda (Rüıtü Pata) aaniyen, 272 
rebiülevvelinde (Rıza Pata) rabian, 
273 zilhiççesinde (Mehmet Ki.mil 
Pata), on dördüncü günü (Rüıtü Pa· 
ta) aaliaen, 274 rebiülevvelinde (Rı
za Pata) hamisen naapedilmittir. 

'"İtte bu ..,nelerde haaaa, Deraaadet 
orduları, Üsküdar ve latanbulda ola- 1 

rak iki müıürle idare olunmaktaydı. 
Haaaaya Reıit, Rüştü, Mahmut, Selim 
Vasıf Pata.lar, ikiter üçer defa naapla 
Deraaadete dahi ekaeriya Darbhor 
(Reılt Pawa) mütür olmuttu. 

"ı277 zilhiççesinde haaaa müıürü 
olan (Namık Pata) -aeraaker oldu. 
78 rebiülevvelinde {_Rüttü Paşa) ra· 
bian aerasker olup 'Iİ:aptan (Mehmet 
Ali Pata) kaymakam oldu. Bir mahta 
serasker vuaulbuldu, 79 recebinde ve
zaretle (Hacı Raılt Pata) ve kırkın
cı günü (Fuat Pata) sadrazam dahi 
oldukta (Halil Paıa) mühimmatıhar
biye nezaretile serasker kaymakamı 
olmuştur. 80 rebiülevvelinde ( Hüae
yin Pa,a) serasker kaymakamı oldu. 
82 sahanında kaymakamlığa (Apti 
Paşa) tayin edildi. 83 muhal'l"eminde 
(Rıza Paf&) aadisen aerasker olup 
(Apti Pa,a), -birinci ordu tabir olunan 
haua müşürlüğünde kaldı. O aene 1 
şevvalinde (Rüştü Pata) hamiaeıı se- J 

rasker, 84 ıevvalinde (Namık Pa:ı.a) . 
aaniyen naspla Bağdattan gelince (0-
mer Pata) kaymakam oldu. 85 '4'VV•· 
Jinde (Hüseyin Pa,a), 88 canazifev
velinde (Esat Pa,a), zilkadeainde 
(Apti Pa,a) olup Anadoluya gelince 
(Alyanak Muatafa Paşa) ve cemazil
evvelinde (Yaver Pata) ve şabanda 
(Eaat Paşa) ve zilhiccede aaniyen 
(Hüseyin Paşa oldu. 90 ahirinde aada 
ret inzimamında (Apti Paaa) kayma
kam oldu. 91 zilhicceainde maalveza
re (Ali Saip Pa,a) Hazretleri kay
makam oldu. 92 rebiülevvelinde Kay 
makam P.,.., serasker oldu. Recepte 
(Hüseyin Pata) aaliaen, ramazanda 
(Rıza Paşa ) sabian, ıevvalde (Namık 
Paaa) aallsen, zilhiççede (Rıza Paşa) 
taaian serasker oldu. 93 rebiülevvelin
de (Dervis Pa,a) Hazretleri serasker 
olup on dört günde aaniyen (Nadir 
Apti Paıa), haftaamda (Hüseyin Pa
aa), rabian, cemazilevvelde (Apti Pa 
aa) salisen, ,ahanda (Redif Pata), 
94 cemazilevvelinde azille, (Mahmut 
Paşa), kaymakam oldu. Zilhiççede 

• (Rauf Pa,a) ~avmakam ve sonra 
aeraaker oldu. 1295 eva!Unde (izzet 
Pş.) ve cemazilevelde (Mahmut Pş.) 
ve müteakıben (Mustafa P,.) aaniyen. 
zilhiççede (Gazi Osman Pata) Haz
retleri aerasker oldular. 

•·ı297 ..-harunda tensikah cedidei
aakeriye olarak 'Seraakerlik,, saniyen 
ilga edilerek (Harbiye Nezareti) te
şekkül edip maalvezare (Hüaeyin 
Hüsnü Pata) olmuttur. Zilhicçede 
(Oamaıı Paşa) aaniyen, 99 muharre
ıninde (Hüaeyin Hüanü Pata) sani
yen, müteakıben (Oaman Paşa) sali
sen •e ünvanı iadeten seraaker nasp1a 
1302 zilhiççeainde (Ali Saip Paşa) 
saniyen aeraaker olmu,tur. 309 vefa
hnda rabian (Gazi Osman Paşa) Ye 
haftaamda (Mehmet Rıza Paaa) ba
rütpeivezaret müıürü naapedilmi,ti.,. 
(Sic•li O<man: · ,.ilt 4 - sayıla 119 • 

180 - 181) • 
Seraskerliğin ihlasından aonra se

kiz kere o makamı ihraz eden Rıza 
Pa.-, zamanında, beynelavam ''Cihan 
Sera,kerl., namile anılan (Haaan Rı
za Pas ) dır. 

latanbuldaki Rıza Paşa yokuıu, Ka 
dıköyÜnde Mühürdardaki Rıza Pa•a 
mahallesi merhumun konak ve kÖ4kle
rinin bulunduğu mahallerdir. Kadıkö
yünde Rıza P14a mahalleainde (Cihan 
Seraakeri aokağı, Serasker aokağı, Rı· 
za Pata) ilah .. gibi aokak.lar, hep o
nun hatıra.sına i2afeten konmuttur. 

Abdülhamidin ıevgili Sera1keriz&• 
ferpeykeri (Mehmet Rıza Pata) 
merhum, son Seraıkerdir. 

f Arkası YAr) 

Yarın: 1 

1 

Ahmet Arabi Paşa 1 
Şeyh Ahmet Arabi kimdir?- ~ıııır, Mıaırlılarındır. -Arada is i 

tilade eden lngilizler!- Sıddık Teulik Pa,anın saraydan iıtim~l.R 
ti adı. =-'l 
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DiL ANKETİMİZ 
O~anlıcadan türkçeye k~rıılıklar klavuzunu hazırlamakla uğraşan T. D. 

T. C. nın ça!ıtmalan, c~yetin açtığı büyük dil anketinin verimlerini aağlam
lattırmaktadır. Bu değerlı çalıımalan elimizden geldiği kadar kolaylaatırma-
yı boynumuza borç biliriz. -

Bunun için "Milliyet,, kendi bakım mdan bir anket açmıttı. Anketin üeün-
cu listesini de atafıya koyuyoruz: · 

1 - FiKiR, 2 - MEFHUM, 3 - RUH, 4 - MÜLAHAZA. 
Fransızcada bunları kartılıyabilir .Ozler de fUnlardır: 
ı - IDEE, 2 - PENSEE, 3 - ESPRIT, 4 - AME, 5 - CONCEPT. 
Meaeli '·bu huıuıta benim bir fikrim var,, sözünü Franstzlar "j'ai un! K'ee» 

diye ıöylerler. Mantık ıstılahında "ide e., fikir, «Concept» mefhum demektir 
"Penaee,, de «fikir. dir ama, dütünce manasına. "Ruh,, sözü piıikolojid~ 1 
c&me» ile !.e~.cüme olunur. Fakat birçok yerlerde "Eıprit,, ye kar§ılık olur. 

itte butün bu ince farkları gözete rek bu aözlerin her birine Öz türkçe J 
karşılıklar arıyoruz. 

. . Okuria..rımız_m ~u de~erll itte de gazetemize düşündüklerini, bildiklerini 1 
bıldırmek Jutfunu eaırgemıyeceklerine inanmaktayız. 

!?elen cevaplan gazetemizde basmakla beraber T. D. T. C. ne de ırönde
recearız. 

Cevaplar, gazetemizde anket mem urluiu namına gönderilmelidir. 
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Romada yeni 
Bir toplantı 

• 
Dörtler H~riciye nazırları 
tekrar toplanacaklar mı? 

LONDRA, 26. A. A. - M. Mus
solini'nin teşrinievvelde Romada 
Fransız, İngiliz ve Alman harici
ye nazırlarını toplamak niyetinde 
olduğu havadisi, Londrada uzun u 
zun görü,ülmektedir. Böyle bir 
toplantının yapılmak ihtimali siya 
si mahfeHerde büyük bir alaka u
yandırmışhr. 

Bu toplantı fikrinin Berlinde a
leyhtar bir şekilde karşılanmadığı 
da kaydediliyor. 

Diğer taraftan, M. Bennes'in Ro 
maya bir seyyabat yapmak tasav
vuru Londrada iyi karşılanmıştır. 
Zira bu seyyahatte küçük itilaf ile 
İtalya arasında daha iyi bir müha 
aebet manası görülüyor. 

Kuvvetli Japonya 
Japonya donanmasını / 

daha l:uvvetlendirecek : ı 
BERLİN, 26. A. A. - Vossis

che Zeitung gazetesinin yazdığına 
göre Japonya, uzak şukta, harp
ten evvel İngiltere'nin oynadığı ro 
lü oynıyacaktır. Ve bu rolünde tu
tunabilmek için, İngilterenin de 
o zaman yapını• olduğu gibi, harp 
ve ticaret donanması inkişaf ettir 
mek için kuvvetini ve parasını sar 
fetmekten çekinmiyecektir. 

Siyasi sahada, Japonya Millet
ler Cemiyeti muahedesini dinlemi
yerek hareket serbestliği temin et 
ti. Uzak şarkta Japonyanın yega
ne muhtemel rakibi Çindir.Japon
yanm Çin'i bugünkü zaif vaziye
tinde tutmak ve ancak hakiki bir 
kuvvet olabilecek hu memleketin 
siyasi kuvvetlenmesine mani ol
mak istemiyeceği muhakkaktır. 

Kaçak banker 
ATINA, 26. A. A. - Amerikan 

bankerlerinden lnsul, yeniden hile , 
li iflasla suçlandırılarak tekrar tev 
kif edilmittir. 

V AŞINGTON, 26. A. A. - Şi
kago müddei umumisi Samuel hı 
sull aleyhine yeni bir ittihani'da 
bulunm~tur. Bu yeni ittihama iı
tinaden Amerika hükumetinin, Yu 
nanistanda teşebbüslere buluna
rak Samuel lnsull hudut haricine 
çıkartmak istediğini teyit ediliyor. 

V ASlNGTON, 26. A. A. - Adli 
ye n.dareti Samuel lnsull'un Yu
nan topraklarından çıkarılması 
hakkında Atina hükfunetine bir ınü 
racaat yapıldığını bildirmektedir. 

Bulunan yeni ittiham, iflu ka
nunlarının ihlali maddesidir. 

Adam kaçırıp salıvermi

yenler idam edilecek 
ALBANY, 26 <A.A.) - Nevyork 

hükümeti valisi, adam kaçakçılannın, 
muhakemeleri bitmeden evvel kaçırdık
larını bn-akmaıhldarı takdirde idam~ 
mahkiım edilmeleri hakkındaki kanunu 
unzalanımttır• Bundan ba,lca kaçmlrna 
vak'aları için müebbet l:.<1.piı cezası ve
rilecektir. 

Türk inkılabı Lyonda 
nasıl görülüyor? 

M. Herriot'nun Türkiyeyi ziyareti 
münaaebetile Lyon'da çıkan Lyon re
pubhcain gazeteainin yazdığı bir hat
maka.leyi iktibas etmittik. Ayni gaezte 
ikinci bir batmakale daha n~retmi,
tir. Bu makalenjn özünü alıyoruz: 

"Ayni aulh hialerile mütehauia bulu 
nan, sulhun muhafazası uğrunda ayni 
endişeyi taııyan bu iki millet arasında
ki mukarenet gerek hialerin, gerek 
menfaatlerin zaruri bir icabıdır. Tür .. 
kiye 922 den beri Balkan miaakı lehin
deki müsmir faaliyetleri ile Avrupa 1 
aulhünün istikrarında eaaalı bir amil 1 

olmamı! mrd1r? Bunu Frans;ı ile Tür· 
kiye ar~~ında mütekabil bir :\nlayı5la il 

kabuf edebiliriz. 
"Hilafetin ilgaaı Türk tarihinde ye

ni bir devir açmıttır. Eaki devrin adli
yesi menşei dine dayanan, mil1i idet 
ve itivatlara uymıyan kanunlara isti· 
nal ederdi. Sarih bir adliye çerçevesi
nin mevcut olmaması memleket faali
yetini felce uğratıyordu. ı9?.'l de Gazi 
adliyeyi ıslah etti ve Mecli. 1926 da 

1 

lsviçre kanunumedeniaini kabul etti. 

''SRltanabn ilgaaından evvel Türki-
1 

yede kadının hali hiç te şayanıgıpta 
değildi. Bir defa kadının hiç bir hak
kı yoktu- Kocuının tamamile esiri ma
biyt-tind ydi. Yl!-..ü kapalı idi ve na· 
rıusıı pt"çesinin kalınlığı ile ölçülürdü. 
Bir parmağını göstermesi boşanması. 
na sebep olabilirdi. Gene kız evlenme
den evvel kendisine intihap edilen er .. 
kelti göremezdi. 

"Gazi, kadına da hakkını verdi ve 
ona ananevi faziletleri.le lii vık olduğu 
mevkii verdi. Buırün bir çok mealelr.
ler, en genit medeni Te aiyasi hakları
nı iktisap eden Türk kadınına açık-
tır.,, 

Mançuri hududuna 
Rus süvarilerinin akınları 

protesto edildi 
HARBİN, 26. A. A. - Reuter a

jansı bildiriyor : 
Münçuko hükumeti Harbindeki 

Sovyet ceneral konsolosuna bir no 
ta vererek Sovyet suvarilerinin hu 
dut üzerinde akınlar yapmasını pro 

• testo etmiştir. Protestoda, bu a· 
kınlar heman durmaz İşe çok ciddi 
vahim akibetleri olacağı bildiril
mektedir. 
HARBİN, 26. A. A. - Suifenho 

ile Hengtao'ya hücüm eden çin gö 
nüllüleri ile Mançuri kuvvetleri a
rasında sürekli ve fiddetli müsade 
meler olmut ve gönüllüler ağır za 
yiat vererek çekilmi,lerdir. 

-v - ----· 

Buğday anlaşması 
Anlaşma dün Londrada 

imza edildi 
LONDRA, 26 (A.A.) - Buğday an

laşması imzalanmııtır. 

LONDRA, 26 (A.A.) - Buğday 
konferansı, tadil edilecek tarifeler tat
bik edilmeden evvel geçecek olan dört 
ay için buğday fiyatım 36 altm eenta 
olarak tesbit etmiftir. Bu fiyat Kali
forniyanın Stanford t ood R~serch ensti
tüsü usulüne göre heıap edilmiştir. 

Ayın betinde enatitü tarafm~an tea
bit edılen ıon fiyat 53 ve 54 altm eenta 
idi. Binaenaleyh tarifelerin tadilinden 
evveli için tesbit edilen fiyat on altın 
cenb yükııelecektir. 

LONDRA, 26 (A.A.) - ihracat 
ve ithalat yapan aliikadar devletler ara
sında yapılan anlaşmanın, hükümetle
rinin tasvibine taliken imzası celsesi 
bir buçuk saat sürmüttür. 

Celse, ihtiyat kayı -. 1arını vermek 
hükfımetlerinin han~i ş.:ırt :arla tc.kllf e· 
dilen anlatmağı kabul edeceklerini 
bildin:nek iatiyen ı,:,. ~ok murahhasların 
müdahalelerine sebep olmutlur. 

Bilha .. a Sovyet murahha•ı, anlaı
manın tatbikinde mensun olduğu mem· 
leketin menfaatlerini korumak ve Sov
yet hükumetinin iktıaadi siyasetinin 
nazarı dikkate alınması lüzumuna işaret 
etmiıtir. 

Bir çok hatipler, sabahleyin bildir
dikleri noktainazarlarını tekrarlamıt· 
tardır. Sonra konferans reisi M. Ben .. 
net, alman neticeden Ye anlatmayı 
imzalıyan d~vletlerin teırikimesai ni
yetlerinden memnuniyetini bildirdi. 

Canada mümeaaili, bu anla.pnanın 
dünya inktısadi kalkınma itinde birin· 
ci muvaffakıyet olduğunu söylemi, ve: 

"- Her memleket, demittir, mÜ§te .. 
rek menfaat için fedakarlıklara razı 
oldu. Bana kalırsa bu uzlatma, kat'i 
olmasa bile, refaha dönüş İçin kuvvetli 
bir uıuurdur. 

Amerika murahaaı M. Murphy, bu 
kadar müspet bir netıceye vanlabildi
iinden dolayı memnuniyetini ve bunu 
cihan,ümW mahiyette iktısadi bir tec
rübe olarak telakki edilmek icap etti· 
ğini bildirdi ve dedi ki: 

"- Bu ilk muvaffakıyet, yakın bir 
zamanda daha bir çoklarının olacağı
nı hissettiriyor. ,, 

Amerjk:an murahhasının sözlerİnw 
den aonra celse kaldırıldı ve buğday 
konferanaı kapabldı. 

Şimdi, ihracat yapan devletlerin 
1933 - 34 aeneai için yapacakları ihra· 
catın miktarını tespit kalıyor. 

Konferans tarafından te~kil edil· 
miş olan istisari buğday komite~i ilk 
defa olarak Londrada 18 / 9 da topla-
nar-1 .... , ... 

[MiLLiYET: Buğday meselesi hak
kında yarınki nüshamrzda çıkacak tet
kik makalesini okuyunuz.]. 

Almanlıktan ihraç 
BERLIN, 26 (A.A.) - Boeraen 

Zeitung gazetesine göre Alman vatan
daşlığından çıkarılacak olanların neş
redilen liatesi. henüz bir ilk listedir. 

Bu listede ismi olmıyan hainler, unu
tulduklanno • zannetmanelidirler. 

Almanya etrafında 
tayyare turu 

BERLIN, 26. A. A. - Volff a
jansı bildiriyor: 

Almanya etrafında tayyare ile 
devir suretinde yapılmaei kararla
~an tezahür programının dünkü 
"kapalı devir" kısmına i•tirak e
den tayyarelerden 22 si elimine e 
dilmiştir. 

Bu tezahürün ikinci günü esna
sında yapılacak Bertin • Düsseldorf 
kapalı deyrini yapmak için hu sa
bah yalnız 102 tayare havalanmıt
tır. 

T anmmıt sporcu tayarecilerden 
Poss ile arkadaşı Veirich, bugünkü 
devir uçu~una iştirak ederek Bran 
deburg eyaletinde Neustaldt üze
rine geldikleri srrada yere düşmüş 
ler ve hemen ölmüşlerdir. 

Fransız hava nazırı 
Moskovaya gidiyor 

PARJS, 26 (A.A.) - Hava nazın 
M. Cot'un eylı.ilün ilk haftasında tay• 
yare ile Moskovaya yapacağı seyahatte 
kendisine hu~usi kalemden Haguemau 
ile Dekeepaer, kaymakam Jauneaud, 
bahriye mülazımı N uel ve yÜzbaşı Ala
mic"el refakat edeceklerdir. 

Z eopelin hareket etti 
PERNAMBOUC, 26. A. A. -

Gr:-ıff - Zeppelin, Avrupayıı. Green 
vidı saatile 0,30 da hur-.ket etti. 

JV/üthiş bir haydut gakagı ele verdi 
DIY ARBEKIR, 26 ( A. A.) - Altı seneden beri halilirarda bulu

nan ue ıimdiye kadar yedi katil, on gasp, beı hırsızlık ııe cerh ııakalan 
işliyen, son günlerde Haniye giderken mualim Ali Ulııi Beyi kur,unla 
yaralıyan Licenin Kali mahallesinden Yusul ve Kedist köyünden Hüse
yin ve Mehmet oğlu Hüseyin Diyarbekirde, meıhur ıaki Şeyh Abdur-
yin ııe Mehmet oğlu Hüseyin Diyareyt Piran nahiyesinde yakalatınUf 

hr. 

Af gon mıntakaları ikiye ayrıldı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Uyuıturucu maddeler inhisarı hak-

kındaRı 2:t5:S sayılı kanunun beşinci madesi mucibince lktıaat ııe Ziraat 
Vekilliklerince seçilen bir heyet tc.ralından memleketimizde alyon ek
me mıntakalarını göatermek üzere tertip edilen liste Vekiller Heyetin
ce tastik edilmiştir. 

Bu li.te ile alyon ekecek mıntakalar ikiye ayrdmaktadır. Birinci 
mıntakaya Ankara Vilayetinin Beypazarı, Nallthun kazalarile Afyon
karahisar ve Burdur, Bursanın Orhaneli, lnegöl, Y enifehir Kazaları, 
Bilecik, Denizli, Eskifehir, /aparta, Konya ııe Antalya dahildir. 

ikinci mıntaka; Amasya, Çorum, Tokat ve Malatya Vilayetlerini 
ihtiııa etmektedir. Bu mıntakalardageçen sene 113 bin dönüm alyon e
kilerek 1,112,329 kilo mahsiil alınmıştır. 

Yeni Brüksel maslahatgüzarı 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Peıte Elçiliği Bafhôtipliğine Vek&

let lktısat işleri Müdürlüğünde Behçet Şelik Beyin, Brüksel Maalahaf!.. 
güzarlığına da Vekôlet ikinci daire iflerini teduir eden Emin Ali Beyin 
tayinler ta•tik edilmiftir. 

JV/ısırlı doktor ve gazeteciler şerefi
ne dün Ankara da zigaf etler verildi 

ANKARA, 2ö (Telelonıa) - Mısırlı doktor ve gazeteciler bu sa
bah geldıler. istasyonda Ankara gazetecileri, Turing Klüp azası, Sıhhi
ye Vekaleti erkanı, Vilayet ve belediye mümessilleri tarafından karp
tandılar. 

Misafirlerimiz Ankarapalasa indiler ve saat on birden sonra fehri 
gezmiye başlamışlardır. Kendılerine eski ve Yenişehir tamamile göste
rilmiştir. 

Mısırlılara bundan sonra fehirdeki bi.iti.in sıhhi müeaseler, Himay~ 
i Etfal ve ftıliiliahmer teşkilôtı da gösterilmiş, şereflerine Şehir lokan
tasında bir zıya/et ııerilmiştir. Ziyafet samimi olmUf, Mıaırlı gazeteciler 
memleketimiz hakkındaki dostane hislerini anlatmıflardır. 

Mısırlılar Keçiörende Himayei Etfalin Anakucağı müe .. eaeaini de 
ziyaret etmışieıdir. Hakimiyetimilliye gazetesinde şereflerine ııerilen 
çay ziyafeti çok sanıimi olmuftur. ZiycJette hararetli nutuklar söylen
di. Mısırlı gazetcilerden Fuat Ferruh Bey nutkunda Türkiye ııe Ti.irk İn· 
kılôbını bir dost millet lerdi sılatile anladığını göstermiştir. 

Misafirler yann ondan itibaren diger müesseseleri gezecekler, fe
rellerine Sıhhiye Müaıe,an tarafından bir ziyafet ııerilecektir. 

Mısırlılar akfam trenile lstanbula döneceklerdir. 
• 

I lk kuru üzüm Almangaga gönderildi 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Oç bin küsar kilo ilk kuru üzüm mahsalii 

Hoca Zadeler tarafından bugün mer a .. 111- Hamburga görulerilmİftİr. 
Bu ilk üzüm mahsulünün aeııki çok heyecanlı olmUftur. Vapura üzümle
ri götüren ışat bayraklarla ai.islenmıfti- Şat limanımızda bulunan ııapur
lann uzun düdük sadalarile selômk.nmışhr. Vapurda uaulen pampanya
lar patlahlm'f ve bir çay ziyafeti verilmiştir. 

