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Ye · bir zabıtai belediye 
talimatnamesi için belediye 
halk arasında bir anket aç-

harp gemisi 
kralının cenazesini al

mağa gönderildi. Melik Gazi 
Irak tahtına çıktı. 

Bir 
Irak 

ı iliz 

mağı düşünüyor. 
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FlATI 5 KURUŞTUR 

M. Çaldaris'in 
Ziyareti 

-o-

• Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci sene No. 2724 PAZAR 10 EYLÜL 1933 

Yuna Başvekili Bugün Şe • 
rı 

• 
Tel: { Müdürı 243 18. y •• , müdü.rüı 14319. 

i d a r e 'W'e Matbaa : 2 ·'1310. 

ıze Gei 
Maliy~ Vekili Abdülhalik Beyin İstifa Edeceği Söyleniyor. 
Dün Usküdarda Büyük Bir Yangın Çıktı, On Yedi Ev Yandı. 

Türk - Yunan dostluğu yakın 
prkta beynelmilel hayatın bir ana
nesi halini aldı. Her iki milletin 
de ihtiyaçlarına ve menfaatlerine 
uygun olan dostluğun bugün sami
mi biY tezahürüne daha tahit olu
yoruz: Muhterem Yunan Batveki
li M. Çaldaris, Hariciye Nazırı M. 
Maksimos ve lktısat Nazırı M. 
Pesmezoğlu ile beraber bir heyet, 
Türk milletinin misafiri olmak 
üzere, bugün lstanbula gelecekler 
ve aktam üstü hususi trenle hüku
met merkezimize hareket edecek
lerdir. Ankara muhterem misafir
lerimizi kabul etmek için hazır
lanmaktadır. Bu nevi siyasi 
ziyaretlerde bir hükumetin zi
yaretçiler hakkında misafirper
verlik göstermesi tabiidir. Fa
kat M. Çaldaris ile heye
ti memleketimize ayak bastıkla
n günden itibaren göreceklerdir 
ki haklarındaki kabul, bu nevi zi
yaretlerde gösterilmesi taamül 
olan hududu aşarak iki komşu 
milletin dostlYığu namına samimi 
bir tezahür 'eklini alacaktır. Çün
kü Türkiyede Yunan dostluğu ar
tık siyaset sahnesinden milletin 
kalbine intikal etmiştir. Ve Yuna
nistanda da bu dostluğun ayni şe
kilde yerleştiğini İsmet Paşanın 
geçen sene Atinayı ziyareti esna
sında anladık. Hükiimetler için 
böyle ziyaret vesilelerile nezaket 
ve misafirperverlik göstermek ko
laydır. Fakat halk kitlelerini ha
rekete getirmek kolay değildir. 
Halbuki gerek M. Venizelos'un 
Ankarayı ziyaretleri ve gerek İs
met Paıanm Atina seyahatleri bi
rer milli tezahür teklini almıttı. 
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Kabinede değişiklikler .. 
! Abdülhalik B.in istifası şayidir. Celal 

B. Maliye vekalet vekilliğini de alacak 

M. Çaldaris'in ziyaretile bu 
dostluk yeni bir safhaya giriyor. 
Bir defa Türk dostluğunun Yuna
nist11,11da bir fırka meselesi olduğu 
hakkındaki iddialar fili surette 
tekzip ediliyor. Malumdur ki 
Türk • Yunan misakı, M. Venize
los'un hükumeti zamanında ımza 
edilmişti.Gerçi gerek misak imza e
lildiği zaman,gerek ondan sonra da 
her vesile ile bu dostluğun bir fır
ka meselesi olmadığı tekrar edildi. 
Ve nihayet Çaldaris'in iktidara 
geçtikten sonra Türkiye hakkında 
eski hükumetin takip ettiği siya
seti benimsediği görüldü. Fakat 
bu dedikodular şimdi muhterem 
başvekilin ziyaretile ilk defa ola
rak filiyat ile tekzip edilmiş olu
yor. Bir taraftan kabinenin değiş
mesile harici siyasetini de değiştir
miyen Yunan milletinin siyasi ol
gunluğuna, diğer taraftan da 
Türk - Yunan dostluğunun sağ
la:mhğına delalet eden bu vaziyet, 
yakın şarkın en kuvvetli bir sulh 
amilidir. 