Af.ı;'on kaçakçısı Çinliler gaka/andı 
IZMIR, 26 (Milliyet) - Bugün Ankor ııapuruna binmek üzere bu

lunan iki Çinli üzerinde dört buçuk okka afyon yakalanmıftır. Çinliler 
tevkif edilmişlerdir. 

T. D. T. Cemiyetinde 
ISTANBUL, 26 <A.A.) - T. D. 

l. Cemıyeti umumi merkez heyeti 
bugün aaat 14 le umumi reis vekili lb
rahim Necmi Beyin reialiği altında 
Dolmabahçe sarayında toplanar k an
kete konulmuş olan arapça ve farsça 
sözlere gelen k.aı-Jıl · klar üzerine Osman
lıcaıfan türkçeye karşılıklar kılavuzu 
komisyonunun hazıradığı kaqıhk lia
telerini tT.Üz:aker::ye devam etmiştir. 

Umumi merkeı: heyeti pazarl.!Jİ gü
nü ıaat onda tekrar toplanacaktır. 

4000 Ton mazot 
ANKARA, 26 (Telefonla) - Elek

trik Şirketile bazı ziraat mmtakaları
nın ihtiyacı için munzam olarak 4 bin 
ton mazot ithaline Heyetivekilece mÜ· 
a:ıade edilmiıtir. 

Deniz konferansının 
bir karan 

OSLO, 26 CA.A.) - Deniz kc.nfe
ranaı ekaeriyetle fU karan venniJtir: 

Açık denizde bir çarpıtma olduiu 
takdirde bir geminin kaptan ve tayfası 
bu çarpı!madan dolayı idari ve ceza ta
kibatına ancak kaptanın tabi olduğu 
veya çarpışma esnasında geminin lafı· 
dığı bayrağa göre hangi devlete ait ise 
o devletin mahkemelerinde takibata 
uğrayabilir. 

Gizli bir dosya 
DESS, 26 (A.A.) - Anlıalt zabt

tuı komünist bir kurye yakalamıf ve 
bunun götürdütli veaikalan müsaclent 
etmi,tir. Bu yazılar bir çok lnıriliz si
lah ve cephane1inin ortaya çıla.nlma
aını mümkün kılmııtır. 

Bunun Üzerine 120 kifi tevkif edil
miştir. Bunlar devletin emniyetine ı.aı-.. 
fi gizli tertibat yapmakla suçlandınl

mıtlardır. 

M. Chamberlain Napolidıe" 
NAPOLI, 26 <A.A.) - Sabık ln

giliz hariciye nazın, M. Chamberiain, 
Romadan Napoliye gelmiştir. M. Cham
berlain, lııg-iliz elçisi M. kemeli Rodcl'a 
misafir olmuttur. 

Hitler denizi 
BERLIN, 26 (A.A.) - Yukan st. 

lezyadaki küçük Soıudnik Dl!iıiyeei,. 
arazisi dahilinde sun'i bir göl y...,.ııb
ğmdan dolayı bundan sonra Hitıen .. 
ismi ile anılacaktır. 

Amerikada tasarruf 
VASHINGTON, 26 (A.A.) - Hi

kı1met ve ticaret daireleri hariçte it ya
pan ferdi müeaaeselere yardımdan, ta
sarruf makaadıle vaz geçilece(ini bil
dirmittir. Bu havadis Amerikada <lik· 
tısadi ııyasette mühim bir değişik.lik o
larak• karşılanmııtır. 

Dün Ziraat Bank ... nfla iki mülettif 11111auinlifı için imtihan yapılJı. 

• 
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fıKii'~ 
Taksimde çifte kambur 
l>ün geçerken gördüın: 
Taluimdeki umumi halanın yamba· 

flllda bir intaat var. Ne olduğunu tah· 
kik etmedim, tahkikata da lüzum 
ılönnedim. Y ..tnız muhakkak olan te
ri ... orada bir bina, veya herhangi blr 
f8yin lhdaaıdır. Belki de bu, Terkoa 
için yapılacafı söylenen terfi havuzu, 
yahut au deposudur. 

Ortaaında i.bidemizi ihtiva eden, bu 
itibarla bizim içln Ulvi ve tarihi bir 
kıymeti haiz bulunan bu meydanın 
Yanıbaımda umumi bir hali.nm bugÜ· 
ne kadar beka ve mevcudiyetine mÜ· 
ıaade etmek kadar hatalı bir iı ta
l&VTW' olunamaz. Şehrin umumi hali.· 
lara ihtiyacı olduiunu inkar edenler
den değiliz. Hatt& ıehircilik noktaina· 
zarından maalesef ecdadımızdan çok 
geri oldufumuzu da muterifi•. Onlar 
yapbrdıklan camiden mescide kadar 
her ıeyin yanıbaıında bir de umumi 
hali açmağı ihmal etmemİ§lerdir. Bu 
hususta hi.li. onlardır ki memlekette 
umumi ihtiyaca cevap veriyorlar. Be
lediyenin, bu da benim eaerimdir diye 
göstereceği bir ilci ufaktefek mebal 
müstesna Taksimdeki binadan baıka 
bir §eyi yoktur. Oradan istifade de 
zanmma göre bir para tediyesini ı. 
cap ettirmesi itibarile umumiyeti kıs· 
men lafzidir. 

Sabık Şehremaneti, bu binayı ih· 
das ettiği zaman, meydanm ıehrin 
herhangi &Jeli.de meydanından farkı 
yoktu. Fakat o meydana Cüınburiyet 
meydanı ismi izafe edildikten, liatelik 
merkezine Cüınhuriyet abidesi de 
rekzediıldikten sonra bu binanın ora
da bugüne kadar mevcudiyetine naaıl 
müsaade ve müsamaha edlhnittir, 
hayret ederiz. 

Bu binanın, meydanın güzellifinl 
ihlat ettiği yeti§miyonnuı gibi ıinıdi 
de bir de onun yanında batka bir bi
nanın ihdası, nasıl tecviz olunuyor mü
teaccibiz. Özrü kabahatinden büyük 
sözüne bundan güzel bir miaal bul
mak müıküldür. Bu, bir kelime ile 
kambur üstüne kambur demektir. 

Hatanın neresinden dönülürse 
kardır. Bugiin yapılacak it te, bu ye
ni binanın intabnı derhal durdurmak 
f(iyle dursun, yanındaki umumi beli· 
yı da yıkbrarak meydanın terefini 
kurtarmaktır. Eğer o civarda umumi 
bir he.laya ihtiyaç vana, o yeri bu 
meydanda değil, her halde mllcavir 
sokaklardan birinde bulınalıdır. 

BugÜne kadar böyle bir çirkini!· 
ğin devamına müsaade ebneği bir gaf 
Jet addetsek bile bundan aonra buna 
göz yuınmaiı ve gaflette ıaran ıehir 

namına en büyük bir kabahat tel&kki 
etmekten kendimizi alamayız. 

Eaasen Belediye Reiaimizin ruhan 
nezahetini yakından takdir ettiğimiz 
cihetle, onun da bu iki kamburlu 
mahzurun ortadan kaldınlmaaı emri 
ni vermekte istical göstereceğini kuv 
vetle tahmin ediyoruz. 

Salahattin ENiS 

Fransız sanayi grupu 
geliyor 

F ranaız aanayi erbabından mürekkep 
mühim bir gurupun memleketimizde 
tetlrikat yapmağa gelecekleri yazılmıf· 
tı. Heyet, gelecek hafta içinde beklen
mektedir. 

Franıız sanayicileri, lstanbuJdan 
maada lzmirt Bursa, Ankara ve Yal~ 
vayi gezecekler ve her şehirde Üçer dör
der gün kalarak tetkikatta bulunacak
lar, Türk sanayicileri ve ticaret odala
rile temas ve yerli fabrikaları ziyaret 
edeceklerdir. _..,_ __ 

F e!err:enk sefaretinde 
resmı kabul 

31 ağustos, Felemenk kraliçeai Vil
belmina Hazretlerinin isim gününe te
sadüf etmdıtedir. O gün için, Fele
menk maslahatgüzarlığında bir reami 
kabul tertip edilmiıtir. 

M8';1ahatgüzar M. Slooten, sefa
rethanede Felemenk tebeaamın tebrik
lerini kab:ıl edecektir. 

1 ~ORSA 1 
(iş Bankaaındım alman cetveldir) 

24 AGUSTOS 1933 
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Paris 12.06 ı Prai 
l.ondra 696 Vir'a .. 
N-üyork 65,15 Madrlt 
8rüL:ael 3~ Berlia 
Jdilan.o 89,65 Zloti 
4tina 828775 Peıt• 
Cenevr• 24425 Belsrat 
Solya 67s16 Bükret 
Arn$terdam 117 Motko'ta 

N U K U T (Sabt) 
Kur,.. 

20 f. Frana:ıs 167 1 Şilln, A. • • 
l İ;te_rl·n 704 1 Pea•t• 
1 Dolar 155 1 Mark 

20 Lir"'t 219 1 Zeloti 
20 r. Bıf:lçika 116 20 L•y 
2) Drah.ni 25 20 Dinaır 
ZO J. laTİçre 818 1 ÇernOT•t 
20 LeYa 0.25 1 Altın 
21 Kur. Çek 116 l Fvf'!c.idiye 

l Floı·iYı , l;;'j 81111.k:rqt 
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ŞEHiR 

Eko•a•I 

Maden kömürleri 
1stihsal ve ihracatımızda 

tezayüt var 
928 senesinde bir milyon tona bile 

baliğ olmıyan maden kömürü istihıa· 
litımız son senelerde tezayüt göater· 
mİf, 93ı de ı,115,887 tonu bulmuı, g.,. 
çen •ene bir buçuk milyon tonu geçnıİJ• 
tir. Kıymet itibarile de maden kömüriı 
istihaali.tnnız 928 senesinde ancak 2,5 
milyon lira iken geçen sene ıo milyonu 
bulınuıtur. 

Tahmil ve tahliye masrafları, navlun 
ücretleri indirilmit, iatihsal işlerinde
ki te&isabn mükeınmellettirilmosi sureo 
tile kömürlerimizin ucuza aatılınası İtn
ki.nları tetkik edilmektedir. Şimdiki 
halde, kömürlerimiz, Pire limanında h· 
tanbul limanından daha ucuz satılmak
tadır. 

Yeni hazırlanmakta bulunan ınaadin 
nizamanmesine bu gibi hallere kart• 
bazı maddeler konulacakbr. 

Madeo kömürü iatihaali.tımız, vaoa
ti istiblikimiz 700 bin ton olduğuna gö
re ihtiyacnnızı beıiii'an temine kafi
cHr. 

lstanbul piyasasında tetkikat 
lktıaat vekiletinde tqekkill eden 

Türkiye iktısadiyatmı tetkik heyeti, 
htanbul piyasa vaziyetini ve ticari mu
amelelerini tetkik etıtirmektedlr. 

Fransadan ithal edilecek mallar 
Fransa ile aramızdaki son ltilif mu· 

cibince, Fransadan ithal edilecek mal
ların bedellerini tediye huauaunda kar
trlığınm önüne geçilmek üzere Meıiıez 
Bankasınca bazı esaslar teabit edilmİf
tir. 

Odanın tetkikatı 
htanbul Etıbba odası, odaya yazd

mıt olan doktorlar üzerinde tetkikat 
yapnut, neticed'e htanbulda çalıpıı 
doktor ve eczacılardan bazılarımn ka
nun hükümlerini bugüne kadar yerine 
getirmediklerini gönnüıtür. 

Bu dnktorlarm hüviyetlerini teabit 
ebniıtir. Otuz kadar olan bu doktorlar 
mahkemeye verilecektir. 

Demir variller 
Zeytin yağı ilırİlcında kullanılan 

demir varillerin bilarüsum ithali halı:
Iundaki iki senelik muafiyet müddeti 
bir sene daha uzatdmıthr. 

Berezilya ile anlaşma 
Brezilya hükumetile yapılan son ti

cari anlaıma, alakadar ıehrimiz maka
matına tebliğ edilmiştir. 

Bu anla§ma ile, Brezilyadan gelecek 
-11ara en ziyade müıaadeye mazhar 
mal muamelesi tatbik edilecektir. 
~-~~~-<>-·~-~-~ 

OUmrDklerde 

Muhacirlerin getirdikleri şekerler 
Bir refikimiz, Bulgariatandan ge

len muhacirlerin beraberlerinde vagon
larla şeker getirerek gümrük resmin
den müstesna tutulan bu mallarını piya
saya çıkanp ucuz sattıkları için şeker 
tacirlerinin şikayetlerini mucip olchı

ğunu yazmıştır. Gümrükler Başmü

dürlüğünden aldığınuz ma!Uınata göre, 
muhacirlerin beraberlerııtde getirebil
dikleri eşyanın kıymeti beş bin lirayi 

geçmemektedir. Buna da kanunen mü
saade edilmektedir. Muhacir eşyasının 
nelerden ibaret bulunduğunun teıbili
ne aynca lüzum görülmemektedir. 

Gümrükte alınan oktruva resmi 
Belediyenin, oktruva resmi yerine 

gümrük resmine ilaveten gümrüklerce 
tahsil eclihnekte olan yüzde onlardan 
bir kısmının verilmesi için teşebbüsat· 
ta bulunulacağı yazılmıştır. 

Gümrükler idareai, bu tahsilatı, Da
hiliye velıaleti heaabına muntazaman 
Ziraat Bankasına yatırmaktadır. Veki.
let, sene aonunda bu paraları, nüfus
ları nispetinde belediyelere takaim et
decektir. 

Yeni gümrük tarifeleri 
Yeni gümrük tarifelerinden 1 eylul

den itibaren tatbik edilecek kııııuları 
için lazım gelen hazırlıklar yapılınıı
br. Aranuzda üç aylık muvakkat an
latmalar bulunan memleketler mevad
dma yeni tarife hükümleri tatbik olu
nacaktır. Aramızda ticaret itilafları 
mevcut bulunan memleketler mevad· 
dına da albay sonra yeni tarife hüküm
teri tatbika bqlanacaktır. 

Şehadetnamelerde Hima
yeietf al pulu 

ilk ve orta mekteplerle lise ve yük
sek mekteplerin verecekleri §ehadet
namelere 5 ve 25 kuruıluk Himayeiet
fal ıeflmt pulları yapııtmlma.ı için ka
rar verilmit ve mdrteplere tebligat ya· 
pılmışbr. 

Bu seneki şehadetnamelere bu pul
ların yapqtınlmaa._ &qlaıııhnqtır. 

Takas kaldırıldıktan 
sonra 

Takaa sisteminin kaldırılması üzeri· 
ne takas komisyonu da lağvedilıni§ ve 
vekiletlerle taka• mukaveleai yapmq 
olanların takas muameleleri de bu su
rete durmuıtur. 

Bu mukavelelerin hükümleri mahfuz 
bulunduğundan bunlara ait muamele
leri hangi merciin yapacağı hakkında 
lktısat vekaletinden emir beklenmek
tedir. 

Takasın ilgası, hariç piyasalarda 
Türk malının iyi mevki tutmasına mües ... 
ıir olacaktır. 

••••ıılly•d• 

Hazırlıklar 
Cümhuriyet meydanların
da söylenecek nutuklar 

29 teşrinievvel cümhuriyetin onun
cu yıl dönümünde yapılacak büyük me
rasim programını hazırlamakta olan ko
misyon dün belediyede reis muavini 
Hiimit Beyin riyasetinde toplanmışbr. 
Dünkü ictimada kaza ve nahiyelerden 
gelen ra~rlar tetkik edilmiştir. 

Bayram günlerinde konferanslar, 
nutuklar aöylenecek olan meydanlar, 
aalonlar hakkında kazalar birer liste 
göndermişlerdir. Bu meydanların adı 
cümhuriyet meydanları olacakbr. Bu
ralarda konfenına verecek, nutuk söyli
yecek zevatın ilimleri gelecek içtimada 
tesbit edilecektir. 

30 ağuotos zaler ve tayyare bayra
mı için Ji.zım gelen hazırlıklar ikmal ,.. 
dilmell Üzel'edir. Beyazıtta Universite 
kapısı önünde merasimle ittirak edecek
ler için bir tribün İDf8 edilmektedir. 

Zafer bayramında Halkevi tarafın
dan ordu mümessillerine bir ziyafet ve
rilecektir. 

Belediye lokantası 
Belediye lokantaımın üot salonunun 

reami küşadı yarın yapilacaktır. 

Yıkılacak binalar 
Topkapı tramvay yerine gelirken 

yol üstünde maili inhidam bulunan bir 
ev belediye tarafından yıkılmıştır. Bu 
yol üzerinde çok eski daha bazı bina
lar vardır. Fatih kaymakamlığı bu bi
na) an da yıktıracakbr. 

Bir tamim daha 
Son zamanlarda cadde ve sokaklarda 

sık aık bacalar açılmakta ve tamirat 
bittikten sonra derhal kapablmamak
taıhr. Bu yüzden bir çok kazalar oldu,. 
ğuna d'eir tikiyetler vaki olmu§tur. 
Belediye şubelere bir taminı yaparak 
açılan bacaların it bittikten sonra der
hal kapatılması bildirilnıiıtir. 

Tepebaşı bahçesi 
T epebaıı bahçeai müateciri ile bele

diye araaındalri ihtilif neticelenmiJtir. 
!Mliiatecir bahçedeki teaisab bilibedel 
belediyeye terkebnektedir. Buna mu
kabil belediye iki sene müddetle bahçe 
içindeki sinema binama bu müstecire 
vermektedir. Müstecir bu iki sene i
çinde binada beı bi.n liralık tamirat ya
pacaktır. 

Ahşap sinemalar 
Sinemalar kapahlma 
kararının aleyhinde 

AhtaP sinemaların göaterdikleri yan. 
gın tehlikeainden dolayı, belediyenin 
bu gibi yerleri kapatacağını yazmıştık. 
Belediye sinemalarda tadilat yapılması 
için bir mühlet vermiştir. Diğer ta
raftan sinemacılar belediyenin bu ka
rarına karşı şiddetle hücum etmektedir
ler. Bazı sinemacılar müıtereken bele
diyeye müracaat etmeğe ve bu kara ... 
rm refedilmesini istem.eğe karar ver ... 
nıişlerdir. 

Temas ettiğimiz bazı sinemacılar, 
belediye böyle bir ıeye teveHÜI ettiği 
takdirde mahkemeye müracaat ede
ceklernti söylemektedirler. Sinemacdar, 
belediyenin iclareainde olan Darülbe
dayi Şehir tiyatroau binasının da alı

!<'P, gayet dar olduğunu söylemektedir
ler. Darülbedayide yangın tehlikesi var
aa bizim sinemalarda da vardır. Orada 
yoksa, bizde de yoktur, demektedirler. 

Belediye, sinemacıların bu noktai 
nazarlarını tetkik ebnektedir. 

60 dükkanın 
Macerası 

Yüz kadar miıznunlu yeni 
bir dava açılöı 

Balıkpazannda ki.in ve hazineye ait 
olması icap eden 60 dükkanın birer 
ıuretle galı11lar uhteaine geçtiği yazrl
mı§tı. Bu ite ait tahkikat ve tetlrikat 
devam ebnektedir. Tahkikat fezleke
sinin bugünlerde ikmal edilmeai ve ad
liyeye l'eYdii muhtemeldir. Bu ıuii•ti

mal itinde Rum, Ermeni ve Yahudi o
larak 100 kadar m,aznun vardır. 

Mahmut Esat Bey 
Sabık Adliye vekili İzmir meb'uau 

Mahmut Eaat Bey, lzmirden ıehrimi· 
ze gelınİJtir. !Mahmut Esat Bey bura
da muhtelit mahkemelerdeki bazı itle
rini takip edeceklerdir. 

Cümhuriyet bayramı için 
yeni pullar 

Cümburiyetin onuncu yıl dönümü 
münasebetile tedavüle çıkanlmak üzeo 
re posta idaresi, damga matbaasında 
yeni pullar tabettirilmektedir. Bu pul
ların üzerinde inkılab;ı ait resimlet" bu
lunmaktadır. 

Mahkemelerde 

Kuyumcuları. bile nasıl 
dolandırıyorlarmış? 

Garip bir dolandırıcılık davası 
Dün ikinci ceza mahkemesinde ga... ı 

rip bir dolandırıcılık davası rüyet e
dilmiştir. Davanın maznunları Savik 
ve Artin isminde iki kişidir. Savik 
gençtir, Artin ihtiyardır. Bunlar ikisi 
kaympeder · damat rolü oynamışlar 
ve sarraf Sampat Efendiden altı, sar· 
raf V aail Efendiden 4, sarraf Artin 
Efendiden 7 beşibiryerde ile kuyumcu 
Boğos Efendiden iki çift papağan ga
gası küpe ve bir gül yüzük dolandır· 
mışlardı~. Bunlardan başka dolandı· 
rılanlar içeriainde Abdülgaffar Efen· 
di ile Evronika Hanım da vardır. Fa
kat mahkemeye gelmemişlerdir. 

Dolandrıılan!arın anlattıklanna gÖ· 
re bu maznunJar bir çantaya üstüne 
ve altına birer liralık evrakınaktiye 
koyulmuş kağıt destelerini para pake
ti gibi doldurmuşlar, bu sarraf dük· 
kanlarına gibnişler ve çantayı açıp 
pazarlığa girmiş,]er, fiatlerde uyuşul
duktan sonra "bir kere 17Ö~terelim,, 
diyerek beşibiryerdeleri almışlar, pa· 
ra çantasını avdetle hesap görülmek 
Üzere dükkanda bırakmıol:ır ve bi~ da 
ha da avdet ebnemişlerdir. 

Bu yağlı mü~teriler avdet etmeyince 
dükkan sahipleri poliae müracaat et
mişler, para çantasını açtırmı§lar, için 
de altına ve üstüne birer liralık para 
konulmuş, kağıt desteleri görünce do· 
landırıldıklannı anlayıp takibata baş
lamışlardır. 

Muhtelif karakollara böyle para do 
lu çantalar bırakılarak yapılan soy
gunculuklar çoğalınca zabıtanın bir 
kişi üzerinde ıüpheJeri toplanmış, ve 
arana tarana Savik, sonra da suç or• 
tağı Artin ele geçirilmişlerdir. Dünkü 
davada bütün davacılar davalarını ve 
başlanna geleni anlatmıtlardır. 

HBkim Savik'e ne diyeceğini sordu· 
ğu zaman Savik büyük bir cÜrı>t ve 
küstahlıkla: 

- Zaten sabıkalıyım iffiz Bey. Yap· 
madun dersem sankim inanirıiniz? .. 
demiıtir. 

Muhakeme ıahit celbi İçin 4 eyllıle 
bırakılmııtır. 

Bir muhtelis memur mahkOm 
oldu 

Beyoğlu Belediye dairesinde memur 
iken ihtilas suretile zinımetine 98 lira 
40 kuruş geçirmekten maznun Şekip 
Efendinin muhakemesi dün neticelen 
miştir. Şekip Efendi bir sene üç ay 
hapse mahkiim olmuştur. 