Atinad"n verilen haberlerde zi
yaretin ehemmiyeti tebarüz ettiri
liyor: Bu haberlere göre, Türkiye 
ile Yunanistan arasında imzalana
cak yeni bir misak ile hudutların 
mütekabilen masuniyeti kefalet 
altına Rlınarak ve beynelmilel 
konferanslarda iki memleket teşri
k imesai edecekler. Hatta bazı iç
timalarda Türkiye ile Yunanistan 
müştereken temsil edileceklerdir. 
Bu haberlerin ne derece doğru ol
duğu ancak muhterem Yunan Baş
vekilinin Ankaraya muvasalatm
d:m sonra anlaşılacaktır. Bununla 
beraber, biz bütün bunları samimi 
bir dostluğun mantıki neticelerin
den addederiz. Hudutların müte
kabilen masuniyetini kefalet altı
na almak, öteden beri Türkiye ve 
Yunanistanın Balkanlarda ileri 
sürdukleri bir siyasettir. Beynel
milel konferanslarda teşrikimesai 
meselesine gelince; esasen menfa
at birii)j:leri bir kaç senedir bey
nelnıilel konferanslarda daima 
Türk ve Yunan murahhaslarını bir 
araya gelırmiştir. Ve bu teşrikime
ıainin en semereli misalini son 
Londra iktısat ve maliye konfe
ransı:ıda gördük. Beynelmilel 
meseleler hakkında Türkiye ile 
Yunanistan arasında tam bir fikir 
rnütabakati vardır. Milletler Cemi
yetinde beraber yürüyoruz. Silah
&ızlanma konferansında ayni fikir
leri müdafaa ettik. Londrada biri
lıirimizden ayrılmadık. Bu görüt 
lıirliği, iki memleketin menfaatine 
\ıygun olan dostluğun tabii bir ne
ticesidir. 

Gecenlerde Türk - Yunan dost
)uguı{dan bahseden bir garbi Av
rupa gazetesi, buna şahit olduktan 

Hikmet Beyin Maarif Vekaletine gelmesi muhakkaktır. 

Gazi Hz., Ankara istG8yonunda karııla maia gelen zevata iltifat buyururlarken 

ANK~~ 9 (Telefon}•? - ;Az>ad olu klübü idare heyeti bu gece yeni bi
nasında hır. zı!a~e.t vennııtır. Zıya~~t t~ Gazi Hazretleri, Baıvekil, vekiller, 
fırka umumı katıbı Recep Bey ve klup ıdare heyeti hulunmııttur. 

Üsküdar tehlike geçirdi 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Ka 
binede bazı tebeddüller olacağına 
dair son günlerde deveran eden f& 

yialar üzerine iyi habeı: alan maha 
filde tetkikatta bulundum. Kabine• 
nin oinesinde mühim bir değitikliğe 
intizar etmek için hiç bir aebep ııö 
rülmemektedir. Münhal bulunan 
Maarif vekaletinin eyh'.il sonuna ka 
dar vekaleten idaresine devam edil 
mesi mukarrerdir. Bu vekB.leti uh
desine alan Dr. Refik Bey o zama
na kadar Üniversite teıkilatı gibi 
mühim bazı maarif itlerini ikmal 

etmiJ bulunacak ve Büyük Millet 
Meclisi Tetrinievvelde toplandığı 

zaman münhal mebuıluklar için in 
tihap yapılacaktır. Münhal mebus
luklardan birine Cüınhuriyet Halk 
fırkasmca Riyaaeticümhur umumi 
katibi Hikmet Beyin namzet göste 
rilmesi ve intihap edildikten sonra 
Maarif vekiletine getirilmesi mu .. ,, 

hakkak addedilmektedir. Avrupa. 

da tedavide bulunan Maliye vekili 

AbdüJIUıı lik A,;ıa.vin "'9n Lir Utira. 
hate mühtaç bulundugunu nazan 

Hikmet, Abdülhalik '"' CelôJ Beyler 

On yedi ev yandı, itfaiye yalnız ateşle 
değil, rüzgarla da mücadele etti 

-----

itibara alınarak vekaletten istifa e• 
deceği de fayİdir. Abdülhalik Bey 
gibi ç&lıJmaktan yılmaz muvaffak 
bir devlet ricali kabineden ayrıl
maaının umumi bir teessür uyandı .. , 
racağına efkar müttefiktir. 