Neşriyat dava'arı 
Galatasaray Kulübü idare heyeti a

zasmdan mütevelli Mehmet Beyin O
limpiyat gazetesi Neşriyat Müdürü 
Sadun Galip ve muharriri Eşref Şefik 

Beyler aleyhine açtığı hakaret dava
sına dün devam edilmiştir. 

Dünkü muhakemede müdafaa şahi
di olarak Kemal Salih, Selami izzet, 
Sait Tevfik, Tabir Kevkep, Şakir Hak 
kı, Ahmet Arif, Raşit, Ahmet, Şakir 
Hasan, Mazhar, Şadan Hakkı, Hayri 
Ali, Rifat Memduh, Mehmet Hayred
din, Kemal Sami ve Fikret Adil Bey
ler dinlenmişlerdir. 

Bu şahitler yazıda mütevelli Meh
met Beyin kastedildiğine dair hiç bir 
delil bulunmadığını, yazı şeklinden 
bir çok kimselerin istidlali kahil oldu
ğunu söylemişlerdir. 

Suçlu vekilleri gelmiyen bir kısım 
müdafaa şahitlerinin celbinden sarfı· 
nazaı· etmişlerdir. Muhakeme iddia 
makamının evrakı mütalea etme.si ve 
iddianame serdi için 2 eylule bırakıl
mıştır. 

'' Eski J•tanbul meb'usu Süreyya 
Paşanın ( G".'!ce ~elen telırraf) şaırı 
Nrzmı Hilun~t Bey aleyhine açtığı ha
karr.>f: dn·.,~ .. --~ J,agün b•r:nc; -::za 
mahkeme•İnde devam edilecekti". 

ı:;,:rin vekili irfan Emin Bey karar 
mucibince vazıJ.ı müdafaanamesini 
mahkemey~ tevdi etmİ•tir. Mahkeme 
bugÜn karar tefhim edecektir 

Kaçakçı 
7 okka kaçak tütünle yakalanan 

Rifat iaimli suçlunun muhakemesi do
kuzuncu İhbsas mahkemesinde yapıl. 
mı:;, suçu sabit olduğundan suçlu 6 ay 
hapse ve 37 lira para cezası vermiye 
mahkum edilmiştir. 

Kupa davası 
Vehpi Sait Beyin gazetemiz ve Tu

ring Klüp otomobil yanşları birincisi 
Samiye Burhan Cahit Hanım hakkın
da açbğı kupa davasına dün devam 
edilecekti, ı 

Fakat Vehpi Sait Beyin vekili Suat 
Ziya Bey mahkemeye gelmemiş ve id
diasını hazırlıyamadığı için mahkeme
ye takdim edememişti. Muhakeme bu
nun için perşembe günü saat 14 e ta
lik edilmiıtir. 

Bir tavzih 
«Gece Gelen Telgraf» ta basılı bir 

şiir dolayısile şair Nazım Hikmet Bey 
aleyhine açılan hakaret davasından bah
sederken, muhterem «Milliyet» gazete
si, müddeiumumilik makamınca müda
faaya başlamazdan evvel sadet haricine 
çıkmarnaklığnn hakkındaki bir ihtar ta
l<ıbini kaydetmekle iktifa etmiş, mev
zuun müdafi cephesin~ ait safhasım 
nasılsa mühmel bırakmıştır. Celsenin 
sadık bir makesi olmak icin buna ceva ... 
ben: -

- Müdafaada peşin pazarlık olmaz; 

Poll•te 

Alacak meselesi 
Kasımpaşada bir adam 

ağırca yaralandı 
Kaaımpatada· iskele civannda sey

yar köfteci 60 yaılarmda Aptullah 
namındaki fBhıala Kaaımpaıada Fmn 
sokağında arabacı Motor lsınail araam 
da alacak meseleainden d<l.ayı kavga 
çıkmıı, netic<ıde Motor lamail biçakla 
Aptullahı arkaaından ağır aurette ya• 
ralamııbr. Aptullab baatahaneye kal 
dınlmıtbr. lıım.ail de yakalanmı§tır. 

1500 lirayı çalmış metresinin 
evinde sofrayı kurmuş 

Emniyet Müdürlüğü ikinci ıube yan 
kesici takip memurları yeni bir mu
.,..,,,.._..,.._ __ uaffakıyet elde et· 

niılerdir. Balıkpa· 

:arında Mazhar B. 
namında bir zatın 
yağcı dükkiıııına 
sabıkalılardan Sa
riko Jozef ve lsak 
namında iki yanke-
5JCI girmişler ve 
Mazhar B. in ma'· 
ğazada duvarda a• 
sılı duran ceketinin 
cebinden içinde bin 
beı yüz liradan faz
la para bulunan 

Sariko Joz.ef cüzdanını a~ırdık-
tan sonra ve yağ aıl

madan çıkıp gibnİflerdir. Mazhar B. 
bunların vaziyetinden §Üphelenerek ce 
ketinin cebine bakmıt ve cüzdanın ye
rinde olmadığını anlayınca zabıtaya 
müracaat etmİ§-tir. Zabıta memurlan 
yaptıktan tahkikat neticesinde ve altı 
saat içinde Sariko Jozefi Yakacıkta 
metreai olan Eaterin evinde itret et· 
mekteyken yakalamqlardır. Cüzdan
daki paralar tamamen alınmıı ve aahl
bine iade ediJmiıtir. 

Şark demiryol ambarlarındaki 
hırsızlık 

Şark Şimendiferleri levazım ambar
larından vukubulan sirkat tahkikatı 
devam etmektedir. Levazım ve Telg
raf Müdürü M. Valt iamindeki zat ta 
dün isticvap edilmiştir. Tahkikat bir 
kaç güne kadar ikmal edilecektir. 

Çalgı çaldırmak meselesinden 
Karagümrükte Derviıali mahallesin 

de kasap Yunus Efendinin düğÜnünde 
çalgı çaldırmak meselesinden kavga 
çıkmış, Şevki isminde biri sustalı çakı 
ile Rıza iamindeki arkadafını yanağm 
dan hafif •urette yaralamıfbr. 

Yangında kast var mı? 
Beyoğluna civar bir yerde bakkal

lık eden bir zat dükkandaki eıyasıru 
bir ıirkete sekiz bin liraya aigorta et
tirmiş. Bir müddet geçtikten sonra Si
gorta Şirketi maha11inde yaptığı tefti
şat neticesinde dükkanda o miktarda 
mal bulunınadığmı görünce mukavele 
feshedilmiıtir. Dükkan sahibi cesare
tini kırmamış ve bu kere fazlasile yani 
on iki bin liraya bir baıka şirkete si
gorta ettirmiş ve mağaza da yanmı~
hr. 

itfaiye kuvvetlerinin derakap yan· 
gın mahaUine yetişebilmesi sayesinde 
mağaza tamamen yanman.:.ış ve bu su
retle mağaza mevcudunun kaç liradan 
ibaret olduğuna kat'i bir kanaat v,.~.,. 
cek vaziyet ortadan kalkınamııtır.Dük 
kin sahibi piyasaya borcu olmadığım 
söylemektedir. Halbuki her gün ala
caklılar hacizler yağdırıyorlar. Zabı· 
ta ve adliye meseleyi tahkik ebnekte
dir. 

Esrarengiz bir tagayyüp 
Zabıta esrarengiz bir vakanm tah

kikile meşguldür. 
Kumkapı civarında kahvecilik ya

pan İranlı Esedullah isminde. bir adam 
üç günden beri ortadan kaybolmu~tur. 
Zabıta derhal tahkikata baılamıştır. 

Bir müddet sonra Kumkapı sahili
nin tenha bir köşesinde boş bir sandal 
göriilmüştür. Kumlann üzerine yan 
çekilmiş olan bu sandalın içerisi ara· 
nmca bir kötede don ve gömleği de 
dahil olmak Üzere bir takım elbise bu
lunmwıtur. Bu elbiaeler kaybolan Ese· 
dullaha aittir. 

Esedullah aandaJla denize açıldık· 
tan sonra yıkanmak Üzere denize gire
rek yüzmek bilmediğinden boğulması 
ihtimali hatıra geliyor. Fakat diger ta
raftan Eaedullahı yanında baıka bir a
•damla beraber sandala binerken gÖ· 
renler var. Eaecl.ullah kazaen boğuldu 
ise, yanındaki adam ne oldu ve aanda
lı sabile kim getirdi? Sandalın sahile 
gelmiş olması ve Esedullah ile beraber 
sandala binen meçhul adamın ..... tada 
bulunmayİ§ı hadisede cinay'/t ihtimal
lerini kuvvetlendiriyor. 
·- -- ----tı---·-· ----

Havuzlar tarif esi 
Fabrikalar ve havuzlar müdürlüğü, 

havuzlar tarifeainde bazı tenzilat yap· 
mış ve bu tenzilatlı tarifenin tatbikine 
başlanmıştır. 

müddeiumumi Beyefendi bununla neyi 
kastetmek istiyorlar? .• 

Cümlesini irat etmiı olduğumu ilave 
etmek lazım gelir .. Bu cümlenin derci
ni istem<kteki maksadım yükıek iddia 
makamına k&r§ı bir nümayişe veya şah
si bir tefahüre matuf olmayıp müda
faaya ait me&lelô hak ve vazifemi ih
male razı olmadığımı göstermekten iba
rettir efendim. • 

AV\lkat: 
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lıtl:LE~ 
Yumurtayı allı ay muhafaza 

Yumurta, ötedenberi beşeriyeti İf· 
gal ebniı bir nesnedir. Hali. halledi
lememittir: Yumurta mı tavuktan çık· 
mıftır, tavuk mu yumurtadan ..• 

Doktorlar da halledememiıtir: Yu
murtanın pİ§JDiti mi iyidir, çiyi mi? .. 
Sarısı mı faydalıdır, akı mı? •• 

Yumurta ticareti bili. atandardis~ 
edilememiştir •• 

Bakkaldan alırken yumurta taze 
midir, bayat mıdır? keşfedemezainiz •• 

Yumurta isi Nebi'den Kriatof Ko
lomba, hattl bizinı Ticaret Odasına 
kadar her tarafı, herkesi meuul et
miıtir. Fakat bili yumurtaya kulp 
takan kinıae çılımamı§br. Fakat birl
ıi yumurtayı altı ay (taze) olarak mu· 
hafaza edeceğini iddia ediyormuf. 
Bunu okuyunca aklıma Cemal Nadirin 
bir karikatürü geldi. 

Bön biriai safdil arkadaşına diyor 
ki: 

- Taze yumurta buldum, 720 tane 
aldmı. Günde ilrlterden tam bir aene la· 
ze yumurta yiyeceğim. 

Safdil arkadaşı - Ben senin yerin
de olaam günde bir tane içer, tamam 
iki sene taze yumurta yerim .. 

Şimdi Ticaret Odamız, bu işi tetkik 
ile meşguldür. Allah kolaylık versin. 

T erkos ucuzlıyacalamş!.. 
Terkos suyu bir hayli pabııJıdır. 

Metremikibı on beş kuruıtan fazladır. 
Oatelik asgari bir miktarın parasını 
ıarfetaeniz de etmeseniz de vermiye 
mecbursunuz .. Bu sudan hakkınız ar• 
taraa ırelecek seneye geçmez. Fakat 
fazla sarfederaeniz parasını alırlar •• 
Elhasıl bütün imtiyazlı ıirketlerde ol
duğu gibi halkın aleyhine yapılmış bir 
mukaveledir. Şimdi Terkoa belediye
ye geçince ilk değiıecek feY bu halkın 
aleyhine elan mukavele zanııedilirdi. 
Halbuki ne hikmettir bilinmez, buna 
el süren o1madı. Zaten neye el sürdü
ler lıi. . . Şimdi öğreniyoruz ki, bele
diye yalnız maaraf paraaı alacağı ve 
kir aramıyacağı için terkoau ucuza 
verecekmiş. . lnıallab ama, şimdiye 
kadar bu inıtiyazlı şirketlerin nesi u· 
cuzladı ki. terkos ucuzlaamt.. Ben 
ucuzlıyacak derken pahalılanmaem
dan korkanın. Böyle ucuzlamalar, 
hızlanmak için gei-ilmiye benzerler. 

Genç lozların evlenme anke· 
tine bir cevap daha 

"Beye/endi; 
Yıldu.ınızdan ay, baklavadan pay 

umanlardan olduğunuzu geçen günkil 
ya:z.ınızdan anladım. Dediğiniz gibi 
ku.J.arunız nİfanlanmak için :ziyafet 
verntİf olsalar bile aöe alJUcunuzu )la· 

lamaktan başka bir şey düfrniyeceği
nin arzile kesbi şeref eyleriz. • AYTEN 

Bu ciddi olmıyan cevabı neırediyo• 
rum. Küçük hanımın hayali ziyafetine 
çağm.Jaam da gitmiyeceğlmi beni tanı· 
yanlar bilir. 

Bir ciddi bahsi böyle latifeye vuran 
lar umalım ki ekseriyeti tetkil etmez
ler. (Geçenki mektubun sahibi M .•• 
Hanıma ithaf ederim). 

FELEK 

ABDI TEVFiK B. DOSTUMUZA: 
Mektubunuzu aldım. Pek haklı 

münderecahnı gazeteye koyınıya Mat 
buat kanunu müsait değil. Bununla 
beraber ruhunu muhafaza ederek ka· 
nuna ilişmiyecek tekilde meseleyi aça· 
cağnnı sanıyorum. Hürmetler efendim. 

F. 
OKUYUCULAR/MIZDAN GALiP 

PAŞA HAZRETLERiNE 

Yakında güzel mektubunuzdan ;,. 
tifade edeceğim. iltifatınıza mütetek· 
kirim. Hürmetler efendim. 

F. 
ı-------K-U_ç_U_k __ h_a __ b_a_r_Ie-r--~, 

Genç kızlar kulübü 
Kadınlar Birliği genç kızları hi· 

maye ınaksadile bir genç kızlar kulü
bü tesis ebnek tasavvurundadır. Bu hq 
susta birlik idare heyeti tetkikat yap. 
maktadır. 

~ Ziraat Bankasına alınacak iki mü
fettit muavini için dün talipler arasın
da bir müsabaka imtihanı yapılmıştır. 
Netice ayrıca ilin edilecektir. 

* Mısırda Asuvan tehri valisi Ahmet 
Abdülkadir Bey, dün şehrimize gelmiş, 
ve Perapalas oteline miaafir olmuştur. 

• Müteveffa Fonder Golç Paşanın 
yeğeni olan Döyçe Tagea Çaytung ga· 
zetesi muharrirlerinden M.. Stemeclrin 
şehrimize geldiği yazılmıpı. 

M. Sterneck, dün şehirde bir gezin
ti yapmıftır. Buırün Tarabyaya gide· 
rek F onder Golç Pafllnın mezannı zi. 
yare! edecektir. 

*Vali ve Belediye reisi Muhiddin BC7 
Yalovaya gitmiştir. Yarın dönmeıi 
beklenmektedir. 

*Kadınlar Birliğinin tenezzühü 
Kadınlar Birliği bu ağustoa Zafer bay
ramında bir deniz tenezzühü tertip ed.,. 
ceklerdir. Vapur adalara ve Y alovaya 
gidecektir. 

* Tapu ve Kadaatro BA§ll'lüfettiıi 
Halit Ziya Bey Konyadaki tapu ve ka
daatro ifleri teftİfalını bitirerek dün 
avdet ebnittir. 

'' Adalar Tapu sicil muhafızı Orhan 
Beyin yerine Tapu aicil muhafız mua• 
vini Lutfü Bey tayin edilmittir. 

* Umıımi maCl§. - Ey1UI umumi ma• 
aşı cumartesi gÜnÜ verilecektir. 

----o---
Cuma günü çabşan 

diş tabiplen 
Diş doktorları cuma rünü muayene

lerinde çalııtıklan takdirde rubsatiyeye 
tahi tutulduklarından §İki.yet ederek 
Etıbba odasına müracaat etmişlerdi. 
Oda cuma günü çalı§an dit doktorlan
nın rubaatiye almağa tabi tutulmaınuı 
için teşebbüsatta bulunacaktır. 
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l Dost memleketlerde ") '------• 
I stiklalinin 15 inci Afganistan 

gıldönümü münasebetile .• 
Afganiıtan'dan aon alman haberle· ı 

re nazaran vaziyet çok mükemm~dir. 
Avnıpa ve bilhasaa lngiliz gazeteJerin 
de ve bunlardan iktibaaen lıtanbul 
matbuatında Afganistan'& ait bazı ha· 
vadisler görülmüıtür. Guya orada 9ark 
ve ıarkı cenubi kısımlarında ihtilil 
çıktığı ve Deli Molla isminde birinin 
baıına topladığı kuvvetlerle Kabil'e 
yürüdüğü ve Kabil'den Gulam Nebi 
nammda biri tarafmdan da iıyan dl· 
rektifleri verildiği yazıldı. 

Bunların hepsi hakikatten çok U• 

zaktır ve aılı yoktur. Avnıpanm lıazı 
muzir ajanlarmın ilavelerinden baıka 
bir ıey değildir. Afganistan ile Hin· 
distan arasındaki arazide bazı kabile· 
ler vardır. Mesela Çartal Emir · , Af-
ridi kabaili. Bunlar ekıeriya lngiliz
lerle müsademe ederler ve kendilerini 
müstakil görmk İsterler. Bunlar aslen 
Afgan ırkına mensuptur. Afganiatan 
hükümeti de bu kabilelerin aerbeıti
sinin eskidenberi taraftandır. lngiliz
ler de kendi hudutları dahilinde olan 
bu kabileforle her zaman mücadele 
halindedir. İngiliz kuvvetleri elin hu· 
dut Üzerindeki bu kabilelerle uğraıı· 
yor ve bombardıman tayyareleri gÖn· 
derivorlar. 

Afganis~n dahilinde hiçbir iıyan ve 
knrı~ıklık yoktur. Ve herkea Gazi 
Muhammet Nadir Khan Hazretlerinin 
ir,adatına ve terakki yolunda aarfetti
ği hizmetlere ŞcÜkran nazarile bak
maktadır. Ve bPnİm aldığım haberlere 
ıröre vukuu bildirilen kıyam ve isyan 
hareketlerinin Afganiıtan'a ıumulü ol 

mayıp bu hareketler Afganiatan hu· 
dutlan haricinde cereyan etmektedir. 

İngilizler tarafmdan yapıldığı bil
dirilen bombardıman meaeleılne ge• 
lince: Son Terki Te•llhat konferan
sında bombardıman tayyaralerinin 
ilgaoma dair müzakerat cereyan etti
ği ve bütün milletlerin buna taraftar 
olduğu bir zamanda İngilizlerin az 
kalan bu müddetten istifade ile İsyan 
eden kabaile kartı bombardıman tay· 
yareleri gönderdikleri zannolunmak· 
tadır. Afganistan hükilmetl hazıraaı
nın lngilizlerin bu türlü hareketlerini 
hoı görmediği muhakkaktır. Sebebi 
iae Afganistan hükilmeti huduttaki 
ırkıfııılarmın serbesti ve selametini ar
zu etmektedir. 

Afganiıtan Harbiye Nazın Shah 
Mahmut Khan Hz. leri iki ay evvel 
cenup vilayetlerini teftişten avdet et
miı ve ora ahaliai samimiyetle kendi-. 
!erini karıılamıftır. Bu da Afganis· 
tanda asayişin berkemal olduğuna 
bir delildir. Afgan milleti ve Şah Hz. 
!eri Türkiye ile her fırsatta ıı.Iakadar 
olduklanru göstermektedirler. Bunun 
bariz bir delili de Afganistan büyiik 
Elçiıi Sultan Ahmet Han Hz. !eri ta. 
rafından Türkiyeden her ıubede mÜ· 
tehassralar gönderilmekte olmasıdır. 
Şah Hazretlerinin ve Afganistan HÜ· 
kıiıneti hazıraaının gayesi, Türkiyenin 
açmıı olduğu terakki izleri üzerinden 
yÜrümek ve memleketi yiikıeltmektir. 
Bu feyizli terakkiyabn aaannı gör
mekle sevinç duymakta haklıyız. 

Behlizacle S.A. /SA 

Tashih 1 N 1 Ş A N 
"iptizale uğrayan bir iınat,, iptiza· I Soku.l.kı Zade Hilrme1: Beyıefut.d.inin 

le uğrayan bir Üstat teklinde, diger kerimeleri Meliilıat Hanımefaıdi ile 
taraftan ''bir Galataaaraylmm, bir Ga· Ş<:bremaneti Harita şubesi müdiri Ga
l~tasaray müeasisinin., deneceği yerde !ip ve lzmirde münteşir Yeni A~ır ga
bır Galatasaray müessesesinin ıeklin- zetesi ııahibi Ali Şevket Beyılerin ıbi
de ve "Bran§,, kelimesi de bir İ§ ola .. 
rak çıkmııtır. Tashih olunur. raıderleri (Le Le..ınt) ı;.u»tesi sahibi 

1 1 
Müli,..t bu nitunda İf ve itfi i.ti
,..nı.,.. !auauu! ediyor. lı ııe İfsC 
i.tiyenl.r bir mektupla lı biiro
mil- müracaat etıneliJirler. 

lı arayanlar 
Türkçe, Almanca, Slovenu, bilen, 10 

aenedeDberi makini.et ve tesvlyeci mo
tö.r reisliği ya;pmış milteha.ss~ bir ma
kinist ehven şerai.tle iş arıyor. İ91ıc
yeı>lerin Galata, Ankara Palas <Melin
de Şerif Halil efendiye müracaatları. 

, .., 
------- --

FAL1H R1FK1 BEY'in 
son eseri 

Eski Saat 
600 den fazla sayfa 

1 

Behzat Arif Beyin nişan merasimi 24 

Ağustos ıııerşembe günü öğleden sonra 
Hikmet Beyefendinin Haydarıpaşa'da 

İbrahim ağa çayırındaki köşklerinde 
bir çok zevat huzurunda icra olunmuş 
tur. 

Tarafeyn hakkında saadetler dileriz, 
ve ='ut nişanlılanla ailelerini tebrik 
eyleriz. (6723) ... --------------~ ÇIKTI: 

lkti•at: 
Yazan : İBRAHİM FAZIL. 

Ünivenıite prof~örJ.erinden lbra
hlın Fazıl Beyin iktisat eoedııin i
kinci cildi çıkmıştır. Biriru:i cildi 
tamamlıyan bu eser gerek talebe ve 
gerek memleket müte!ekkirJerine 
tavsiye olu.nur. 

iLAN 

.. 
LSIHHt_: • 
1 

,, .... ,,, • 
:::oeuTLE81 

Taba betin yeni inkişaf 
ve terakkisi 

Son zamanlarda cerrahlığın gösterdiği 
terakki ve birikalar nevinden yapılan a
meliyatlardaki muvaffakıyet fenne biga
ne kalan kimselerin gözlerini o derece 
kameıtırmııtır ki asri tıpta yapılan te
rakki ve inkiıafları ve atılan büyük a
dnnlan bir türlü görmek istemiyorlar. 
Daha doğrusu göremiyorlar. Halbuki bu 
gün insan hayatının kemmiyet ve key
fiyet itibarile artırılması, zi.f ve sefalet
lerden kurtarılmaar her halde cerrahlık· 
tan ziyade en çok tıp sayesinde olmut
tur. Filhakika hayatın muhafazaar ve ko
runma usül ve çareleri ile ııhhatıumumi
ye teşkilatı asıl tıbbın cerrahlıktan ziya. 
da insanjyet hidimi olduğunu gösterir. 
Bu gibi vftsi ve ıümiillü sebeplerle ispa
ta hacet kalmadan yakın zamanlarda 
tıbbın bilhassa tedavi ve ıifai kısmında 
tecelli eden mühim inkitaflar hakikaten 
bunun ne derece beıeriyetin nef'ine yar
dun ettiğini gösterir. Mesela ensülin ili· 
cmm Kanadalı hekinıler tarafından 

keıf"mden aonra ıeker haatalığrnda kul 
lanılmaar vaziyeti ne kadar değiıtir· 
mittir. Evvelce bu haatalıea tutulanla· 
nn bir çokları bil ve vaziyete göre ha· 
yattan bihakkin tehlikeli addedilebi
lirdi. Bugün ensülin sayesinde bu teh
likcler bertaraf edilmittir. Nice bir çok 
kadın erkek itle,iJe güçlerile zinde, afi. 
yetleri yerinde çalıııyor ve yaşıyorlar. 
Ensülin bulunmasaydı bunlar bugÜn 
yaııyamıyacaklarliL itte bir takım teker 
hastalıklı .gençler veya kumalı diyabetli
ler üzerinde ensülin ilicımn münasip su
rette ve vaktinde kullarulmasr bunları Ö· 
tümden kurtannııtır. Bu gibi haıtalan 
ölümün pençesinden kurtarmak ve ta .. 
mamile hayata iade etmek muvaffakıyet! 
her gün hastahanelerde hekimler tara· 
hndan yapılan alelade bir iş gibidir. 

Gene bugün fakrüddem hastalığııun 
vahim şekillerinde karaciğerle tedavi u· 
sulünün yeni tatbikatından pek çok isti· 
fade edilmeğe baılanmııtır. Bu kadar 
basit ve ıade ve ayni zamanda müeııir 
bir ili.cm evvelleri böyle muannit bir 
hastalığa kartı bu derece muvaffakıyet. 
le kullanılması nadirattandı. Tedavi U· 
ıUlleri: Kanırz hastalara her gün ne te
kilde pitiriHrıe piıirilıin karaciğer ye
dirmektir; yalnız bu pitirme keyfiyeti 
pek fazla olmamasına dikkat etmelidir. 
Böylece ciğer yedirilen kanırz ve kuv· 
vetsiz renkleri kağıt gibi beyaz ıolgun 
ve dermansız, hallerinden ümitsiz Ye me
yuı hastalar bir müddet aonra canlı, 
kanlı renkleri pembe kuvvetleri yerinde 
her işi yaprruya amade memnun olarak 
meydana çıkarlar. 

Keza bugün veremliler tedavisinde 
tatbik edilmekte olan uswler ve ilaçlar
dan akciğerin aınai tazyiki ile (Sanok
rizen) istimali sayesinde hakikateb has
taların kuvvetlendirilmesi ve iadeiafiyet
lerine hizmet edilmesi yolunda pek çok 
vakıt kazanılmak suretile hizmet edil· 
mİf ve evvelden bu gibi hastalan tedavi 
için yeg8ne çare ve usul ıanatoryol'Jlla
ra göndermekten ibaretti; bunlar kadar 
istifade ve sür'at temin edilemiyordu. 

Dr. ŞÜKRÜ 
Büyükada 

-IUllHllD .. llltll .. --WWnlftllmnHlllllJUllllll•lllll.lftfllıtıtllllntn 200 den fazla yazı 
1917 den 1933 e kadar 

Fikir, Politika, ve Sanat hayab 
2 Eylülde bütün kütüphanelerde 

arayınız; 

Osmanlı Bankasının Galata Ye. ı ~ lllllııı. 
nicami ve Beyoğlu devairi, Zafer ' v ' 
Bayramı münasebetile ağustosun '-~~ftJİ ,it' iM I ~ 1"'yıA·t' 
30 ncu çarşamba günü kapalı bulu- ~~(J-,~Jl.JJ.JJ- ~ 
nacakbr. • 

5780 
Asrın umdesi "MİLLİYET" tir. 

Kaza 
Sigortalarınızı Galetada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

·ü N YON 
Kumpanyasma bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayrnız. 

4908 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •rlıi• 
6 .. 

12 .. 

Türlüye için 
L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç İçin 
L. K. 
8-

14 -
28 -

Gelen evrak reri •erilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete 't'e 
matbaaya nit itle. r İç.in müdiriyete mü
rac~t edil;r. Gazetemiz ili.uların mes' u · 
!!I!!!,.ni kabul etmez. 

llUGONKO HAVA 
Ye,ilköy askeri rasat merkezinden ve• 

rilen malUmata ıöre, buıün hava açık vo 
mütahavvil olarak rüı:ıirlı devam edeceL:-

t ' 

Dün hava tazyiki 763 milimetre, •ıcak-
lık ~n çok 26. e.:ı az 17 derece idi. 

_ı ___ RA_D_Y_O __ PR_O_G_R_A_M_I __ 
1

l 
ISTANBUL ' 

18 Gramofon 
19 Alaturka saz : Mü,erref H. Faik Bey ve 

arkadaıları 
20 AlatW'ka saz: Belkia H. 
20,30 Alaturka aa.z: Tanburi Refik Bey ve ar 

kadqları. 

21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberleri, .... t 

ayarı. 

ANKARA, 
12,30 Gramofon. 18: Salon orkestrası, 19: A
laturka ıaz. 20,15: Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21,0S: Taıanni konaerl. 22: Mizahi neıriyat. 23 
Dana musikisi. 23,50: Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Piyanolu rac!yo konseri. 21: muhtelif ha· 
herler. 21,25: "Viktoria otelinin esrarı,, isimli 
akeç. Müteakiben dana musikisi Maraerit ada
larından akeç11 24,20: Siıan muıiki.ıi. 

VIY ANA. 518 m. 
20,45: "Halk :zaruret içinde,, isimli bir piyes. 
23,20: Yosef Holzer idaresindeki senfonik ta· 
kımının konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: "Emiral,, La Grotta. di Trifonis vo L' 
occa•İone 'fa il ladro iımindeki Üç adet birer 
perdelik opera tem•ili. 

PRAG, 488 m. 
21,15: Çek mu.ilimleri taı•nnİ cemi1etinden 
konıeri. 22: Halk kon•ori. 23,45: PIAklar. 

ROMA, 441 m. 
21,50: Operetlerden mürekkep konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 

11: Orkeılra. 12: Romen muıikiai. 13: Plik. 14: 
Hafif muıi.ki. 17,35: Köylü prosramı. 18: Ha· 
fif muıilc.i. 19.,20: De•amı. 20,25: Taıanni. 21: 
Offe:ıhach'ın eserlerinden "Choufleuri,. opereti 

BRESLAU, 325 m. 
21,10: "El bombası., isimli temıil. 23: Dans 
muıikiıi. 24: "Almalı ibtili.li,, me•zulu neıriyat 

28 ağustos pazartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
18,30 Fransı.ı:ca ders, Müptedilere man.ıua. 
19 Hikmet Riza H. 
19,45 Oatüdyo sa:z beyeti 
20,30 Münir Nurettin Bey •• arkadaılan. 
21,.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borıa haberleri, aaa.t 

ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Salon orkeıtraıı. 19: A· 
laturka ıaz. 20,15: Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21: "Aık etrafında,. Aılı:er Strauıı'un opereti 
23: Danı muıikiıi. 2l,45: De•amı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Vi1adan nakil. 22,55: Siıan muıikiıi. 24: 
Royal otelinden naklen: Cu muıikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
21: Viyana tarlo:larından mürekkep bir radyo 
popuıiıi.. 23: Pli.klar. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
20,45: Pl&k. 21,20: Orkeıtra. 23: Oda muıikiıi. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Halk bandosu. 21: Müıahabe.. 21,45: Ke 
tn9.D konıeri. "fa.ntazi parçalar,,.. 22,15: Tacan
n.i. 23: Haberler. 

ROMA, 441 m. 
21,05: Plak. 21.SO: Serenatlar konıeri. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Pl&k 14: Orkeıtra. 18: öğle muıikiıi. 19.?Jl 
Radyo orkeıtraıı 20..ZO: Taıanni. 21: Oda mu
sikisi. 21,45: Harpa ıolo. 22,10: aktam konıeri 

PARIS, 328 m. 
21: Taıanni. 21,35: Musiki. ye ıiir 22,15: Plik 

BRSLAU, 325 m. 
21: Operet parçalan. 22,15: Şarkıh büyük kon
ser. 23,.25: "feknik netriyat. 23,55: Parazitler 
ile mücadele çareleri. 

29 ağustos salı 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
18,30 Franıızca derı, llerlemiı olanlara 

mahıuı. 
19 Mahmut"• Handan Hanmı 
19,45 Faz.ilet hanım. 
20,30 Eftalye H. Sadi Bey •e arkadaıluı. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borıa haberleri, ıaat 

ayarı. 

ANKARA, ı538 m. 
12.30: Gramofon. 18: Salon orkeıtratı. 18,45: 
Alaturka aıu:. 19.45: Danı muıikiai. 20,15: A
janı haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,10: Hafif muıiki. 20,25: Muhtelif. 21,0S: 
Orkeıtra •e taganni 22,15: Devamı. 23: Dana 
muıikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21;15: Siıan musikiıi. 22,05: Oda muıikiıi. 23, .. 
55: Konferans. "lngiliz liıanileu Müteakiben 
salon ve caz muıikiai. 

ViYANA, 518 m. 
20,45: Opera parçaları. 22,25: katolikler• mah
sus neıriyat. 22,45: Haberler. 23: Akıam kon
seri, 

MILANO . TORINO FLORANSA 
20,25: Haberler. Plik. 21,35: Pierrot mero .. 
iımindeki Ha ;os'un O!'lereti, 

PRAG, 488 m. 
20,35: S olo -.aksofon. 20,55: Halk tarkıları. 
21,10: Plik. 21,45: köylü bandosu. 22,20: 
Ru~ heyetini gösteren "kumarbazlar., iıimli bir 

ROMA, 441 m. 
r 

BÜKREŞ, 394 m. 
20 ,25: Enıtrünıl\ntal konser. 21: Taıanni. 21,25 
Orkestra. 22.20: Radyo orl, ~ıtra11. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Monoloğ. 22,25: Gcınici tarkıları. 23,35: 
ıazcte haberleri. 23,55: Müıahabe. 24110: dana 

"' ık ısi. 

dan Çocuk maması naııl hazırlarur. 
19 Cennet Hanım. 
19,45 Ha:r.ım Bey tarafından Kat"acö:r.. 
20,30 Udi Salahattin Bey •e Kemani Nubar 

ef. refakatile Hamiyet Hanım. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Borıa haberleri_ ıaal 

ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Salon orkeıtra•ı. 191 
Danı mu•ikiıi. 20,15: Ajan• haberleri. 

V ARŞOVA, 1411 m. 
21,05: Hafif muıiki. - Haberler. 22,15: kemae 
konseri. 23: Danı muaikiıi. 23,45: duamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Filharmonik konser. 23: Haberler. mütea
kiben Sisan muıikiıi. 24,.25: Piyano ile kliıilı. 
parçalar. 

ViYANA, 518 m. 
20: Aıkeri konaer. 21,50: Suradan, buradan 
21,55: Miu.bi parça. 22,10: Haberler vesaire. 
23: Pli.k konseri. 

MILANO • TORINO. FLORANSA 
20,45: Haberler. - Plik. 21,35: Tiyatro. 

PRAG, 488 m •• 
20,30: Puccini'nin "Madam Butterfly., operaıı. 
Pr&u:; operatından naklen. 

ROMA, 441 m. 
21: Plik. 21.45: Karııık \tonıer. 
BÜKREŞ 394 m. 

13: Plak. 14: Promenat konıeri "pl&k ile,, 18: 
orkeıtra. 19.20: Devamı. 20.25: Romen muıi
kiıi. 21: Keman konıeri. 21,50: klisik parçalar 
"keman ile . ., 23: aktam konseri. 

BRESLAU, 325 m. 

31 ağustos perşembe 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
18,30 Franın:ca derı, llerlemit olanlara 

ınahıu•. 
19 Kemal Niyazi Bey arkadaılarL 
20 Nebil oilu lımail Hakkı Bey. 
20,30 Kemani Retal Bey •• arkad.atları re

fakatile Vedia Riza Hanım •e Musaf· 
f'er Bey. 

21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberleri, aaal 

ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Alaturka aaz. 18,45: Vi.
yolonıel lconıeri 19,15: Alaturka aaz. 20,15: A
janı haberleri. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7.20: Sabah konseri. 1020: öile kon•eri. 11.20: 
sündüz konıeri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,10: Plüc. 20,25: Muhtelif' 21,05: senfonik 
konıer. 22,15: de•anu 23: Danı muıikiıi 23,45 
deyamı 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20, 35: Bir perdelik opera temıili 23: Siıran mu. 
•ikiıi. 24: Trio konıeri. 

VIYAI(A. 518 m. 
20,15: "Mecnunlar bahçeıi., isimli üç perdelik 
operet temsili. 22.20: Muhtelif 23.35: Pli.le: ile 
danı. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
22,35: Opera parçaları 

PRAG, 488 m. 
20,30: Piyano ıonatları. 21,05: Bir nakil. 21t2Sr 
Tanbur orkeıtraıının konseri. 21,05: Milli Fe
lefenk netriyatı. 23120: Konıer. 

ROMA, 441 m. 
21,35: HLa grotta di Trofonio,. iıim1i opera.. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,20 Hafif muıiki. 21: Taıanni. 21,25: orkest
ra konseri. 22,20: oe.amı. 

BRESLAU, 325 m. 
20: Eıki mal"tlar. 21: Müıahabe. 22,15: Yu: 
ıarkı1arı "Lauta refakatile,,. 22,45: Müıahab• 
23,45: dana muıikiıi. 

1 eylOI cuma 
JSTANBUL ' 

12,30 Gündüz netriyab Türkçe Gramofon 
plikla.n. 

18 Gramofon 
19 Oıtüd70 aa.z: heJ'etİ. 
20 Oıman Pt:bliyan. 
20,30 Hanımlar Heyeti. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Boraa haberlerl1 ıaat 

ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7,20: Sabah konıerj, 9,15: Çocuk neıriyatı. 
10,20: Öile konseri. 11: Haberler. aündüz kon 
ıeri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21: Senfonik konser. 21,05: Haberler •• Ju.. 
rııık neıriyat. 23,45: Danı mu.ikisi. 
BUAPEŞTE, 550 m. 

20.35: Muhtelif ıarkılar. 22: plik ile re•Ü 23,10 
ViYANA, 518 m. 

21,25: uLeyla.kların açtıiında,. İımi verilen ıen 
fonik konıer. 22,SO: Plak konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
orkeıtra konseri. 
21,15: Radyo orkeıtraıı. 21,35: Varyete. 

PRAG, 488 m. 
21: Kanfık orkestra konıeri. 23,20: Haberler 

ROMA, 441 m. 
21,15: Orkestra. 22.20: Tiyatro. 23: Varyete. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Konıer. "plak ile., 14: orkestra. 18: keza 
19,20 Hafif muıikiıi. 20,45: Verdi'nin °Aida., 
opera il 

BRESLAU, 325 m. 
21: Wasner"in "Riena.,. isimli operası 24,45 
Danı muıikiıi. 

2 eylOI cumartesi 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
18,30 Franıı:r.c• der•, Müptedilere mahıua. 
19 Udi Refik Tala.t bey ve arkadatları. 
20 Bedayii muıikiye beyeti. 

30 gustos çarşamba ~~,J!0;~:~0~jan .. , Bona haberlerl, ıaat 
İSTANBUL ı ayarı. 

18 Gramofon MOSKOV A, 1481 m. 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

24-8-933 ta.rihiMe sunduğum (Dil) 
hakkındaki, mektubum bugünkü 26-8-
933 gazetede basılmış. Teşekkür ederim. 
Bu mektubumun basıJ.ışın.da üç küçük 
yanlış vardır. Öru:e bunları arzedeyim: 

A - Başl~gıçta (umut) sözü, (ü
mit) Dlarak çıkmıştır, halbuki, umut 
sözü uınmak kökün.dendir, bwı.un oldu
ğu gibi kalması lazımdı. 

B - Bir numaralı fıkradaki, (Liza
tihi) sözü (bizatihi) olmuştur, düzel
tilmesi lazımdır. 

C - Üç numaradaki, (maddetttı) sö
zü, (maddeden) olacaktır. 

Bu vesile ile dilimiz hakkında daha 
bir iki söz söylemek isterim. Bunları, 
bilhassa, dil işlerıyfo meşgul olan Yur
daşlarmıın dikkatlarını ceJp içın yazı-
yorum. 

1 - Dilimiz şimdiye 
gibi kalmış, i~ !.cnmemiş 
çin, ilk önce dilimizin 
uğraşmak ıaz ımdrr. 

kaıdar, okluğu 
buLunduğu i
işlenmesı ile 

2 - Bunun için, söz (kök) leriınizin, 
(sadalı bir barlı ihtiva eden) ay, aiv, 
us, sak1 el, kan, kat, boğ, bar, göm gibi 
tek sesli sözler olup, bwı.lara lahik oıan 
lar Türk Dilinin (ek) ]eridir. İşte bun
lar dikkat1e tetkik ve tahlil olunarak 
eklerimizin dcnlenme«i, ondan sonrada 
bu eklerle söz kölolerimizin işlenmesi 
icap eder. 

3 - Bu esasa göre aşağıda görülecek 
söz gömelerinde yeni bir kaç kelime 
görülecektir ki, bunlar, bu usul ile &ğ 
muş sözlerdir. 

Aymak. Ay. ay-a, ay-ar, al'.'ır, ay-arı, 
ay.az, ay.aş, ay·ık, ay-at, ay-an, ay·ın, 
ay-la, ay•Jak, ay-dm, ay-rı, ay-ınç, 
ay-rık, ay~ın, ay-gır, ay-ız, ay-va, 
ay-na, 

Sivmek, Siv. siv·il, siv-ir, siv-iş, siv·ik 
zarif, siv-ri, 

Us, us·ta, us·al, us-ul, us-lan, us·anç 
Sakmak, Sak. sak-ı, sak-u, sak-el, 

sak-ar, sak-arya, sak-ız, sak-at, sak.J.a, 
sak-lı, sak-sı eski Iugatlamnız ou soz 
için türkçe değil diyorlar, sak-sığan, 
sak-çak, sak-m, sak-lanbaç, 
El. el-e, el-iç, el-ek, müntelııqı, el.Leme, 
el-lik, el-li, el-kin, el-enik, 

Ka1ll1lak, kan. kan.,a' kanak, kan..a.I, 
kan-ar, kan-at, kan..ca, kan-da, kan..ıaş, 
kan-gı, kan-ır, kan-ık. 

Katmak. kat, kat.,a, kat-ı, kat-ıl, kat-ax, 
kat-ız, kat-ır, kat-ış, kat-mç, kat-ık, 
kat-mı, kat-m (kadm), kat-a.n, kat-la, 
kat-lı, kat.Jan, kat-ırak, kat-ra, kat-arak, 
kat-sa, kat-tıız, kat-kı, kat~, kat-ılık,. 
Boğmak, boğ, boğ·a, boğ-<.ı, boğ-<Uz, 

boğ-ul, boğ-ar, boğ-ur, boğ-az, bog-uş, 
boğ-uk, boğ-an, boğ-ra, boğ.,aça, boğ
ma, boğ-anak, boğ-um, boğ~uk, 

boğ-untu, boğ-Wır, 

Barmak, bar. bar-ı, bar-ımak, bar-ıka, 
(baraka), bar-b, (varka), bar-ın, bar·ııı. 
bar-6 (pars), bar-ak, bar-ut, bar-mak 
(pa.mıak). 

Görmek, göm. göm :unç, 
göm-er, göm-ür. (kömür), 
göm-eç, göm-üç, göm-ük, 
göm-me, göm-ülü, göm-lek, 

göm-ül, 
göm-uş, 

göm-en, 

Netice: kanaatıma göre, diliıniz an
cak bu suretle zengiı:ueşc ve zengııııcşe 
bilir, bunun ne~rile, umarinı ki, dilimi· 
zin yücel=i için çalışanların, daha il
mi yazılarım, okumak vesilesini ~ide 
etmiş oluruz, bilvesile hürmetler efen
diın. 
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AYLA KJ ·zı. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Yezit kız, beye metreı olsun 
için beni attırdı. 

Diyor batka bir teY demiyordu. 
Hacerin petine düttü. Mahallesine 
gitti. Dedikodu etti. Ana kız oralar
da oturamaz, barınamaz oldular. 
Osküdara geçtiler. Kara daktilo nİ· 
hayet Hacerin Meyityokutundaki 
metreslik yuvuını buldu. Gelit gi
dit zamanlarım iyice öğrendi. 

Fabrika sahibinin hanUDma bir 
mektup yazarak iti anlab. Hanım 
da az fİrretlerden değildi. Bir gün 
iki hanımla beraber baskın verdi. 
Haceri bir iyice dövdüler. Ağzın
dan burnundan kanlar fıtkırdı. 

Kocası bütün Meyityokutu halkı
na, fabrikadakilere kepaze oldu. 
Hanımın yanında iki sivil vardı. 
Haceri alınca palas pandıraa kara
kola götürdüler, oradan muayene
ye, oradan Feridiyeye! 
. Hace~ humma içinde, kasırga i

çındeyd1. Ne olduğunu tatırm1fb. 
Ne ağlıyabiliyor, ne bir laf edebili
yordu. Annesi haber aldığı zaman 

farkadak düfüp bayıldı. Konu kom 
fU bö.yle n~~~asuz kızdan hayır 
gelmıyecegın1, ağlamanın günah ol 
lacağını, hınzır orospuyu artık ken 
di b-.ına bırakmasını söyliyerek 
1çı ömrü yaralı anneyi teselli etti
ler. 

B~ gece ~eridiyeye bir müfteri 
geld1: Hacerın adı Kamuran olmut 
tu. Ka~uranı çıkardı.iyi yürekli, kı 
ranta blr adamdı. Kamurana ağa
bey muamelesi ediyordu. Bir aralık 
rakılar kızıtınca Kamuranı kurcala 
dı. Kız ba~ından geçenleri birer bi
rer ve ağlıya ağlıya anlattı. Adam
cağız merhamete geldi: 

- Sen buralara yakıtmazsın kı
zun, dedi. Sana, senin dengin ola
bilecek bir İf bulmalı. 

- Nerede öyle it? 
- Ben sana bulabilirim. 
- Kaça kaç olursa olsun. Tek 

buradan kurtulayım. 
- Ben seni götürürüm. 
- imkanı yok! 
- Neden? 

- Benim borcum var. Hem çok 
borcum. 