Bu takdirde Maliye vekaletine 1 
yeniden bir vekil tayin edilmiyece 

ğ~,re,,!w P.ll'.MinıR • .kalı11M. '\MalMm 

Yunan nazırları bugün 
şehrimize geliyorlar 

Misafirle hususi trenle saat 16,30 da 
Ankaraya hareket edecekler 

BugÜti ıehrinıize gelecek olan Yunan Baıvekili M. Çal
daris ve kendisini hamil bulunan Elli kruvazörü 
Başvekil Mösyö Çaldaria ile Milli çekmecede Hariciye vekaleti namına 

lktısat nazırı Mösyö Pesmazoğlu dün kalemi mahsus müdürü Refik Amir B., 
Helli krüvazörile Atinadan hareket et- Sirkeci istasyonunda hükümet namına 
tiler, bugün saat 15.30 da Haydarpafa vali Muhittin B., Başvekil ismet Paşa 
ya müvasalat edeceklerdir. namına Hariciye ikinci daire tefi Celal 

Misafirler, evvelce de neşredilen ve Hariciye namına da teırifat şef mu· 
program mucibince krüvazörde vali Mu- avini lhrahim Münir, Haticiye umumi 
bittin, CelaJ, Refik Amir ve Münir lb- katibi Numan Rifat Beyler ve Yunan 
rahim Beylerle Yunan sefiri Mösyö Sa· sefiri Mösyö Sakellaropulos ile sefaret 
kellaropulos tarafından kar§ılanacaklar, ve konsoloshane erkanı tarafından kar-
sonra bir muşla Haydarpa§aya çıkacak- §ılanacak ve ıcreflerine askeri merasim 
lardır. Haydarpaıada askeri merasim (Devamı 2 inci sahifede) 
yapılacaktır. istasyonda şereflerine bir 
tak yapıldığı gibi, istasyon binası Türk 
ve Yunan bayraklarile süslenecektir. 

Misafirleri hamil olacak olan hususi 
tren saat 16,30 da Ankaraya hareket e
decektir. 

M. Maximos ekspresle geliyor 
Mösyö Çaldarisin Ankarayi ziyare

tinde kendisine refakat edecel< olan Yu
nan Hariciye nazırı Mösyö Maximos 
bu sabahki ekspresle ltalyadan ıehri
mize gelecektir. 

Mösyö Maximos tedavi için ltalya
da bulunmakta olduğundan, Mösyö Çal
daris ile birlikte Atinadan hareket et
mek üzere, Atinaya gitmeğe vakit bu
lamamış ve lstanbulda kendilerile bir
leımeğe karar vermİftİr. 

Mösyö Maximos bu sabah Küçük-

rnnra beynelmilel siyaset alemin
de mucizelere inanmak lazımgel
diğini yazıyordu. Türk - Yunan 
dostluğu mucize yapanların mari
fet; ı,.;;;ı real;st V"' ;.n ı:ıörü~lü 

Bugün §ehrimize gelecek olan }'unan 
Hariciye Nazırı M. Maximos •'" Jhlı

•at na11n M. Pesmazoilu 

devlet adamlarının eseridir. Rea
list ve iyi görüşlü devlet adamla
rının benimsediği bir siyasettir. 
Eugün misafir olarak memleketi-
. ~ ~ .,.elenler, bu dostluğun sami-

vekaleten idaresi ydlunu tercih o
lunacağı ve lktıaat Vekili Mahmut 
Cel&I Beyin Maliye vekaletine de 
vekileten idareye memur edileceği 
kuvvetle zannedilmektedir, lktıaat 

ve Maliye iJlerinin bugünkü Jerait 
içinde arzettiği yakın alika ve ra
bıtalar nazan itibara almmca böy 
ht.hmıltemE · • 

Haklar tanınacak 
---<>-

Takas yüzünden yapılan 
şikayetler 

nazarı itibare alındı 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Taka 

sın kaldırılması üzerine vOlı:i bazı §İ
k&.yetler nazarı itibara alınmış ve hak 
iddia edenlerin iddiaları etrafında lk 
tıaat vekaleti tetkikata başlamıştır. 
Müktesep hakların tanınması prensip 
olarak kar1Yrla§tırılmı§tır. 