-Ne kadar? 
- On gün içinde iki yüz otuz li-

ra olmu,. Teyze öyle söyledi. 
- · Kolayı var. Dünyada olmaz, 

olmaz. Yeter ki adamına dü,esin. 
Sen de şükret ki benim gibisine düf 
tün. Ben senin borçlarını ödetirim, 1 

sonra yavaf yavas ödersin. llle ve 
lakin ben de çoluk çocuk sahibiyim 
Bana da ondalık bir fey verirsin. 

- Ne gibi? 
- Alacağın gündelikten yüzde 

yirmi beşini. Yirmi beti de borcuna 
kapanır. Sen de yüzde elli ile gül 
gibi geçinirsin. 

- Nerede böyle İf ! 
Neyine lazım. Elimde var. 
- Doğru ise hemen giderim. A-

ma neresi orası? 1 

- Seni Mavikuf barına artist 
yazc!·cırım. Şimdilik gecede iki lira 
alırsın. Rahat edersin. Hem orası 
bura gibi değil. İstediğinle gidersin 
İstemediğini atlatır geçersin. 

- Bara mı? Bara mı? Ben bar 
kızı olamam! 

- Öyleyse F eridiye kızı ol ! 
- O; hiç olamam! 
- Sen bilirsin. Mavikut kibar 

yerdir. Hep kalantorlar gelir. Ken
dini patrona sevdirirsen sana dans 

' numara dersleri de verdirir. Gül gi-

bi bir arstist olur çıkarsın. Hem pa
ra kazanırsın hem methur artist o-

lursun.Ben böyle kaç kız kurtardun. 
Şimdi hepsi bana dua ederler. Eh, 
ne yapalım? Dünyaya insaniyet 
dünyası demişler. Herkes bana ben 
zemez. Bet parmak bir olmaz. Ma· 
vikutun sahibini görsen baba gibi 
seveceksin. 

Hacer bir hafta sonra üç yüz lira 
borç ile Mavikut barına yazıldı. O
na matbaa baskısından çıkma bir 
de konturat imzalattılar. Öyle bir 
kunturat ki on sekiz baro reisi bir 
araya gelip on yıl uğratsalar kızı 
bu çenberden kurtaramazlar. Öteki 
bar kızları gibi ••• 

Kamuran olan Hacerin adı gene 
değİfti. Bu sefer Leyla oldu. Bir de 
san taktılar: P-.a kızı Leyla. 

Bu yetmedi, üstüne bir de masal 
uydurup kıza ezberlettiler: Babası, 
dayısı pafa imif. Avrupaya gitmit. 
Zenginmişler. Artisliğe haves et
mi~. Şimdi kendi keyfi için bar kız
lığı yapıyormuf. 

Bu masal hırsı, merakı uyandır
mıttı. Herkes taze gelen pafa kızını 
soruyor, angaje ediyor. Arada bir 
bin naz ve barın bin türlü zorluk
ları ile İmİf gibi götürüyorlar, para
lar veriyorlardı. Fakat borcları bi- 1 

• 1 
tecek yerde habre artıyordu. Yuttu- , 
rabildiğini sızdırıyor, yutturama-

dıklarından da dayak yiyordu. 
Mavikuşta eskiyip modası geçin· 

ce Mavikuşun baba gibi sahibi Ley. 
layı, Münevver adı ile lzmire ciro 
etti. Bu bir salış muamelesi gibi bir 
şeydi. Elbiseleri ile, borçları ile, eti 
kemiği, iliği canı ile satış, devredi
lit muamelesi ••.• 

İşin kötüsü annesinden geliyor· 
du. Komşular annesini teselli ede
ede kadıncağızı deli divane etmit
lerdi. Annesi namussuz kızı ile ö
lümallah barışmamacasına darıl· 
mı,tı. 

- Rahmetli Nazmi Efendinin da 
ridünyada öyle kızı yok! Ben onu 
doğurmadım a komşular! 

Diye avaz avaz haykırır, bayılır, 
sinirlenirdi. Bununlaberaber Hace
rin her ay gönderdiği on beş lirayı 
bir kere olsun geri çevirmiyordu. 
Çünkü afçı dükkanlarının bula,ık· 
!arını yıkayamaz hale gelmişti. Bu
laşık suyundan elleri şahrem şah· 
rem olmuftU. Pis kokulardan göğüs 
hastalıklarına uğramıştı. 

Derken lzmirde bar kızlarının 
angaje edilmesi ahlak ve fazilet na
mına yasak edildi. Yalnız dans et
melerine, danstan sonra köşedeki 
sobanın etrafına toplanmalarına 
izin vardı. Madem ki angaje yasak· 
tı; gündelikleri de inmeli. Öyle ya. 
Konsmasyon olmadıktan sonra 

kızlara o kadar para verilir mi? 
Gündelikler inince annesine gön· 
derdiği on bet lira da bete indi. 
Dostuna da on para veremeyince 
delikanlı sudan bir kavga ile çeki
lip gitti. Bari bar dıfında it olıa •. O 
da yasak! Kimi yakalasalar bir ay 
hastahanede, sonra ötede. Bqka 
b: ·· İf, mesela bir yazıhanede, bir 
fabrikada .• imkan mı var? Bar boz
ması, bar yetittirmesi qifteyi kim 
alır mağazasına? Zaten ahlak deni 

len fey kalmaza doğru dört nala gidl 
yor, bir de canım müesseseler onla
ra yataklık mı etsin. Kimsesiz genç 
kızların barınmaları için iki odab 
bir yer de yoktu ki eski Hacer, ye
n_i Münevver oraya batmı sokabiJ. 
sın. 

İtte ana evini bırakmak, mahal. 
lesini unutmak böyle olur. Dünya
da herkes anasız babasız kalır ama 
Tanri kimseyi cemiyet.iz ve tetki
latsız bırakmasın. Bu duayı kim o
kur kim dinler? 

Derken bizim eski Hacer gene 
adını değİftİrerek batka yere sa. 
tıldı. 

Bu sefer ••• 

• •• Nihal susmuştu. , 
Yayla kızı Petek birdenbire Ni. 

halin elini yakaladı. Gözlerine ba· 
f Devamı var) 

• 

l 

1 

t 
r 

r 

l 
t 
c 
lı 
lı 
ğ 

a 



l~a??i?u ~f:!?l 1 
ticaretle iıtigal eden bir kaç arkada§ 
ta kantmışh. Bunlar ma!Ul gazi namı
nı istiamar ederek şurada burada sal
naıne, takvim çıkarmak, tombala ter
tip etmek, rozet dağıhnak gibi işlerle 
meıgul olmuşlar ve Malul Gaziler Ce
miyetini bir iş idaresi haline sokmuş
Jardır. İddialara göre, eski idare he
yeti azası, bundan sonra kendi mevki· 
lerini tahkime koyulmuş ve bazı ma
lullere vaatler mukabilinde rey verdi
rerek yerlerinde kalmı9lardır. 

Bu arada cemiyetin mAlullere karşı 
ali.kasızlığım gören aza araaında ihti .. 
laflar ba9göstenniıtir. Salnameci ve 
takvimciler kendilerine alet olmak is
temiyen arkadaılannı bu ihtilaftan is
tifade ederek içlerinden çıkarmıya 
muvaffak olmuşlardır. 

Cemiyetten çıkanlan maluller, he
Yeliumumiyeye kar§ı m.eıuliyetten kur 
tulmak için vaziyetlerinden bahisle 
vilayete müracaat ehniılerse de bu 
tnüracaatlan neticesiz kalmışhr. Çün .. 
kü İş baımda olan takvimciler, zabıta• 
nın da tahkikattan müspet bir netice 
çıkannaama mani olmuş.lardır. Niha· 
Yet bu halden usanan ma,! ullerden bir 
kıı.mı, cemiyetin mümessili sıfatile vi
layete müracaat ederek bir toplantı 
Yapmak müsaadesini alınış.lardır. Ev
Yelki cuma gÜnÜ bu toplanh Üniversi
te konferana salonunda yapılmııtır. 
1' oplantıya idare heyetinden ancak 
bir kaç kiti iştirak ehnit, salname ve 
takvimcilerden kimse bulunmamıştır. 
Ekaeriyetln beıte birinden fazla" top· 
lantıya geldikleri için İçtima, heyeti- 1 

Uttıumiyece kongre haline ifrağ edil· 
miştir. 

Bu suretle idare heyeti de kongre 
kararile iskat edilerek yerlerine yeni 
aza seçilmiıtir. 

iki buçuk seneden beri heoap ver
tniyen sabık idare heyeti aza.5mm he
ıaplarının tetkik ve mesuliyetleri gö
rü.ıenler hakkında konuni takibat ya· 
Pdması için yeni idare heyetine salahi
Yet verilmiştir. 

Kongrede verilen kararlar şunlar• 
dır: 

1 - Cemiyetin kapunnı, zabıta ma• 
rifetile mühürlehnek. 2 - Vaziyeti 
"İlayete Mldirmek. 3 - Sabık idare 
heyetini zabıta marifetile davet ede
rek zabıt defterleri,ni dosyalan ve ce• 
miyet mührünü kendilerinden teslim 
almak. 

Yeni idare heyeti kararları tatbik 
edilmiştir. Evvelki akşam geç vakit, 
Zabıta memunları, yeni idare heyeti a .. 
zasından bir kısmının huzuru ile Vez· 
necilerdeki cemiyet merkezini mühür
lemişlerdir. 

Keyfiyet dün vilayete bildirilmiştir. 
Devir ve teslim muamelesi yapıldık

tan sonra mühür açıJacak, ve yeni ida .. 
re heyeti ayni binada faaliyete baş.lı
Yacaktır. 

Yeni idare heyetinden bir zat dün 
hir muharririmize demiştir ki: 

- Bu arkadaşların eğer mesuliyet· 
lerini mucip bir hareketleri yoksa, 
kendiliklerinden gelip mührü ve ev
l"akı teslim edenler ve bizi tekrar za .. 
bıtaya müracaat mecburiyetinde bı
rakmazlar.,, 

Malul Gaziler araomda iki buçuk 
•ene evvel başhyan ihtilafın neticesi 
olarak maluller, taraf taraf aynlmış 
Ye kendi başlarına cemiyetler teşkil 
etmişlerdir. 

Bir kmm maluller, Osküdarda An· 
kara Malul Gaziler Cemiyetine mer
but bir şube açmışlardır. Ayrıca lotik
lal harbi malulleri de ayn bir cemiyet 
kurmuşlardır. Bu kısım malıi!Jer, hü
kfunet merkezile temas ederek barem 
k:t.nÜnundan istifade imkanl~rını ara
maktadır.Jar. 

Ankara Mailli Gaziler Cemiyetinin 
gayesi ise daha geniştir: Bunlar, An· 
karadaki umumi merkeze, Türkiyede 
bulunan bütün Malul Gaziler Cemi
Yetlerini fedeı·asyon halinde rapt~t
nıek arzusundadırlar. 

Bu maksatla, yakında Büyiik Millet 
Meclisine bir müracaat yaprlacakbr. 
lstanbuldaki Türkiye Harp Malulleri 
Cemiyeti de ayni gaye ile teşekkül et
mişti. Fakat, bize verilen malıimata 
RÖre, bu cemiyetin nizamnamesi bile 
henüz Dahiliye veki•Jetince tasdik edil
miş değiJdir. Binaenaleyh kanuni bir 
"aziyeti yok demektir. 

Öğrendiğimize göre lstanbulda As· 
kerlik şubelerince mukayyet malul 
zabit ve efradın adedi 600 küsurdur. 
Bütün memleketteki harp malwlerinin 
adedi de ( 14) bini mütecavizdir. Hü
l<iunetçe maluller hakkında büyiik 
l!'fkat eserleri gösterilmiş ve kendile
l"Jne bir çok imtiyazlar verilmiştir. 
Bu meyanda. inhisara tB.bi mevadın 
Dey'iye hakkından yiizde 2 ai her sene 
~~.ullere tevzi edilir. Malul gaziler, 

1 
Utün vesaitinakliyede üçte bir ücret
e seyahat ehnek hakkını haizdirler. 
lier malul, maluliyet derecesine göre, 
fe"kalade tahsisat namile bir maa§ 
Zammı alır. 

k Birinci derecede malul olanların fev 
. "'iade maa§ zamları aydı (50), ikin

cı derecede malullerin 45, üçüncü de
recedekilerin 35, dördüncü. beşiı:ıci ve 
altıncı derece malullerin (25) .ıi'ı:a tut 
maktadır. 
I l'.falü!iyet maaşı, kanunen baczedi
emediği gibi, resmi dal~elerde çalı· 

§ıtıı malıillerin fevkalade maaş zamla· 
~ d'.' kesilmez. Yeni idare heyetini 
eşkı! eden zevat, malullerini itimadı
k~ kazanmış kimseler olduğu için, şi-

8.Yetlerin arkaar alınacağı ümit edil
mektedir. 

Harp malülleri heyeti 
he Ha~. Mal ~ll<;ri_ Ce~i!eti yeı;ıi ~dare 
t' Yetını, ta.tık ıçın, vılayete bildırmişot Y~ayet, içtimada ekseriyet olup 
h ma~ıgmı tetkikten sonra yeni idare 
h eyetıni ta.stik edecektir. Esasen eski 
• eyetten bir çok şikayetler vaki oldu
IDınlndan Yeni heyetin tasti'ı edileceği 
a aşılmaktadır. 

İş bankasının 
Yıldönümü 

(Başı 1 inci sahifede) 

nmda bir kaç kişiyi geçmiyen gü
zide arkadaşlar bulunuyordu. Bu 
maddi sermayenin yüzlerce mislile 
işe başlamış ve hiç bir muvallaki
;)'<?t göstermeden batmış nice 
miiesseseler tanırız. 

Demek ki bir müessesenin yaşa· 
· ması, inkişaf etmesi, muvaffak ol
ması, o miiessesenin başına geçen· 
lerin haluk, dürüst, İmanlı zatlar 
olmasına bağlıdır. iş Bankası mem
leketimizin iktisadiyatına çok nafi 
hizmetler ifa etmiştir. 

Bence bütün bu hizmetle
rin fevkinde daha mühim o
lan bir hizmeti de bankacılık
ta gençlerimizi yetiştirmiş ol
masıdır, en çok bununla ifti
har ederim. 

Celiil Beyin iş Bankasını tesisde 
ve onun inkişafında gösterdiği mu· 
vallakiyeti şimdi başında bulun
duğu iktisat vekaletinde de göste· 
receğine şüphem yoktur. 

Bankanın yıl dönümü mü
nasebetile Celal Bey adını an
mayı bir borç bilirim. İş Ban
kasına yeni ve daha parlak 
muvaffakiyetler dilerim. Bu 
duygularımı arkadaşlarınıza 
da Jutfen söylersiniz." 

Bulgarlarla 
Müzakere 

(Başı 1 inci sahifede) 
kü ekspresle şehrimize dönmü§ler ve 
Ankaraya gitınişlerdir. 

I:..ılgarlarla yapılan müzakereler es
nasında tesadüf edilen büyük müşkü
lat, her iki tarafın gösterdiği müteka
bil anlasma ve uzlaşma fikirlerile ikti· 
ham edUebilmiştir. Ezcümle Bulgaris
tana vaki olan büyük ihracat madde· 
leri üzerinde temin olunan büyiik Pis-
petteki gümrük tenzilatından maada, 
Bulgaristanda bloke kalmış olan Türk 
tacirlerinin leva olarak alacaklarının 
da gerek döviz ve gerek başka yollar
la kurtarılması hususunda pratik bir 
neticeye bağ.lanmı§-tır. 

Her iki memleket ara.smdaki ticari 
mübadele. bir plafond ( plafo) a da
yanan ve bu suretle mübadele tevazü
nünü \temin eden esaıtan mülheın ola· 
caktır. Bu listeye dahil eşya her iki 
memleketin hakiki ihtiyaçlanna göre 
tarafeynce gayet ince ve itinalı suret
te h~•ap olunmuştur. 

I memleket iktisadi münasebetle-
rincle tediye muvazenesi esası murah
haslanmızın ısrarile Bulgarlarca esas 
itibarile kabul olunmuştur. 

Prenaip ihtili.fı, eşya mübadelesinin 
tediye tarzrna. klearing mevzuuna te
mu ehnektedir. Her iki memleketin 
ithalat rejimle~ine taalluk eden bu ih
tilaf mevzuu Ankarada yeniden tetkik 
olunacaktır. 

Bu ihtilafın yakrnda halledilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Müzakereler esnasında Bulgarlar 
memleketimize kar'}ı çok teveccühkB.r 
dostluk hislerin; fırsat düıtükçe ızhar 
evlemislerdir. Bilhas~!' ismet Paşa 
Hazretlerinin yakında Sofyayı teşrif 

buvurml\ları, Sofvada daha şimdiden 
hazırlıklar yapılmasını istilzam ehnek 
tedir. Bu hazırlıklara göre Sofya şehri 
Başveki1imize karşı muazzam tezahü .. 
rata sahne olacak ve iki dost milletin 
yakınlık baif.!armın takviyesine bir kat 
daha hızmet e!lec..ı.tir. · ııuıgarlar da, 
lsmet Paşa Hazretlerini görmek için 
şiddetli bir intizar görülmektedir. ---- _ _,,__ ------
Fas sultanı 
Halife mi oluyor? 

(Başı 1 inci sahifede) 
tedir. 

Bu makaleyi yazan Paris belediye 
mÜ§avirlerinden M. Robert Bos'tur. Hi 
.!afet gibi milletlerin bugünkü hayat 
şartlarına uymadığı bittecrübe sabit 
olan bir müessesenin Fransızlar tara .. 
fmdan yeniden ihya edilmek istenme
si bayii gariptir. o kadar islam ale
minde hiç kimse bu modası geçmiş 
makama gelip oturmak hevesini bile 
göstermemi~tir. Acaba Matin muhar
riri şimdi Pariste bulunan Fas Sultanı
na is18.m milletlerinin cebinden ihsan 
d?. mı istiyor? 

Fen fakültesi reisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

miştir. Ali Yar Bey yanndan itibaren 
yeni vazifesine batlıyacaktır • 

Diger taraftan öğrendiğimize göre 
üniversite tesis edilirken açıkta kalan 
Hukuk Fakültesi müderrislerinden ba
zıları Mülkin mektebi hocalıklann
dan istifa ehni§Jerdir. Söylendiğine 
göre Mülkiyeden iotifa eden profesör
lerin adedi Üç kadardır. Bu zevatın is· 
tifalan kabul edilmiştir. 

Dün de Tıp Fakültesi laboratuvar· 
lanndan bir kısmı üniverAİte merkez 
binaama taşınmıttır. Teşrihhane yapı
lacak olan eski Bekirağa böıüğünde
ki inşaat ilerlemektedir. 1' eşrinievvel 
ba§ma kadar inşaat tamam olacaktır. 

Maarif Vekil vekili Dr. Refik Bey 
bugün üniversiteye gelerek idare ve 
müşavirlik heyetlerini toplıyacaktır. 
Bugünkü içtimada kadroda mevcut 
münhaller için bazı kararlar verilece
ği tahmin edilmektedir. 
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Defterdarlık 
Kadrosu 

(Başı 1 inci sahifede) 
Yeni teşkilat ve ıslahat evvelemirde 

tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile mu
avinleri, şube başmemurlan, tahsil 
memurları teşkil ehnektedir. Müdürle 
rin tayin edildiğini yazmıştık. Müdür 
muavinleri de tayin edilmektedir. ls
tanbul tahakkuk müdür muavinliğine 
Baha Bey, tahsilat müdür muavinliği .. 
ne 1 zmir muhasebe müd'ürü tayin 
olunmuşlardır. Bu yukanda saydığı
mız memurluklara yiiksek tahsil gör
müş kimoeler tayin edilmektedir. 

Kanunun sarahatine göre buralara 
hukuk ve emsali yiiksek mekteplerden 
bu gibi memuriyetlere 110 kişi alın
maktadır. Defterdarlığın şimdiki kad
rosu 1223 memurdan ibaretir. Yeni a• 
hnacak memurlarla kadro 1300 den 
fazla oluyor demektir. Anca k halen 
kadroda mevcut iktidar, tahsil itibari
le şimdiki vaziyetlerini muhafaza ede
mİyecek olan D".f!murJar derecelerine 
göre memuriyetlere tayin edileceklerdir. 
Bunlardan bazrları ta$l"ava üçüncü ve 
dördüncü sınıf memurluklara tayin e .. 
dileceklerdir. Bazı memurJar da te
kaütlüklerini istemis1erdir. 

Yeni teşkilat yapılırken ihtısasa kıy 
met verilmektedir. Açıkta kalacak me
mı1rlara derecelerine göre vazife tek
lif edilecektir. 

Yeni memurluklar icin müracaat e
denler ç<>ktur. Dün defterdarlık daire 1 

si bun1arla doluydu. Taşradan da na
ki.1 <ure!ile bir çok müracaatlar yaprl
mı~tır. 

Yeni kadro bir eylUlde me
murlara tebliğ ,.iJiJecektir. 

Muhakemat Müdül'lÜP.iİne temviz 
mahkeme~i azPI hhndan mütekait Is
mail Sıtkı P--· t~vin edilmiştir. 

Yeni eş_ya 
Eski 0;1vu11uumumive binasındaki 

esva deftPr..fa~lıPA ta§ınmıştır. Bunlar 
veni teskil.Pttso subelere ve diS?"er ta
hakkuk. t"h•H dairelerine verilecek· 
tir. 