Tetkikattan alınacak neticeye göre 
iddia edilen hakların hilesiz bir ihra 
cat mukabili olduğuntı vesika1ar!a 
isbat edenler hakkında yapılacak mu 
ameleye dair lktısat vekaletine sali\.hi 
yet veren yeni bir kararname ne1rine 
intizar olunmaktadır. Be m.esele icra 
vekilleri heyetinin önümüzdclsi içtima 
Janndan birinde bir kaı·ara bağlana· 
caktır. 

Suryeye 
İstiklal veriliyor 

Fransa ile Surye arasında 
bir muahede imzalanacak 

PARIS, 9. A. A. - Fas umumi vali
si M. Ponsat ile Suriye yüksek komise
ri M. de Martel ile görüşmelerinde, M. 
Paul Boncour birkaç ay kadar yapılacak 
olan Fransa • Suriye muahcdesile mef
gul olmuıtur. 

Bu muahede, Fransa mandası yerine 
Suriyenin istiklaJini temin edecektir. 

Meclis reisimiz 

İntihap mıntakasında tet
kiklerine devam ediyor 
AYVALIK, 9. A. A. -B. M. Meclisi 

Reisi Kazım Paşa Hazretleri dün saat 5 
de Balya'dan Ayvalığa gelınitlerdir. Pa
§'1 Hazretleri yolda Havran'dan sonra 
Burhaniye'de de tevakkuf etmitlerdir. 
Kurtuluş bayramı tezahhüratı içinde çal
kanan Burhaniye halkı kendilerini ha
raretle kartılamıılardır. Pata Hazretleri 
A) valığa gelirken bir çok köylerde halk 
ı .. görüımüşler mahalli ihti)'açlan tet
kik etmiılerdir. 

mi mürevviçleridir. Kendilerine 
boşgeldiniz derken, muhterem şa
hıslarında dost ve komtu Yunan 
n1illetini selaınlarız. 

AhmetŞOKRU 

Bir ölü ve yaralılar var 
Dün Üsküdar ge• 

ne pek büyük bir ~------------------~------~-----~ 
yangın tehlikesi ııe 
çirmit, Ayazmada 
Ahmet Çelebi ma
hallesinin Açıktür
be aokağnıda 62 
Kan ya.ııKW 1 u-"g~ 

nn da teıirile bir
den tevessü ederek 
bütün Ü&küdarı teh 
dit etmeğe batla • 
mıştır. Yangın oka 
dar fazla genişle -
me istidadı göster
miıtir ki Kadıköy 

itfaiye grupu ile ls
tanbul grupundan 
bir takım yangına 

Dünkü Osküdar yangınında lotoğralçımızın 
aldığı resimler 

imdat için emir almıtlar, deniz nakil 
vasıtaları da Jedelicap diğer vesaiti 
geçirmek için hazır bulundurulmuılar 

dır. Yangının gösterdiği geniıleme İı· 
tidadı karşısında mevcut itfaiye grup

(Devamı S inci sahifede) 

• 
lzmir, dün, en büyük bir 

gününü daha yaşadı 
Kurtuluş bayramı istirdattan beri 
görülmemiş bir surette kutlulandı 

lül panayınnın açılması bu akının 
haılıca sebeplerini te;kil etmiştir. iki 
gündenberi donanmamızı ziyaret eden 
halk bugün de ayni ıekilde ziyaretleri
ne başlamıı, böylelikle birinci ordunun 
kışla tarafına müsaıllf kısmı bir bay
ram yerini andırmakta bulunmuıtur. 

IZMlR, 9 (Milliyet) - 9 eylül kur
tulut bayramı bu sene görülmemiı su· 
rette parlak ve emsalsiz olmuıtur. iz. 
mir istirclattanberi böyle bir gün gör
me,;uştir. Bayram çok muazzam ve par
lak olmuştur. 

Civar vilayetlerden ve vilayetin ka
zalarından halk kütleleri akın halinde 
izmire gelmit, otollerde misafir kabul 
edecek mahallerde yer kalmamııtır. Bir 
çok halk hususi evlerde barırunağa mec· 
bur kalınıtlardır. 

Limanımtzı muhabbetlendiren do
nanmamızın lzmirde bulunuşu ile 9 ey-

Eroinciler dün 

Eroinciler hakkında zabıtaca yapı
lan tahkikatın ikmal edildiğini ve suç• 
luların mevcuden adliyeye tevdi edil
diklerini yazmı§tık. Suçluların muha
kemesine yakında (8) İnci İhti5as mah
kemesinde baılanacaktır. 

Kaçakçılıkla alakadar görülenlerin. 