Daktilo 
• 

aranıyor 
K§t~p - Daktilo hizmetirule i&tihdam 

ediJ.mek üzre F.-ansızcaya aşina ve Ka
diköy veya civarınıda sakin bir ,genç 
Türk kızı aranıyor. Hüsnü halini natık 
evrak ile şeraitini Kadıköyünde 23 nu 
maralı posta lınıtU5u adr~ine irsali. 
(6738) 

İstanbul ikinci icra memurluğundan' 

Bir borçta<ı dulayi mahcuz Ye IJ?Maya 

çevrilmesi mukarrer otel eşyası 31-8-933 

perşembe günü saat 16 dan itibaren 

Beyoğlunda Tepelbaşmda Bristol oteli 

içerisinde açık arttınna ıs.urıetiJe para

ya çevrileceğinden t•ıJi(l"Lerin yevmü 

mezkur ve saati rn;uayyeruie maıhalfüı

de hazır bulıunmaları ilan olunur. (6724) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(Müsademeli taıpalar) hakkındaki ih 

tira için istihsal edilmiş olan 6 Temmuz 
1931 tarih ve 1228 ıııumaralı ihtira be
ratı üzerindeki hulruk bu kere başkası
na devir veyahut icara ve.ııileceğinden 
bu hususta fazla ma,lilmat edinmek isti
yen zevatın İstanbulda Bahçekapıda 
Taş Hanında 43-48 numaralaırda kain 
\'ekili H. W. Stock Efendiye müracaat 
etmeleri ilan olunur. (6669) 
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DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

(Lokomotif kazanı yahut mümasili me 

vat için iğnelenmiş kama çiviler .imali " 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş o

lan 21 Teşrinievvel 1929 tarih ve 1002 nu 

maralı ihtira beratı üzer.iındek:i hukuk bu 

kere başkasına devir veya icara ve.rile

ceğinden bu hususta fazla malilmat edin 
mek istiyen zevatın İstanbuJıda, Bahçeka 
ıpııda, Taş Hanında 43-48 numa;alar.da 
kilin vekili H. W. Stock Efendiye mü
racaat etmeleri ilan oJ.unuır. (6668) 
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DEVREDİLECEK IHTİRA ltERATI 

Gemi demirleri örtüsü kama çivisinin 

ve buna mümasil mevadtlın dökülmesi ö

çin usul') hakkındaki ihtira için istihsal 

edilmiş olan 2 Teşrinievvel 1929 tarih ve 

1008 numaralı ihtira beratı üzerindeki 
hukuk bu kere başkasına devir veya ica

ra verileceğinden l>u hususta fazla ma

JUmat edinmek istiyen zevatıın Istanl>ul 
da Bahçeka,pıda Taş hanında 43-48 nıu 

maralarda vekili H. W. Stock efendiye 
müracaat etıneleri ilan olunur. (6667) 
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DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
(Amonyak terkibi (Amoni-aque .synt

hedique) istihsaline mahsus cihaz) hak
kındaki ihtira için iıstihsal edilmiş olan 
14 eylill 925 tarih ve 345-348 numa.ralı ih 
tira beratı üze.rindeki hukuk ve bu kere 
başkasına devir veyahut icara verileceğin 
den bu hususta faz.la malumat edinmek 
isteyen zevatın İ,stallJbul'da, Bahçekapı
da Taş Hanında 43-48 numaralarda kain 
veki.!i H. V. Stock Efondiye müracaat et 
mekri ilan olu.nur. (6666) 
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EMLEKET 
ABERLElli 

Han:te dere köprüsünün 1 Zonguldakta 
yapılması lazım 1 G . .. 

BANDIRMA, (Milliyet) - Bandır- azı gunü 
ma .. Karacabey §osesinde Hanifedere 
k .. · · ·· d b · b k Jd - Du .. n coşgun tezahu"rat opriısiı uç ay an erı ozu o ugun-
dan Bursa, M. Kemalpaşa ve havali· 
oinden gelen ve giden vesaitinakliye arasında tes'it edildi 
buradan sal vasıta.si]e geçmektedir. 

Otomobil, araba, bilhaua köylünün ZONGULDAK, 25. A. A. - Bu-
deınet arabalan müıkülatla ve tehlike gün Zonguldağm Gazi günüdür. 
içinde, ayni zamanda ücret mukabi- Memleket baştan bata bayraklar 
linde geçiriliyor. Geçenlerde iki kam- ve defnelerle donatılmıt ve gece i 
yon saldan kayarak dereye yuvarlan- çin donanma hazırlığı yapılmıtbr. 
mış, sahipleri mutazarrır olmuılardır. Saat onda hükıimet konag" 1 önün-

Daba vahim tehlikelere maruz ka-
lınmadan, selametiumumiye namına de vilayet ve fırka erkaniyle halke 
kış gelmeden, hir an evvel köprünün vi ve izcileri mektepler talebesi 
t:ımirine başlanması lazımdır. milli teşekküller ve esnaf cemiyet-

Ba nd ırma ya işleyen vapurlar !eri, maden müesseseleri amele 
BANDIRMA. (Milliyet) _Bandır- grupları ve halktan mürekkep bin-

malıların kendi malı, Güzel Bandırma !erce kişilik büyük kitle toplanmıt
vapunı ile Bandınnaya sefer yapmak- tır. Halkevi bandosiyle izciler tara 
la olan Feyyaz vapuru Vapurculuk fından İstiklal marşiyle merasime 
~irketine dahil olmu~lardır. ·Bu iki başlamıştır. Leman Halit Hanım 
\•apur 200 tondan nokoan olduklan h Jk J d a ın ve genç iğin co~gun uygu-
İçin Vapurculuk kanunu mucibince 7 

Bandırmava sefer yapamaması lazım- larmı ifade eden bir hitabe söyle-
ı;clmektedir. mişfir. Fırka reisi Mitat Akif B. 

Kanun mu-ibince Bandırmaya işli- bugünün büyüklüğünü ve Gazimi-
yen vapurlar• m ckspTes oostaları zin memleketimize getirdikleri şe-
700. adi aralık postaları 200 tondan refleri, saadetleri ve yüksek feyiz 
\l'\,. ~. o]msyacaktır. 

Bandırma bi•inci sınıf ve en işlek !eri anlatmıştır. Hitabeler bütün 
avni zamanda lstanbul - İzmir arasın· halkın bağrından COJ&n ateşli duy 
da ... n kısa tarik olması itibarile bura- gularla ve "Yaşa Gazi" sesleriyle 
ya islivecek vanurlar muntazam ve kar,ılanmıştır. 

sür'atli o!acaktrr: Bundan sonra geçit resmi yapıl-

Yük tarifeleri 
Cuma gününden itibaren 

tatbike başlanıyor 
lktısat vekaletince tasdık edilen va

purlarm yeni yol tarifeleri, cuma gü
nünden itibaren tatbika başlanacaktır. 
Hazırlanan yolcu tarifeleri de, v~kilet 
kabutaj şubesi müdü•ü Ayetullah Bey 
tarafından Ankaraya götürülmüştür. 

Ayetullah Beyin bu tarifeleri de 
\'ekaletçe tasdik ettirerek bugün avde
ti beklenmektedir. Yolcu tarifeleri de 
ı eylulden itibaren tatbika başlanacak
tır. 

Di~"1" taraftan devlet denizyolları 
işletme idaresi, cuma günün.den itiba
r~n, vapurculu~ şirk(eti faaliyete ge
Çınceye kadar hman .rımız arasındaki 
posta nakliyahnı idare için tedbirlerini 
almış ve bazı hususi vapurlar kirala
mıttır. Diğer hususi vapurlar, perşem
be ak'1tmından şirket teıekkül edince
ye kadar bağlanacaklardır. 

Vapurculuk şirketi mukavelei esa
siyeai, dün de mütebaki vapurcular 
tarafından imzalanarak Deniz ve Hava 
müsteşarlığına takdim edilmiştir. Bun
dan sonra vekaletçe tetkık ve tasdik 
muamelesi ifa edilecektir. 

Vapurların takcııri kıymetine gelin· 
ce, komisyondaki lngiliz Loidi Mister 
Smit yarın Yamadan avdet edecektir. 
Komisyon azası arasındaki ihtiı""ın her 
halde çarıamba günü halli ve nihayet 
ayın sonuncu günü olan perşembe günü 
biçilecek kıymetlerin vapurculara teb
liği kanunen lazım gelmektedir. 

Beş cemiyetin müşterek 
• 

pıyangosu 

Beş cemiyetin müştereken tertip et
tikleri ve 1 O teşrinisanide Ankarada 
keşide edilecek olan müşterek piyango 
komisyonu cemiyetlerin gönderdilcleri 
mümessillerin iştirakile dün oaat 16 
da Hilaliahıner Cemiyetinde Hilaliah-· 
mer Reisi Ali Paşanın riyasetinde top
lanmıştır. Dünkü içtimada piyango 
biletlerinin tevziat meseleai görüşül
müştür. Bu piyango çok zengin olup 
ikramiye miktarı (50) bin liraya ba
liğ olmaktadır. Bunlar meyanında 
10 bin lira kıymetinde bir ev otomobil . . ' 
ve saır ıkramiyeler bulunmaktadır. 

Emrazı zühreviye müdür
lüğünde tebeddüller 
Belediye Emrazı zühreviye müdüri

yetinde bazı tebeddiilat olmuştur. Bu 
mı:y~nda. ~şkatip Kerim Bey sıhhat i§
Jerı ıstatistık menıurlnğuna, merkez 
katihi Azmi Bey imrazı zühreviye has
tanesi katipliğine, emrazı zühreviye 
hastanesi katibi Halim Bey merkez ka
tipliğine, dosya memuru Tevfik Bey 
Sarıyer sıhhiye katipliğine, Sanyer sıh
hiye katibi Bumanettin Bey emrazı 

zühreviye dosya memurluğuna, ınerkez 
kavaslanndan Halim Bey Kadıköy em
razı zühreviye muayenehanesine Kadı· 
köy kavası Hüseyin Bey merkez' kavaı· 
lığına, merkez kavaslanndan Nadir B. 
Galata muayenehane.ine, emrazı zühre. 
viye lstanbul muayenehanesi takip me
muru Mustafa Bey Beyoğluna, Beyoğ-
1~ muayenehanesi takip memuru Niya
zı Bey lstanbul muayenehanesine, Ga
lata muayenehaneoi hasta bakıcısı Ul
fet Hanım Beyoğluna, Beyoğlu muaye
nehanesi hastabakıcısı Fatına Mevhibe 
Hanım Galataya emrazı zühreviye 
başkitabetine Te~birhane idare me
muru Sadık Efendi tayin edilmit ve 
Teph~rhane idare memurluğuna da is
tatistık memuru Baha Bey gitmiştir. 

Boğaziçinde satılık ev 
Büyükderenin en güzel bir yerinde, 

biri beş oda1 iki sofa mutfak ta§lık tu· 
lumba ' !e. eJetrikli, diğeri üç' oda, ~ut
fak ve ıki depodan mürekkep ve her j .. 
kisi bahçeli ve iki bölüklü bir ev satılık 
tır. Bu ev mektep sokağı caddesi üze
ı·inde 30 ve 32 numaralıdır. Büyükdere
de kahveci Sami Efendiye ve yahut Mil
liyette Nuri Beye müracaat edilmesi. 
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mıştır. Halk Fırkası salonunda u
muma çay ziyafeti verilmittir. 
Memleket bir bayram tenliği için
dedir. 

Bağda genç bir kızı öldürduler 
1' ARSUS, - Tarsus bağlarında bir 

cinayet olmu§ ve bir genç kız meçhül 
üç kiti tarafından öldürülmüttür• 

Vaka §Öyle olmuştur: 
Pazar gecesi üç meçhul silahlı Cey

hanlı Duran Efendinin bağma geliyor• 
lar. Bu arada Duran Efendi çiftliğin
de olup çocukları bağ çardağında ya. 
tıyorlardı. Bu üç meçhul silahlı çarda
ğa girerek uykuda bulunan Duran E
fendinin küçük kızı Q.ürriye Hanıma 
dokuz kurşun oıkmı§Jar, bunlardan 
dördü zavallı kızcağıza ioabet edip a· 
ğır surette yaralamı§trr. 

Hadiseyi müteakıp kaçmıf olan üç 
kişinin niçin geldilııleri ve neden za• 
vallı kızı yaraladıkları be.hli değildir. 
Ertesi giln yaralı kızcağız T arsua has
tahanesine kaldırılmıt ise de çok ya
ıamıyarak ölmüştür. 

Dürriye Hanım nitanlı idi ve evılen
mek üzere bulunuyordu. Zabıta tah
kikat yapmakta ve failleri aramakta· 
dır. 

Aydın piyasası 
AYDIN (Milliyet) - Aydın merkez 

kazasında bu sene 300,000 kilo hathaf 
tohumu istihsal edilmiş ve 8 • 11 kurut 
arasında satılmıştır. 

Bu haşhaılar umumiyetle lzmir piya
sasına gönderilmiş ve bir kısmı satılmış
hr. 

Müstahsil elinde haşhaı tohumu kal
mamıştır. 

Yeni mahsul afyonlara 3,5 • 4 alıcı 
varsa da müstahail bu fiatlara vennek 
istemediğinden ihtiyacı olanlar birer i
kiıer okka sahnaktadırlar. Koçarlı paza
nnda bu hafta bet liraya kadar yeni 
mahsul afyon oatdnuıtır. Zeytin yalfı 29 
kuruştur. Mevcut yaglar umumyetle sa
bunhaneler tarafından alınmaktadır. 

Sabun birinci nevi 24, ikinci nevi 20 -
21 kuruştur. Arpa 1,25 • 1,50, buğday 

2,50 - 2,75 kuruştur. 
Bu sene Aydında kavun çok bol ve 

ucuzdur. Karpuzlar yağmurlardan bo
zulduğundan iyi karpuzlar bir az fiat
lanmıştır. 

50 kuruşa kadar düşen tereyağı 65 -
70 kuruşa çıkın.ıştır. 

15 ıı:ün e\'vel metro mik'abı 9 liraya 
satılan yerli keresteler 15 - 20 lira ara
sında sabim.akta ve sahcılar nazlı dav .. 
ranmaktadırlar. 

Aydında bir cinayet 
AYDIN, (Milliyet) - Evvelki 

ak~m Çine çarşısında bir cinayet 
olmut kundura boyacılığı yapan 
Vanlı Ratit isminde birisi, Sarı oğ
lu mahallesinden molla Hasan oğ
lu kahveci çırağı Yusuf tarafından 
tabanca kurşunu ile karnından vu
rularak öldürülmüttür. 

Vak'a şu suretle cereyan etmit
tir. Raşitle Yusufun arasında uzun 
zamandanberi süren bir anl&Jama
mazlık varmıf, birbirlerine her rast 
geldikleri yerde kavga ederlermit • 
Vak'a aktamı Yusuf çetmede su 
dolduruyormuf, Ratit yanma gele
rek bıçak çekmit, Yusuf hemen 
kahveye giderek tabancasını almıt 
ve çefme batma gelince atet ede
rek Ratidi karnından yaralamıtbr, 
Raşit hemen ölmüştür.Katil vakayı 
müteakip kaçmıştır. Çine karakol 
kumandanı Osman çavut tarafın
dan vakadan 15 saat ıonra dalama 
çayı kenarında saklandığı tarlalar 
içinde bulunmuş ve Adliyeye tea
lm edilmittir. 

Çıvril felaketzedelerine yardım 
DENiZLi, (Milliyet) - Hilaliah

merin Çivril zelzele felaketzedelerine 
yardımı burada büyük bir tesir bırak
mıştır. Denizli gazetesi bu yardımı bü 
yiik bir sitayi§ ve şükranla kaydetmek 
tedir. Felaketzedelerden bazıları 
memleket hastahaoeıinde elin yat
maktadırlar. 

Bandırmadan civar şehirlere 
telefon başladı 

BANDIRMA, (Milliyet) - Bandır
ma >le Balıkesir, Buraa, Gemlik, Mu• 
danya, Orhangazi, M. Kemalpaf'l, K• 
racabey, Suaurluk, Gönen, Erdek, E
dincik ve Marmara araamda telefon 
tesisatı ikmal edilmjf ve muhabereye 
batlanmıftır. 

istihsal ve ihracat mevaiminin baı
ladığı bu zamanda bllhaaaa tüccar te
lefon muhaberesinden çok iatifade 
gönnekte ve bu suretie itlerini daha 
iyi takip etmektedirler. 

Yeni gelen posta ve telgraf Müdü
rü Rasim Bey, postahanede bir çok 
değiıiklikler yaptığı ıı:ibi bu meyan• 
da telefon muhaberatmm mahremiye
tini nazan itibara alarak, evvelce tel-
graf odaamda görüıülmekte olan tele
fon santralım hususi bir odaya naklet
mek.le iaabet ederek muhabere eden• 
leri cidden memnun bırakmııtır. 

Telefon muhaberatırun daha yeni 
olmasına rağmen rağbet her gün faz· 
lalaşmaktadır. Muhabere Ücreti ekser 
merkezlerle üç dakikaar 40 kunı§, ay
rıca davetiye olarak 15 kuruş ücret a· 
lmmaktadır. 

Pek yakında lstanbul, İzmir ile de 
telefon muhaberesine baılanacağı söy 
lenmektedir. 

lotanbul ve lzmirle telefon muha· 
beresine başlandığı takdirde Bandır
manın ticari kıymeti bir kat daha art• 
mıı olacaktır. 

Karapınar elektriği 
KARAPINAR, (Milliyet) - Be 

lediye ile elektrik müteahhidi Ce- • 
malettin Bey arasında çıkan ihtilaf 
yüzünden bir müddettenberi müte
ahhit tenviratı kesmitti~ Belediye 
tarafından yapılan kanuni ihtarata 
rağmen müteahhit ite başlamadı
ğından belediyece fabrikaya vazi
yet edilmit ve noksanları tamam
lanmağa batlannııştır. Bir iki gün 
İçinde tenvirat yapılacaktır. 

Köy yatı mektepleri 
KARAPINAR, (Milliyet) - Na 

hiyemize bağlı Erbeyli köy mekte
binde bu sene yatı mektebi tesiaıt
tı yapılacağım evvelce bildirmit
tim. Bunun için binaya yapılacak 
ilaveler ve pavyonlar için lazım o
lan intaat malzemesi hazırlanmıt· 
tır. Yapıya bugünlerde batlanacak 
ve ders senesinden evvel bitirilecek 
tir. 

Andiflide dört Amerikalı seyyah 
A N Dl F L 1, (Milliyet) - Rados

tan buraya bir motorla dört Amerika· 
lı zengin seyyah geldi. Bu aeyyahlar 
içinde uiirıatika mütehassısı bir de 
kadın vardı. Seyyahlar kaza dahilinde 
ki iisarıatikaya dair tetkikatta buluıı 
mak istemİ§lerse de ellerinde bu hu
susa dair ruhsatname bulunmadığın. 
dan bu teşebbüslerine müsaade edil
memiştir. 

Seyyahlar burada bir gÜn kaldıktan 
ııonra Fenikeye hareket etmitlerdir, 

EKREM 

Kandra'da bir cinayet 
KANDRA, (Milliyet) - Kara 

Maden kariyesi ahalisinden Şakir 
oğlu Mustafa bir lira alacak mese
lesinden ayni köyden Mustafa oğ 
lu Ahmedi tabanca ile ve üç el si
lah atmak suretiyle öldürmüştür. 
Maktül goğüs, beyin ve kalp üze
rinden aldığı yaralar neticesinde 
20 dakika zarfında ölmüştür.Umu· 
miyetle katil hadiselerine burada na 
dir tesadüf edilmesi dolayısile müd 
deiumuıni Sadi ve jandarma kuman 

dam lbrahim B.ler meseleye vazi
yet etmek için derhal vaka mahal
line gitmişlerdir. Katil hadisesinin 
sebebi pek basit görülmesi dolayı
sile tahkikat tamik edilmit ve neti 
cede maktül Mustafa oğlu Ahmet 
Şakir oğlu Mustafanın karısı için 
ötede beride münasebette bulun
duğuna dair sözler söylediği anla
şılmı9tır. 

Şakir oğlu Mustafa vaka gece
si evine gelmif ve karısına Ahmet 
ile bir münasebeti olup olmadığı
m sormUf ve kavga etmiştir. Sa
bahleyin bir lira alacak meselesi 
ni bahane ederek Sepetçiler ya
nında Mustafa oğlu Ahmedi yaka 
lamıt ve ötede beride de kar111 i
çin 18.f söylememesini tenbihle 
kavga ebnittir. 

Ayrılırken Ahmedin lüzümauıı 
bir hareketini görmesi üzerine 
birdenbire geri dönerek ıillhmı 
botaltmıttır. Katil Şakir oğlu Mm 
tafa derdest edilml9tir. Cürmünü 
saklamamıfbr. 

Band.ırmada sUnger 
BANDIRMA, (Milliyet) - Milll 

servetlerimizden süngercililln terakkl 
ve inkitafı hususunda, Marmarada 
sünger tarlalannı ketif için dolaflllalt• 
ta ola.n 1stnabul Liman Şirketinin mo
torları Bandırma körfezinde bilhasaa 
Kar§ıyaka (Perama) ile Dutliman ara• 
sında mebzw olduğu söyJenen •ünger 
tarlalarını keşif ve tetkikatta bulun
mak Üzere limanrmlza gelmittir. 
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Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: İstanbul Posta T.T. Başmüdürlüğünden 
1 - 3-7-933 tarihinde pazarlığı yapılan 9400 kilo köh

ne İp ve 1988 kilo kınnap parç alanna elde edilen fiyat haddi 
layık görülmediğinden yeniden satılığa çıkarıldı. 

2 - Mülga Azapkapı an barında iıe yaramaz dört adet 
kamyonet karoserisi ile 300 kilo kadar demir çenber ve demir 
parçaları satılacaktır. Talip olanların 28-8-933 tarihine mü 
aadif pazartesi günü saat 14 te yüzde 15 teminat parasile bir 
Iikte Cibalide Salıf komisyonumuza müracaatları ilan ulu
nur. (4380) 

'Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından 
Meşrutiyet mahallesinde Zonguldak Ticaret Odası bina

sını tevsi ve ikmal etmek üzere İn§ası mukarrer olan ve 3558 
lira 31 kurut bedeli keşifli üçüncü katının İn§ası eylfilün 
9 uncu cumartesi günü ihalesi icra edilınek üzere 20-8-933 ta 
rihinden itibaren yirmi bir müddetle kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuıtur. PiJ.an keıifname ve ıartnameyi görmek 
\ıteyenlerin Zonguldak Ticaret odaıma müracaatları lüzumu 
ilanolunur, (4437) 

Tokat Vilayetinden: 
Tokat içinde 209 metroıuna parke tqı dCi§enmek ve 731 

metrosu şose yapılınak ve iki buçuk ayda ikmal edilınek su
retile 4723 lira 42 kuruı bedeli keıifli 940 metro yolun tamira 
tı esaııiyesi münakasaya konularak 5 Eylfil 933 salı gunu 
saat on altıda ihale edilecektir. Şartlarını anlamak isteyen ta 
liplerin Tokat Vilayeti Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. (4429) 

Eliziz Vilayeti Jandarma 
Kumandanlığından: 

Atağıda cinı ve miktarları yazılı bet kalem erzak ve yem 
van piyade seyyar J. Alayı içinkapalı zarf uaulile 13 eylül 1933 
çar§amba günü saat 14 le Satın alınacaktır. Taliplerin §art 
nameyi anlamak ve münakasa ya iıtirak etmek için mezkUr 
giinün muayyen aaatinde Ela~ Vilayet Jandarma Kuman 
danhğında mütqekkil komi yona müracaatları. (4428) 

Cinai Kilo 
Odun 600000 
Sığır eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arpa 500000 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'i Mıktarı 

Damğa Kurıunu 2000 Kilo 
Demir Tel 5000 ,, 

.Nev'i ve Mıktarları yukanda yazılı yerli mali malzeme 
pazarlıkla aatm alınacaktır. Taliplerin nümuna ve ıartname 
leri gördükten aonra yüzde 7, 5 teminatlarını hamilen 2-9-
933 cumartesi günü aaat 15 te Galatada Alım, Satım Komia 
yonuna mürac-tlan. ( 4220) 

~--KADIKÖY---. 
•• SAINT - JOSEPH,, 
Frıuıau: Lisai Müdiirlnğünden: 

1 - Bu aene eylülün linci puar
teıi gÜnÜ tedriaata baılanacakbr. 

• 2 - Kayıt muameleıi pazarteai 
gününden maada her ııün sabah sa
at dokuzdan 11 buçulta ve akf&ID 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 

3 - llk taha.ili bitirip tahadet
name alan talebe orta ımıfma ıir
mek için evvela ihzari sınıfına ka-
bul edilecektir. 1 

[6519) - 5687 --

Darüşşafaka lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebe ait bazı tamirat ka 
palı zarf uaulile ihale olunaca
ğından taliplerin teraitini an
lamak Üzere her gün ve zarfla 
rm açılışında hazır bulunmak 
üzere 12 Eylül 1933 salı günü 
saat 14 te Nuru Osmaniyede 
Cemiyeti T edrisiye merkezine 
müracaatları. (4424) 

'Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
Ve Saint - Cloud tramTayma bindi. 