Bu sabah halkın birikmesi donan
mayi ziyaret ile ittigal etmekte bir 
kısmı da Basmahaneden itibaren Tilkilik 
arasında baıdurak ve Kemeraltı la· 
raflannda diğer bir kısmı da kı~la mey
danında birinci kordunu takiben Gazi 

(Devamı Sinci sahifede) 

isticvaba giderlerken 

muhakemeleri mevkufen cereyan eda 
cektir. 

Suçlular §unlardır: Hikmet (3), 
ve izzet (1) Beyler, Şaban (2) llya 
Parar, (S) Yorgi Baklacı oğlu, ( 4) 
Davit Safra, (7) Davit Şilton, ( 6) Sa
tiri ve Sotiriyadis Efendiler. 
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Çanakkalede büyük bir 
abide yapılacak 

ehitleri ziyarete gidenler dün geldiler 

MlLuYE·r PAZAR 10 EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER 
Avusturya 
Ne yapacak? 

--o-

•. 
Sam amca, 
Ateş etme! 

DAl(i 

On sekiz sene evvel, büyük harbin 
en hüınmalı yıllarında Çanakkalede 
çarpı§an, vatan için can veren aziz 
şehLtlerimizin manevi ve ebedi varlık 
!arı bu aene de büyük merasimle ziya 
ret edildi. htanbuldan ı:-iden heyet 
perşembe ak§amı saat on sekizi geçe
rek Gülcemal vapurile Galata nhtı· 
mından hareket etti. Heyet meyanın· 
da üçüncü kolordu kumandanı Şükrü 
Naili Paşa, Cümhuriyet Halk fırkası 
idare heyeti azaları, ~ehitlikleri imar 
cemiyeti azalan, belediye, Halkevi a· 
zaları, gazeteciler ve daha bir çok ze 
vat vardı .. Vapur sıra ile Tekirdağı, 
Gelibolu, Çanakkale heyetleriı;>i _de 
alarak cuma ı:-ünü öğle vakti şehıtlık· 
\er önüne geldi. Burada erkanıharp 
yüzbaşılığmdan mütekait Feridun B. 
Çanakkale zaferinin enginliğini, din
leyenleri heyecana veren bir eda i_le 
anlattı. Feridun Bey konferana verır
ken hareki.t mahaLıerini gösteriyor, 
yapılan müdafaa ve taarnızla~ı izah 
ediyordu. ilk önce 18 mart denız mu· 
harebesinin sebeplerini ve Çanakkale 
müstahkem mevkiinin 73 topla, düı· 
man donanmasının 316 yı geçen toı>
larını yenerek, birkaç düıman zırh1ı· 
sının batmaaile neticelenen bu ilk Türk 
zaferini anlattıktan sonra, düşmanla
rımızın hem denizden, hem karadan 
yeni teşebbüalere nasıl geçtiklerini ~- · 
zah etti. Bilhassa Çanakkale zafen· 
nin üç temel direğini tefkil eden 25 
nisan. 9 ve 10 ağustos günlerinin flll1 
lı tarihini dinleyicileri ağlatan bir he 
yecanla anlattı. 

1 deceğini vait buyurmutlardır. Abide 
harp sahasının en nazarı dikkate çar .. 
pan bir tepesinde olacak, her taraf
tan görülmesi temin edilecektir. Abi
de geceleri elektrikle tenvir oluna• 
cak, yapılacak büyük mikyastaki 
Mehmetçik heykelinin gözlerine renk 
li iki ampul konarak, bu gözlerin ı§ıiı 
uzak yerlerden dahi görülebilecektir. 
Çanakkale harbinde şehit düşen asker 
ve zabitlerimiz 55 bindir. 10 bin de 
kayıp vardır. 120 bin yarah ve 55 bin 
hastalık dolayısile vefat vardır. Ça• 
nakkale müdafaasında Türk ordusu 
250 bin Türkü feda ederek milli istik
la.I ve varlı~ını kurtarmıstzr .• 

Heimverler reisi yeni teş- Kübada vaziyet vehameti 

Cumhuriyet bayramında vatandaşlar 
meydanlarda nutuk söyleyecekler 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Cümhuriyet bayramında halkın bü
yük bayramla duyduğu derin alakayı ve heyecanı kendi ağızından ay
rıca dinlemek için serbest kürsü usulünün ihdası düsüniilmüs idi. Bu 
hususta bir talimatname hazırlanmıştır. Şehirlerin b~yüklüiÜne göre 
bir veya birkaç meydana kürsüler konacak , burada kayıt sırasile her 
vatandaş Cümhuriyet ve inkılap lehindeki duygularım söyliyecektir. 