Y olcloı keneli keacli-: 

- Galilıa yiizüp yüzüp lmyruiuna sel 
4ık... Ya YetİfCCeğİm, ya yetifenıil'
jiın... diyordu. 

Sonra aklına bir fey ıeldi: 
- Ne de olsa Mariette'in yÜreğİ yuJ.. 

kadır ... Allah nre de adamın cançekitti
iini JÖrünce ııidip Saint - Cloucl'an pa
pu filin çağırmıya kalkqmıt olmum .... 
Papaı herifin tiveaini, itinfLırmı iticlince 
Kont de Saitn - Gaudem olmadıimı an
larsa itimiz dumandır ... Dünyada papaı
lar kadar geveze mah!Uk olmaz ... 

Fakat bu sırada baıka bir dütünce 
yüreğine su serpti. 

- iyi ama itiraflar gizli tutulmak 
icap eder. . . . Onun için korkulacak 

[
Askeri fabrika-

! lar ilAnları 
1 -

Bakırköy Barut F abrikaııı 
muhafız takımı için lüzum gö 
rülen 200 çeki odun pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Vermek 
iateyenler §artnamesini gör
mek Üzere 4 Eylfil 933 de pa 
zarlığa girmek için 7 Eylfil. 
933 perı;embe günü aaat 14 te 
mezkiir Fabrikada aatınalma 
komiayonuna müracaat etsin 
ler. (331) (4414) 
~--..... ~ ----·~-----

İ H T l R A ,1LANI 
" Billıasa raylar üzerinde mütehar

rik vesaiti nakliyenin mil yataklarının 
yağlaıımau için usul" hakkmdakı i.s
tilısal olunan 17 Ağustos 1931 tarih ve 
1253 numaralı ve "mil kutuları için toz 

dan vikaye tertibatı" hakkında istihsal 
olu.nan 14 T. Sani 1931 tarih ve 1271 ıw 
maralı ihtira beratları bu de.fa mevkii 
fiile korunak üzre aheo-e de-vrüferağ ve
ya icar edileceğin.den tali.p olanlarm 
Galata'da Çiaıili Rıhtnn Hanında Ro
bert Ferriye mıiracaat etmeleri ilan ohı 
nur. (6743) 

T erciime: Kimran Şerif 

bir feY yok..·· 
Mariuı Pıncbard kötlcüıı kap111na 

ıeldi. 
KaJbi çarpıyordu. 
Kapı açıldığı zaman az kaldı 1&rk ! 

diye dütüp bayılacakb. 
Bie&J'd namıdil'er Bouif kar§ıaında 

duruyordu? Fakat ne Bouif?. . Şit
manlamıf, yanaklar pembe pembe ol
muı. . . Çehreıinden ııhı.a, akan hir 
Bouif. • . Hacim ib"barile Lariboiıiere 
haatahaneoinde cançekitcn zavallının 
en atağı iki misli bir Bouif! ... 

Bicard l'ayet samimi bir tavirla mi
safirini kartıladı. 

- Ne alemdesiniz doktor? .. Rengi
nizi pek beğenmedim doğnıou .. Affe
derıiniz, size kapıyı kendim aç.ıruya 

1 - Posta işleri Müdürlüğünde münhal iki otuzar lira 
maaşlı birinci aınıf ve bir 25 lira maaşlı ikinci sınıf tetkik me 
murluklarile iki 22 şer ve bir 20 lira maaşlı memurluklara 
müsabaka ile memur alınaktır. • 

2 - 30 ve 25 lira maaşlı tetkik memurluklarına alınacak 
larm Yüksek Mektep mezunu olınası veya diğer Devlet devai 
rinde bulunanlardan veya bulunmuş olanlardan bu memuri 
yellere muhaaaaıı maaşa terfi hakkını kazanını§ olınaları 
ve terceme yapacak derecede Fransızca bilmeleri şarttır. Di
ğer memuriyetlere alınacakların iyi fransızca bilıneleri lazım
dır. 

3-Taliplerin yaşı otuzdan fazla olmıyacaktır. 
4- İmtihan 10 Eylül 933 pazar günü aaat 14 te Anka

rada Poata İşleri Müdürlüğünde müteşekkil İmtihan komis
yonu ve 1atanbulda Poata ve Telgraf Baı;müdürlüğü Encü 
meni huzurunda yapılacaktır. 

5 - Talip olanların Ankarada Umumi Müdürlüğe ve İs
tanbulda Baımüdürlüğe 9 Eylfil 933 akşamına kadar istidala 
rma İcap eden vesaiki raptederek müracaat etmeleri ilan olu
nur. (4425) 

inhisarlar Umum Müdürlüğündan: 
Nev'i Mıktarı -

İnce Teneke 40 Sandık 
Siklop Çenberi 8000 Kilo. 

Nev'i ve mıktarları yukarıda yazılı malzeme pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin N ümune ve şartnameleri gördük 
ten sonra pazarlığa iı;tirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatla 
nnı hamilen 2-9-933 cumarteai günü saat 16 da Galatada A 
lım, Satım komisyonuna müracaatları. (4254) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Kütahya yolunun (6161) lira bedeli kqifli 

11-t836 - 26 ' 000 kilometreleri arası 17 -9-933 tarihine mü 
sadif pazar güniı saat on beş otuzda encümeni vilayette iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 
Ketifnameyi görmek ve fazla malfunat alınak iateyenlerin en 
cümeni vilayete ve Nafia baımühendisliğine kapalı zarf uau
lile evrak ve veaaiki kanuni yel eri ile müracaatları ilan oltinur. 

(4422) 

AskeriTıbbiye Mektebi Müdiriyetinden 
1 - Bu sene mektebimiz tabip kıamına kadromuza naza

ran tam devreli liae mezunları ndan pek iyi ve iyi derecede bu
lunan talebe kabul edilecektir. 

2 - Pek iyi derecelilerde n kabul ıeraitimizi haiz olanlar 
hemen kaydi kabul edilecektir • 

3 - İyi derecelilerden istendiğinden fazla talip olduğu 
takdirde müsabaka imtihanı na tabi tutulacaklardır . 

Müsabaka imtihan programı 
berveçhi atidirı 

1933 Eylül 
9 cumartesi Lisan: Franaızca, Alınanca ve fngl

lizceden 
10 Pazar: Riyaziye Fizik 
11 Pazartesi : Tabiiyat Hayvanat nebatat ve umu

mi Kimya. ( 4433) 

• •• 
lstanbul Universitesi 

Mübayaat Komisyonundan: 
1 - Beyazıtta Askeri Tıbbiye mektebi binası dahilinde 

yeni yapılacak mutfak ve müştemilatı pazarlık suretile ihale 
edilınek üzere münakasaya konulınuştur. 

2 - Paviyon İnşaatına talip müteahhitlerin aagari 
(20000) yirmi bih liralık tek bir binayı yapını§ olınaııı şart-
tır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel aan'atlar akade 
misinde bulunan reami mimari bürosuna müracaatla ehliyet 
lerini gösterir evraklarını tel kik ettirecekler ve mezkiir bü-
rodan ihaleye iştirak edebileceklerine dair alacakları tezkere 
ile Üniversite Mübayaat komiayonuna müracaatla (10) onar 
lira mukabilinde şartname, lahıka, mukavele ve projelerin su 
retlerini alacaklardır. 

4 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 
yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate mektupları ile 
birlikte ihale günü olan 2 Eylül 1933 cumartesi günü aaat on 
beşte Üniversite mübayaat komiayonunda hazır bulunmaları. 

mecbur oldum. • • Ne yaparsın. • Ge
çen gün Mariette1 İ bir it için Parise 
kadar ıöndermiıtim de. . . Ayakların 
dan soğuk alını§ olacak. . Kızcağız o 
günden beri yatakta. • Canım içeri 
girsenize. . . Cereyanda durmayınız •. 
Sonra hasta olursunuz ... 

Gözlerine inanamıyan Mariua, Bi-
card'ı takip etti. • • 

Filhakika Mariette yataktaydı. Bou
if'in yatağında yatıyordu ve i.ş,ıkınm 
odaya girdiğini görünce fena halde 
sıkıldığı halinden anlatılıyordu. 

Bouif: 
- Sen üzülme, cicim. . . diyordu. 

Doktor yabancımız değil. . Dur sana 
ili.cmı vereyiın de İç ••• 

Bouif büyÜk bir bardağın içine bir 
damlacık sıcak au koydu, üstüne de 
tepeleme rom doldurdu. Bu suretle 
yaptığı ilacı Mariette'e uzattı. 

- Eğer faydası olmazsa bil ki ya 
kafi derec.,de kuvvetli değildir, ya
hut ta azdır ... 

Seviınli bir tebessümle Marius Pin
chard'a bakarak ilave etti.: 

- Bu kadar bir hizmetinde de bu
lunamazsam doğrusu nankörlük olur. 
Bana o kadar iyi b~trtı ki <;iz.~ de j 
çok minnettarım. . Siz akıllı doklor-

(4419) 

lardanıınız. • Benim naturamı iyi an
ladınız .• Eğer o hastahanede kalsay
dım mutılaka ölüm çıkardı. • insan 
ağzına bir damla ispirto koymazsa na
sıl olur?. . Ha doktor, fU ilaçlan bir 
yenileseniz. . Şiıeler neredeyse suyu
nu çekecek! 

Bouif bu sözleri aöyliyerek ilaç do
labını açb. 

Mariua Pinchard ıiıeJerden bir kıs
mının bomhoJ, ötekilerin de iyiden iyi· 
ye alçalmıt olduğunu afallıyarak gör
dü. 

- 1500 küsur franklık alkol!. . di
ye mırıldandı. 

Bouif: 
- Hastalık kendisine geçmesin di-

ye Mariette te bana yardım etti! dedi. 
Mariua Pinchard'ın nazarlan timdi 

oda içinde dolatıyordu. 
- Saat ne oldu? Tablolar nerede? 

Tabloları ne yapbnız? 
- Ha. . . Ben öyle tablo gibi, saat 

gibi şeylerden pek ho~lanmam. . Ma
riette'le biraz harçlığa ihtiyacımız ol· 
du da .. 

- Harçlığı ne yapacak!tınız? 
- Canım, atvarışı me~elcai. . Ma-

rictte r;Af.da, solda a~rlr duran zırıltı
ları ı:ötünip rehine yokdu. Vruı Don-

1 t.taabal Beledly si i Aalan 1 
Adalar Belediye Şubeainden : Büyükadada Salhane 

mevkiinde kain temizlik Ahırı münakaaa auretiyle tamir et· 
tirilecektir. Ketfi 361lira33 kuruıtur. Yapmak isteyenlerin 
şartname ve keıifnameaini görmek üzere her gün daire hat 
Mühendialiğine ve münakaaa için de teminat paralariyle be
raber 21-9-933 perşembe günü aaat on altıya kadar Encüme· 
ne müracaatlan ilan olunur. (4440) 

~'-------h_v_k_•_t __ ID_i_cllrl ___ Y_•_t_ı ___ va_.ı __ a_r_ı ____ __.f · 
Kıymeti 

Muhammen esi 
Lira K. 

Tapu Kaydı -mueibince 714 arım mıktannda bu 
lunan Y edikule' de Fatih Sultan Mehmet M. sin· 
de Orta S. ta eski ve yeni 17, 19 No. lu maklup 
bir kıt'a arsanın tamamı. 

1071 00 

156 00 Tahminen 78 arım mıktarmda bulunan Beyoğ
lun'nda Hüaeyi n ağa M. sinde Bilecek S. da 29 

No. lu hane arsa aınm tamamı. • 
550 00 Tahminen 110 a rıın mıtkarmda bulunan Gedik 

paıa'da Divanı& li M. sinde İhsaniye S. da eski 
4 yeni 6 No. lu ar sanın tamamı. 

1036 49 Rüatem Pqa M. sinde Tomruk çıkmazı S. da es· 
ki 21 yeni 16 No. lu ahıap bir bap hanenin tama· 
mı. 

225 00 Tahminen 150 arım mıktarmda bulunan Keı· 
mekaya'da Ham amimuhiddin M. sinde Keame
kaya caddesinde eski 55,59 yeni 65 No. lu bir 
kıt'a arıuınm tamamı. 

Tamamları mahlul olan yukarda yazılı emlaklar satılmak 
üzere yirmi gün müddetle ili na konmuıtur. İhalesi Eylül'ün 
6 cı çarşamba günü saat 15 le dir. Taliplerin pey akçelerile be 
raber Çenberlitaı'ta İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Mahlfilat 
kalemine müracaatlan. (4171) 

-~-------------------------------
Seyhan Vilayeti Sıhhat ve içtimat 

Muavenet Müdürlüğünden: 
2500 liralık kinin ve 200 O liralık muhtelif frenği ilaç ve 

malzemesinin 14-9-933 tarihine müaadif perı;embe günü saat 
11 de Seyhan Vilayeti Encümeninde ihaleai icra edilmek üze 
re 17-8-933 tarihinden itibaren münakasaya konmuıtur. Ta
liplerin her gün İstanbul, lzm ir, Seyhan Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüklerine müracaat ederek ıartnameyi öğ• 
renebilirler. ( 4417) 

• •• 
Istanbul Universitesi 

Mübayaat Komisyonundan: 
Tıp ve Hukuk Fakültelerinin işgal eyledikleri Beyazıtta 

kain latanbul Üniversiteai binasına ve Veznecilerde kain 
Fen ve Edebiyat fakültelerine ait Zeynep Hanım Binası ile ye 
ni yapılınakta olan teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve diıçi 
mekteplerine ve cağaloğlunda bulunan kimyahane binaama 
ve müştimalatı saire kalorifer ve sobalarının 1933 senei ma 
liyesi zarfında ihtiyaçlan olan her nev'i maden kok ve man· 
gal kömürlerile odun kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Fiatlar mütedil görüldüğü takdirde birlikte veyahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilecektir. Bunların her biri İ· 
çin mevcut şartname ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca 
malfunat alınak iateyenlerin h er gün öyleden aonra Mübayaat 
Komiayonu kitabetine ve mü nakaaaya iştirak için de {yüzde 
yedi buçuk) nisbetinde teminatı muvakkatalarıru bir gün ev· 
vel muhaaebe veznesine yatırıldıktan aonra teminat makbuz 
larını teklif mektupları deriin unda olarak ihaleye müsadif o
lan 17 Eylül 1933 pazar günü aaat 15 le İstanbul Oniveraite 
ai binaamda mubayaat komiay onu riyasetine müracaatları i
lan olunur. (4367) 

Avrupada sanat tahsili 
lstanbul Mıntaka Sanat Mektebi MüdUrlUgUnden: 

Maarif Vekaleti Celil esince namzetlikleri kabul edilmiş 
olan talebenin müaabaka imtihanlarına iki eylulde baılana· 
caktır. Bu imtihanlara İstanbul Mmtaka San'at Mektebinde gİ 
receklerin en geç 31 Ağuatos 933 perşembe günü saat 12 ye 
kadar mektebe müracaatla Sıhhi muayenelerini yabrmaları 
ve hüviyetlerini taatik ettirip müsabakaya girme veııikaaı al 
maları lazımdır. (4438) 

ıen imzalı bir ali.met vardı. Ona 14 
frank vermiıler. . . Doğrusu ummaz
dım •.• 

Marius Pinchard bir koltuğun üu-
rine yığllarak: 

- Ne haltettin! ..• diye inTedi. 
Fakat Mariette: 
- Ne demek? .• diye haykırdı. Bu 

ev Kont Cenaplarının değil mi? Ev o
nun, qya onun. Canı ne isterae yapar. 

Bouif: 
- Tuhaf. . dedi. Mariette yalnız 

bir ,eyi bir türlü tefeciye götüreme
di. Şu dıtanda duran tüfek. . 

Mariette cevap verdi: 
- Tüfek insana lazım olur. • Dün

yanın bin türlü ha.Ji var! .. 
- Ha. • • Bir masanın çekmecesin

de kur§unlu kartuş.lar bulduk. . Ye
rinden kalkar tey değil. . . Onun için 
tefeciye götüremedik .. Fakat itiınize 
yaradı: Her gÜn bahçede nitan talimi 
yaptık. . . İnanmazsanız Saint - Cloud 
jandarmalanna sorunuz. . . ŞimdiyP. 
kadar Kont dP. Saint - Gaudens aleyhi
ne üç defa zabıt tuttular, .. 

Mnriu~ Pinch?rd'ın k<'lunu dürte-
rek kn1 r.i"ı-a fı<ıldaclı: ' 

- Saint - G.aude-n,•i n1a..hJc ~ rn_.. ·e 
vermi~ler... Bana v1zgeli:-. . Anlar-

aına ••• 
Fakat Mariuı Pinchard ırefaaız Ma• 

riette'e ıstıraplı bir nazaniğbirarla 
baktıktan sonra, lafın seriaini dinlen1'1 
den kendini sokağa dar atmıfb. 

Bahçe kapısından çıkarken Bouif: 
- Yahu. . • Bana bak. • doktor •• 

diye bağırıyordu. Salon illçlan yeni• 
lemeyi unutma. . Vakıa İyi oldum a• 
ma, dikkat edilmezse, maazallah hal' 
talık gene üsteler! .. 

FASIL XI 
Estelle babasını nerede 

buluyor? 

Eıte!Je nihayet her şeyi evvelindeıı 
ahirine kadar annesine her ff!Yİ anlat• 
mıştı. 

Bütün bildiği, Kont de Saint - Gau• 
dens'in garip itikafı, banker Hasen• 
fratz'ın esrarengiz 2iyaretleri, bir d• 
kibar aleminde ağızdan aıtıza dola· 
tan dedikodulardan ibaretti. 

Bu §ayialara bakılırsa Kont Pariı 
civarında bir köşkte tedaYi ediliyordY• 
Kcndi•i cinnet buhranı geçirmekte ol• 
duğt: için bir kaç kere intihara tetelı• 
büs etmiıti. 

(Devamı var) 
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.GUSTO::ı J'.)~1 I 

İstanbul ve Trakya Şeker a rikaları Tiiı0k An nm Ş ,,rket nden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahsuHi toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her l•teyene •atılmaktadır. Fiatlarımız e•kisl gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::1:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur . 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latanbul haricinde~i yerltl!'rden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve 6.•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren biltiln ma•raflar 
ve me•'uliyet miıterlye aittir. Gönderilecek maa ılrket -Q:arafından müıteri he•abına •igorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari oldutu gibi en az beı vaıon •lparlt ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baııaa bet Ura 
tenzilattan l•tifade ederler. 

Adre•ı fstanbul'da Bahçekapıda Dördftncii Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•I: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Akşam Erkek Sanai iViekteb~ Niıantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olm bina a 
SADIKZADE BiRADERLER 

Vapurlan 
KARADENİZ POST ASI 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 8 Eylôle kadar devam e
dilecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtlarının ye· 
nilenmesi ve 932 - 933 mezunlarının şahadetnamelerini alabil-
meleri için 4 vesika fotografı getirmeleri lizımdır. (4310) 

5752 

Kız 
ve 

Erkek F eyziye Lisesi Leyli 
. ve 
Nehari Sadıkzade 

27 agu tos ıpazar günü saat 18 .de 
Sirftci rıhtımından hareketle Zon
guldak, İnebol.u, Ayancık, Samsun. 
Ordu, GiresWl, Tırabzon, ve Rize Ji. 
manlarına azimet ve avdet edecektir 

l.tanbul Sıhht Müe•se•eler Satınalma 
Ko mi•yonl'.l Rei•litlnden: 

Memleketimizin en e•kl hu•u•i Hse•idl'I'. "Feyzlye mektepleri 
cemiyetinin ,, ldare•I altında manevi bir tahslyettfr. 

Şişli Çocuk ve Emrazı Akli ye ve Asabiye hastanelerine 
1933 mali senesi için lüzumu ol an yerli ve takasa tabi ecnebi 
rnalı ilaçlar olbaptaki şartname si veçhile ve 12 Eylôl 933 salı 1 

g\inü saat 15 de kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münaka 1 

Kuanç mliesseseıi olmadığında• ücret vesair hususlar hakkında talebesine her tUrln kolaylığı gösterir 
Fazla tafsilat için Sirkeci Meyme· 

net Hanı altmda a<:e<ıtalığa müra
caat. Tekilon : 22134. (6712) 

saya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. (4344) 

Mektep, talebenin !11hhatl ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraıa
bllmek için azami 150 leylt talebe kabul eder ve her •ın1fta 

otuz beıten fazla mevcut bu'\lndurm•z. 
iıııı ........... ____ ...... ,~ 

5764 
Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 Eylülde ve derslere 11 Ey:ul:le ba~laııacaktır. 

u~. VAt U <LA ı 

POSTASI 
Kayıt muamelesi cumadan maada her ı ün y pıl r. 

İstanbul Sıbht Mfte••e•eler Satınalma 
Komisyonu Rei•llğinden: • 

Mektebin tarifna?Desini isteyiniz. Telefon: 44039 

~ ~~~~ 
Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 1350 metre yerli kuma ı ı•kı A ı t• • 

~I olbaptaki şartnamesi veçhile ve 12 Eylôl 933 salı gÜnÜ saat ~ s 1 a ısesı 
14 de kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya kon-

Müdürlüğünden: r-_ AZARTES. 
Sırkecideıı hare'<etle ·· 

\... . ı bolu, Çanakkale ve lzroir ! 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet eiec~ dir. Yalcı 

i..ileti vapurda da verilir. 

muştur. İsteklilerin müracaatları. (EtEt) 5763 İ · 1- İlk· orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye nehari talebe kaydını - ı 2- Müdiriyet müracaatlan Cumadan batka hergün kabul eder. 
başlanmıştır. 

k d•ıı• K L• • M•• d•• ı•• " •o ...lJ 3- Leyli ve nehari b~tün ücretlerde m!lhim nisbette tenzilat yapılmıttır. an 1 1 iZ ısesı U ur ugunuen: 4- t.n·ı edenlere tarıfname ı;.önderilir. 
20 Ağustosta yeni ve eski kayda başlanmıştır. Eylôl 2 den Adres: Şebzadeba,ı Polis Merkezi arkuı - Tel. 22534 Adres Yemişi' Ta·;ilz:de 

ı 1ustaf biraderler. itibaren ikmal imtihanlarına devam edilecek ve 11 Eylülde 
derslere başlanacaktır. Lise ve orta kısımlarının her sınıfına 
leyli ve nehari talebe kabul edilmektedir. Vaktinde müracaat 
etmiyenlerin yerlerine başka talebe alınacaktır. Leyli ücret 
225 liradır. Memmur çocuklar ma o/o 1 O, kardeş talebenin ikin 
cisine % 15, üçüncüne % 20 tenzilat yapılır. (4282) (5716) 

- -- .. -- . ·-----~--
Brezilya Kahvesi Türk An oniın Şirketinden ı 
Şirketimiz esaı mukavelenamesinin 48 ve 49 uncu maddeleri mu

cibince Meclisi idarece verilen karara tevfikan Şirket hiısedaran heye
ti umumiyesinin 16 Eylül 933 tarihi ne müaadif cumartesi günü saat 14 
te Şirketin lıtanbul' da Bahçekapu' da Dördüncü Vakıf Hanındaki mer
kezinde fevkalade surette içtimai mukarrerdir. 

Ruznamei müzakerat zirde gö ıterilmittir : 
Bizzat hazır bulunnuyacak hissedarlar kendilerini teraiti kanuni

yeyi cami ve bir nümunesi tirket merkezinde emirlerine amade bir ae
lahiyetnameyi haiz olarak diğer hissedarlar arasından intihap edecek
leri vekilleri ile temsil ettirebilirler. Her nevi tirketler vesair tahıiyeti 
maneviyeler ve küçükler ve bilcümle kasırlar kanunu mümessilleri ve
ya bunların vekilleri tarafından temsil olunurlar. 

Yirmi hisse bir reye hak verdi ğinden asaleten ve vekaleten bu mık 
darda hisseyi temsil eden biuedar !ar heyeti umumiyeye ittirak edebi
lir. 

Hissedarların veya mümeuilleriniıi hiaae senedi muvakkatlarile 
ınümeaail sıfatlarını müspit vesaiki içtima gününden en az bir hafta 
evvel Türkiye it Bankasına bir makpuz mukabilinde teslim etmelerini 
rica ederiz efendim. M E C L 1 S 1 l D A R E 

RUZNAME: 
1 - Mecliıi idare azaıma eaaı mukavelenamenin 38 İnci maddeaınde 

tadat edilen izin ve aelihiyetlerin ver ilmeai. 

KIZ- ERKEK 

ELi HAYAT 
TİCARET LiSESİ 

latanbul - Cağaloğlu. Telı 2!16!10 
Orta ve Ticaret Lisesi kııımlarına 21 ağustostan itibaren talebe 
kaydına bqlamıştır. Eski talebe 10 eylüle kadar kayıtlannı yenile· 
meğe mecburdur. imtihanlara 2 eyliil cumartesi gUnü başlanacaktır 

Müracaatı Hergün aaat 10 n 16 ya kadar (6564] 5768 _ 

---- Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 
lSTANBUt 

GAZI LİSESİ 
Yalnız orta ve lise kısımları ha ı·1dir. 

Mlldiri; Ebulmuhsin Kemal. 
Ankara' da bu' namdaki lise ile olan iltibasın ref'i için lisemizin ismi 

'' Y E N i L i S E ,, ye 
tahvil edilmiştir, Lisemiz yeni kurulan Üniv&rsiteye bir ecnebi lisa· 
uma tamamile sahip olarak talebe yetiştirmek maksadile açılmıttır. 
Ders proğramları yeni 9ekillere göre tertip edilmiştir. Tecrübeli 
ve seçilmiı bir talim heyetine maliktir. 

Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye müdiirlUğU bitişiğinde 
Herııün talelıe kay·t e l·a' ul oJu,ur [63201 

2 - Şırketin teaia maaraflarnun tetkik ve taadiki, 
3 - Meclisi idare reiı ve azalar mın hakla huzurlarınm tespiti ~ --

r~hn 4t;in~.93t6;;;)i hesabiye•İ için intihap olunan murakibe verilecek üc- I Zaoıti:an aey,er!n :a_·~-a-1•1-d-i·k-k_a_t·i·n-e .. 
Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 1 Bu kerre mevkii tatbika konan elbise kararnamesinde gösterilen 

• j şapka. ve elbise tadilAt~a ait mılıeme ve teferruat için mlles· 
Mektebıne talebe alınıyor ' ıeıemız tarafından verilen nümuneler muvafık görDlerek kabul 

1 0 
., 1 cdilmiıtir. Binııenaleyh bunlan NÜMUNEYE MUVAFIK olara '< 

stanbul Denız Kuman~anlıgından: ancak lıtanbulda kapalıçarııda Sırmacılarda 113 No. da 

1 - Ortamektep derecesinde olan Deniz Gedikli Küçük Sırmacı ve şapkacı Klrkor Artinyan 
Zabit Hazırlama Mektebinin birinci sınıfına girmek isteyen Mağazuında bulacaksınız. Toptan ve peralcen.fe satı~ 
15 : 18 yaşındaki ilk tahsilini bitirmit gençler 1 Eylôl 933 Fiatlar ehvendir. (6637} 
den 1/1citeşrin933 tarihine kadar lstanbul'da Kasunpaşa. 
da tersane dahilinde Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara 
Deniz Müsteşarlığına, lzmitte Mm. Üs. Bh. Kumandanlığı
na, ve Vilayetlerde Askerlik Şubelerine mevkiin en büyük 
Askeri makamına müracaat ed ebilirler. 

2 - ilk tahsilini ilanal etmiş olupta 18 yaşını bitirmiş o
lan ve denizle ülfeti bulunan 2 O istek1ide mektebi bu sene biti 
ren talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 
doğrudan doğruya Gedikli ne feri olarak alınacaktır, 

3 - Verilecek istida sure ti ile bu istidaya ilişdirilecek 
vesikalar bastırılmıştır. Bunları almak kabul şartlarını anla
ınak için isteklilerin 1 inci maddede müracaatları lazımdır. 

(4412) 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon-Gazlı göl yolunun (6735) lira bedeli keşifli 3 +250-

l 501 kilometreleri arasın inşaatı 13-9-933 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat on beş otuzda encümeni vilayette ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usul ile münakasaya konuldu. Keşif 
nameyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin Encü
meni Vilayete ve Nl\fia Başın ühendisliğine kapalı zarf usuli 
mucibince evrak ve vesaiti kan uniyelerile müracaatları ilan 
oltınur (4418) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Kaptan muhafız ve gemiciler için verilecek nümuneler 
üzerine 159 takım kışlık 159 takım yazlık elbise ile 159 adet 
kaput ve 159 çift fotin ayrı ayrı aleni münakasa suretile yap 
tırılacaktır. Münakasa 2 Eylül 933 cumartesi giinü saat 14 
te Galata'da Karamustafa paşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda yapılacağından is
teyenlerin şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhaaipilği
ne veya mezkôr Merkez Levazım Memurluğuna müracaatla
rı. (3907) 5381 

Erciş Askeri satın alma 
Komisyonundan: 

Çaldıran hudut 933 senesi ihtiyacı olan yetmiş bir bin 
sekiz yüz kilo fabrika ununun kapalı zarf usulile münakasası 
yapılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatla
riyle birlikte 13-9-933 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 9 da Erciş Askeri satın alma komisyonu binasında içti
mada bulunacak ulan komisyonumuza müracaatları. (4370) 

• 5&10 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy. Topçular caddesi No. 33 
5936 4917 

Beyoğlu Orman 
İdare•lnden: 

Müsadireli emvalden olup 
Beşiktaş ve Kabataş'ta mah
fuz bulunan bir adet kayık se
renile 1500 kilo Meşe kömürü 
açık arttırma suretile 6-9-933 
de saat 16 da ihale olunacağın 
dan taliplerin Beşiktaş Orman 
ldareııine ve ihale günü Beyoğ 
lu ve Beşiktaş kaymakamlıkla
rında müteşekkil müzayede 

1 komisyonlarına lüzumu müra-
caatları. (4062) 

5474 

İstanbul, Galata 
L•yli ve Nehari 

Avusturya; Sen Jorj 
Orta kız mektebi Ticaret ve lisan 

lıızari şubeleri vardır 
9 Eylülde ikmal imtihanlarına 
v~ 11 eylülde derslere başlana
caktır. Pazar ve cumadan maaca 
21 Ağustostan itbaren taleb~ 
kavdma ba~la,mı~~ır. [65'U] -5770 

T elefo:ı: .?. 221 ) (6746 

Laster Silbermann ve Şii. 
Tecl. 44647-6 

DOYÇE LEY ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anveı:s, lstanbul ve 

ve Bahriıiyah arasmda azimet ve avde1 

muntazam ~taları : 
Hamburg , Brem , Stıetin, Anvera v-e 
Rotcrdam'dan limanımua muvaaalitı 

betr.lencn vapurlar 
HERAKLEA vapuru Jimarumı~da 

NlCEA ~u.ru 28 ağ,...t06& doğru 
THESSALIA vapuru 29 ağuatıou doı;n 
SAMOS vapuru 8 Eylt1le doğru 

Bur.gaz, Vama, Köstencc, Kal.as ve 

lbrail için limanımızdan hal'ekct 
cdccck vaıpurl.ar 

THESSALİA vapuru 29-31 ağust"" 

doğru 

SAMOS ""IPunı 8-10 Eyliılc doğru 
Yakında Hamburc, Brem, Anvcrs n 

Rotcrdam Jimanları için hareket 
edecek vapurlar 

NİCEA vapuru 28-30 Ağustosa doğru 
AGUİLA vapuru 3.4 Eylüle doğ.ı.ı 
HERAKLEA vapunı 6-7 eylüle doğru 
THESSALİA vı,puru 10-12 cylü.le d<>ğro 
Yakında Londraya ~k vapurlar 
AGUİLA ~uru 3-4 eylüle doğru 
Fazla tafsilat için Galata'diı. Ovakim 

yan hanında Laster Silbermann ve Şiı 

ı 
reklaı v.,.- accntalığına müracaat. 

Telefon · 44647-6 (5903) 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesine 20 Ağuatoıtan 1 Eylôle 
kadar devam edecektir. 

2-lkmal imtibanlan 1Eyliilden11 Eylôle kadardır. 
3 - Mektep 11 Eylulde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve reımidir. 
5 - Mektep sipariı atelye leri; erkek ve kadın kostümleri 

gibi siparişleri 16 eylôlden itibaren kabul edecektir. 
6 - Mektebe girebilmek iç in ilk mektep mezunu ve 17 ya

tından büyük olmamak, şahadetname, nüfus tezkeresi, sıhhat 
raporu ve çiçek aşısı raporları v e dört vesika fotografı ibrazı 
şarttır. 

ADRES: htanbul • Sultanahmet • Dizdariye maballeoi. Telı22480 (4264) 
5680 

Afyon vilayetinden: 
Afyon • Sandıklı yolunun 0+000 - 63+000 kilometrele

ri arasında muhtelif açıklık! arda ( 1 1181) lira bedeli keşifli 
sekiz adet köprünün beton arme olarak inşaları 13 Ağustos 
933 tarihinden itibaren 6 Ey lôl 933 tarihine müsadif çarşam 
ha günü saat 15,50 te kat'i ihalesi icra kılınmak üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konul muştur. Taliplerin sekiz metre 
veya daha fazla açıklıkta ve Beton arme köprü yaptık1arma 
dair vesika ibraz ebneleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir 
fen memuru istihdam edecekl erine dair teminat vermeleri 
meşruttur. Keşifnameyi görmek ve İzahat almak İsteyen talip 
lerin encümeni Vilayete ve Nafia Ba'i Mühendisliğin" müra 
caat etmeleri ilin olunur. (4190) · "'4 



Patlıcandan başlıyarak .. · 
Hep te şöye biraz 
istediğimiz zaman 

kafa dinlemek 
peyda olurlar 

ANKARA, 26 (Mılliyet) - Trqçı .. 
Nerede bulunmaz? Onlar her dakika 
aağ ve solumuzda, Ön ve arkamızda
dır. Tra,çılar her an ve zamanda yol
da, kahvede, otobüste, i§ ba§mda, hat
ta evinizde hile sizi rahatsız ederler. 

Mesela bugün de bunlardan birin 
beni dondurmacıda yakaladı. Yaka
lamadı, yanıma düıtü. Bu da kafi de

! ğil mi? 

İ§e patlıcandan bat]adı yanındakine 
anlatıyordu: 

-Be§ patlıcan beı kuruta olur mu 
olur .. Aksini sakın ispata kalkma .• 
Şuradan Salıpazarma çık, bak doğru 
mu söyliyorum, yalan mı? 

Hal böyle iken mirim, §U oıradakl 
külüstür seksen be§İnci dereceden lo
kanta da bile patlıcan kızartmasının 
porsiyonu yirmi kuru§ .. Çıkarken ·oreo
tiyer parası da üstelik .• 

1 Çenesi dormadan mütemadiyen an• 
' !atıyordu. Şurada biraz kafa dinla· 
mek, iki satır yaZJ yazmak kabil ola
mıyacak. Avadanlığımı topladım, kalk 
mağa hazırlanırken mevzuu değİ§tİr
di .. Fakat ıimdi epeyce doğru aöyliyor 

· du: 

- Bursadan dün geldim. Gördün 
mü belediyeyi? A§kolsun vallahi •• Yal 
ruz otobüslerin intizamı klfi •• Onlara 
Öyle bir nizam verml§ ki .. 

Ben hık demeden dinliyordum, bel
ki istifade ederdim. Netekim öyle ol
du. O devam ediyor: 

- Bir defa otobfulerin hepsi ayni 
tip. Karoaiyeleri yerli mamulatı sade 
giizel ıeyler .. Sonra, aeyriaefer saat i
le ve çok muntazam. Her çeyrek saat· 

' te bir belediye memuru düdüğünü öt
! türdü mü, araba iıter bO§, ister dolu 

olsun haydi babam hareket ... 
Bizde ise günq altında her biri

mizin pastırması çıkarda gene bir ki
§i eksik, ilfe hekliyeceğim de bekliye
ceğim diye otobüsçü ayak direr .. 

Meseli., müıteri kıt diye kutluk 
' ve ikindi vakitleri Samanpazan, is
tasyon gibi yakın yerlere biJe gidemez 
ain .. Bursada gündüz her çeyrek sa-

atte, gece de yanın saatte bir muhte
lif semtlere muhakkak otobüs hareket 
eder. 

Sonra, fiatler çok ucuzdur: 

Çekirgeden Y e§ile kadar on, Çe
kirgeden alada yani alh parmağ!' ka
dar beı kuruıa götürüyorlar .. Burası 
ile bir mukayese et. Bat döndürücü bir 
fark var değil mi? 

Mütemadiyen aöyliyor, tiki.yet edi· 
yordu: 

- Ufak bir tehirde böyle olur da 
Ankarada neye olmaz? Burada mÜ§· 
teri daha Dil az, yoksa, Ankaranm civan 
Buraadan daha mı az dağınık ve U• 
zak.. Bıktık vallahi şu otobüslerden .. 

Arkadatı biraz ite kan§acak gibi 
oldu: 

-Peki, bırak ıu otobüsleri canım, 
gelelim patlıcan hikayesine •• 

Hemen ahldı: 
- Bu hele, bir faciadır. Orada da 

patlıcan burası gibi ucuz, ama lokan
tada yemekler de ucuz. On kuruıtan 
fazlasına patlıcan kızartması yok .• 
IUe buradaki ıu garson ve vestiyer p~
ralan?. Orada hunlar da yok. 

Baktım bahis gene habideleıti. O
nun otobüslerden tiki.yetini pek hak
lı bularak oradan canımı caddeye dar 
attım. Ah bu traıçılar! Demeyiniz, on
lann iıte hazan böyle mantiki konu
§utları da oluyor •.• 

* • 

Keman ve ses dersleri 
ANKARA, 26 (Milliyet) - An· 

kara Halkevinde halka mahaus ke
man ve ses dersleri açılını§tır. Dersle
re Eylülün on betinde b&§lanacaktır. _ _.,__ 

Halkevinde koro 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Hal

kevinde bir orkestra ve bir koro he
yeti yapılmasına karar verilmittir. 

Musiki iıle uğra§an ve bir saz ça
lan Halkevi mensuplan buraya kay
dolunmaktadır. 

l ıst. ınr. Kumandanlığı ~a. Kom. ua;;J 
Merkez Kumandanlığına 

' merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 300 çift podüsüet el 

· diven 500 çift yaka numarası 
; 19-9-933 salı gÜnÜ saat 15,30 
da aleni münakasa ile satın a 
lınacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li saatinde Merkez kumandan 
lığı satın alına komisyonunda 
hazır bulunmaları. (243) 

(4391) 
* * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 

· tiyacı için 3615 çift pamuk 
çorap ile 3277 yün çorap 19-
9-933 salı günü saat 14,30 da 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Sartnamesini görmek 
İsteyenlerin her gün ve müna 
kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (241) 
{4389) 

ı •• * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 688 adet Fildekos 
fanila ile 347 adet Yün fanila 
19-9-933 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa ile satın alına 
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (242) ( 4390) 

* * * 
Harbiye mektebi İçin alına 

cak 2300 çeki oduna verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
6-9-933 çarşamba günü saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlık
la alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gireceklei"in 
belli saatte teminatlari!e Top 
hanede Merkez Satnı aL-na ko 
misyonuna gelmeleri. (246) 

'. (4394) 

merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 438 adet frenk göm 
leği 19-9-933 salı günü saat 
16 da aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. ;ıarıname .. utİ 
göreceklerin her gün ve pazar
lığa gireceklerin Merkez Ku
mandanlığı Satın alına komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(240) (4388) 

* * * 
Harbiye mektebi için bin 

kilo benzin 28-8-933 pazarte
si günü saat 14,30 dan 15 ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. Şe
raiti öğrenmek isteyenlerin 
her gÜn ve taliplerin belli saat 
le teminatlarile Merkez Satın 
alma Komisyonuna gelmele 
ri. (449) (4431) 

*** Merkeze bağlı lat'at ve 
müessesat için 288000 kilo ku 
ru ota verilen fiat pahalı görül 
düğünden pazarlıkla alınacağı 
ilan edilmişti. Pazarlığında ta 
lip çıkmadığından 27-8-933 pa 
zar günü saat 14 ten 16 yaka 
dar tekrar pazarlığı yapılacak 
tır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve pazarlık 
günü belli saatte teminatlari 
le Tophanede Merkez Satmal
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(250) (4432) 

"'~ ~ 

Gülhane Hastahanesi için 
50000 adet yumurta 5-9-933 
salı günü saat 14 kadar aleni 

münakasa ile satın alınacak
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazu bu 
lunmalan. (162) (4051) 

5391 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı Kıt'at ve müessesat İçin 
30,090 kilo Beyaz Peynir 
1~-D-933 perşembe günü saat 
14 te kapalı zarfla satın alına
caktır. Taliplerin şartnamesi 
ni görmek için her gün ve mü 
n,. J .~r ... ~;,.., ·· ' eJli saatinden ev 

Araba bile yükü çekemezse .. 

~ .. - -

ANKARA, 26 (Milliyet) - Bir Himayei Hayvanat cemiyetinin te§kili 
lüzumunu geçenlerde yazdık. Şu araba, yüküne tahammül edemiyerek sokak 
ortasında kınlml§ kalmııtır. 

Arabanın bile çekemediğini hayvanlar nasıl çeksin? Böyle hallere her giin 
tesadüf etmekteyiz. Bir Himayei Hayvanat Cemiy.etine Iiizum var! 

C. Merkez Bankasının • 
yenı binası 

I 

,,~ 

r c . C 
ı c r c C 

·ı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Cümuriyet Merkez bankasının yeni°binaaı 

tamamen bitti. Ankl'ranın en sade ve güzel hina.lanndan biri olan banka An
karamızm bir giiz:el süsü oldu. Resmimiz tamamen biten bankanın hariçten 
manzarasını göstermektedir. 

1 
1 3 üncü Kolordu itanları 1 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM.. dan: 

T ekirdağındaki kıt'at i,in 
13,000 ve Çorludaki Kıt'at i
çin 9,000 kılo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş • 
tur. ihalesi 17 l'..yıul 9:13 pa
zar günü ·fekirdağındaki saat 
16 ve Çorlununkü saat 15 te 
dir. Tauplerin tayın edılen 
gtin ve saatte teklıf ve temi 
nat mektuplarite Çorluda As· 
keri SA. AL. KUıvt. nuna mü 
racaatları. (3278) (443:>) 

* * * 
Niğde Askeri SA. AL. 

KOi\ıı. dan : 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 13,000 kilo sade yağma 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden 20 gün müddette 
tekrar kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
1 O dadır. Taliplerin tayin e
dilen gün ve saatte tek!if ve 
teminat mektuplarile Niğde 
de Askeri SA. AL. KOM. nu
na müracaatları. (3277) 
(4436) 

"'"'"' 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Çorlu Kıt'ab için 110,000 

kilo yulaf ve 110,000 kilo ar
pa ile Tekirdağı kıt'atı hayva 
natı İçin 60,000 kilo arpa açık 

vel teklif mektuplarmı T opha 
nede Merkez Kumandanlığı 
Satın alına Komiyonuna ver 
meleri. (204) (4174) 

5630 
• • • 

Ordu ihtiyacı için pazarlıkla 
500 adet Su fıçısı alınacaktır. 
Pazarlığı 27 -8-933 pazar günü 
saat on beşten on beş buçuğa 
kadar yapılacaktır, Taliplerin 
şeraitini ve nümunesini gör
mek üzere her gün ve belli sa
atte teminatlariyle Merkez Sa
tın Alma Kombycnuna gelme-
lerj. (233) (4327) 

G735 

münakasa ile alınacaktır. İha
lesi 17 Eylül 933 pazar gÜnÜ 
saat 14 te ve Tekirdağınınki 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Corluda Askeri 
SA. AL. KOM."nuna mura-
caatları. (3279) (4434) 

Amasya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı ıçın 
255,000 kilo ekmeklik Un ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 12 Eylül 933 
salı günü saat 15 tedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gÜn ve münakasaya iş 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1339 lira temi
natlariyle birlikte Amasyada 
Askeri Satın alma komisyonu 
na müracaatları. (3280) 
(4442) 

~ ~ ~ 

Balıkesir Askeri SA. AL. 
KO. dan: 

Bursadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 25,000 ve Ezinedeki kıt'at 
için 12,000 kilo sade yağı ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 24 Eylül 933 
pazar günü saat 11 dedir. Ta
liplerin yevmi mezkiirda ihale 
saatinden evvel Balıkesirde 
Askeri SA. AL. KO. na müra 
caattarı. {3246) ( 4098) 

5629 
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Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı ilı 
tiyacı için pazarlıkla 2,000 ki 
lo Gaz yağı satın alınacaktır. 
İhalesi 28 Ağustos 933 pazar 
lesi günü saat 11 dedir. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için de o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma Komisyonu 
na müracaatları. (317) 
{4402) 

!'i818 

--
Biraz da halk . şehri gözetmeli 

ANKARA, 26 (Milliyet) - Şu gördüğünüz tuğla ve kiremit yıiuılan 
insana bura.sının bir İnşaat yet&İ olduğu zehabını verir değil mi? 

Hayir, mesele böyle değildir. Bu raoı tam Belediye binasının arkan.dır 
ıJe bu tuğla ile kiremitler sahlıktır. Çünkü bu arsa bir tuğlacı ue çömlekçi 
dükkanı olarak kullanılmaktadır. 

Şehirin gÜzelliğini biraz da halkımız gözetmeU, Belediye ne yapoın. O, 
ufacık te§kilôtiyle azami bu kadar i§ yapabilir. 
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JU f L BISE NE KADAR 6U Z f.L •• • • • 
Bu tste IPEKl/i nd ir !. ' , 

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