Düşmanlarımızın dahi .büyüklüiü 
önünde eğilmek mecburiyetinde k•I· 
dıkları bu üç günün t&rilıi haldonda 
İngiliz harp tarihinde yazılan tayanı 
dikkat ve takdir cümleleri aynen 1:ek 
rar ederek bunlara ili.ve edecek bir 
'eyi olmadığını beyan etti. Feridun Bey 
çok alkışlanan konferansını JU cümle· 
lerle bitirdi: 

- Çanakkale tam bir Türk zaferi
dir. Bu zaferi Türk ordusu kendi si· 
!ahları ve va11tasile kazanmıştır. Ça· 
nakka.le muharebeleri Çarlık Rusya
sını boğan, milli istikt&I ve varlık.,,..:ro-
lunu kendilerine dört be, :sene mnra 
çalışacaklara açık tutmalı: için ölen 
kardeşlerimizin hayattan bahasına 
yü\uelen bir zafer abidesidir. Bu za· 
fer milli istiklalimizin temellerinden 
biri olarak kabul edilebilir. Çünkü düı· 
man donanması l>oiazlann sukutun
dan sonra latanbut önüne gelmeğe, 
kua ve denir kuvvetleri boğazlarda 
yerleşmeğe muvaffak o\aaydı, Rusya 
volu düsmanlarunıza açılacak., harp 
kı•alacak ve b.üyük bir ihtimalle Rus 
İ<>l<ılab< .cl;o...o.\ııoıı:M~\!~· Jıt!. b.~ ~
retle Avrupa tarihlerinde yen~ b.ir saf 
ha açan aziz ,ehitlerimize bütün Tüdc 
milletinin minnet ve şükran.lannı ı:-e· 
tirmek ve hem de ruhamuzila yasayan 
ln1 Zl\fcr .ibide3.inin, kara ve deniz mu 
h•rebelerine oahit olan alçak tepe· 
mizde dilsmaııb.rm.kiae faik bir ~ki.i
de mavilepneaini temin etmektedir .• , 

• Konferansı müteakıp bir manga 
Jandarma tarafından havaya üç el a
t~ ed~lmiş: ve aonra üçüncü kolordu 
muzibsr tarafından matem havaaı 
çalınmışbr. Şehir Meclisi azasından 
Nakiye Hanım ve muallim Vecihe Ha 
nımlar da heyecanlı birer hitabe irat 
ed.~rek halkın hi .. iyatına tercüman ol 
muşlardtr. Vapur Seddü!bahrin önün
den dönerken vapurda mevlllt okun .. 
mağa ba,lanmış ve bundan sonra 
müftü Fehmi Efendi tarafından bir 
dua yapılmıştır. Gülcemal vapuru av 
dette ııene sırasile Çanakkale, Geliho 
lu, Tekirdağına u~ramış, buradan ııe
len h•yetler inmislerdir. !stanbul he
yeti dün saat 12 de l.ta.nbula vasıl ol
muıtur. 

Büyük bir abide yapılacak 
Öğrendiğimize .P'Öre feh.itliklerıi İ· 

mar cemiyeti Çanakka.lede milli sere· 
~irnizle mütenasip büyük bir abide 
ınşa ettirmek Üzere Başvekalet nez .. 
dinde te~bhüsatta bulunmu,tur. Bat
".ekil ismet Pata Hazretleri, hükilme. 
tın bu lıusuıta cemiyete müzaheret e. 

Tazim lelgralları 
Çanakkale şehitlerini ziyaret dola

yısile, §ehittikleri imar cemiyeti reisi 
tarafından makamatı aliyeye tazi. 
mat telgrafları çekilmittir. Reisicüm
hur Gazi Hazretlerine çekilen telgraf 
sureti tudur: 

"18 mart kahramanlarmJıi. ününü 
dünya durdukça mavi dalgalan ıçın· 
de çalkandıracak olan ÇanakkaJe Bo 
ğazından geçti:.. Şimdi Conk bayırı 
karşiaında ve Anafartalar önündeyiz. 
Dünya kavgasında diinya tarihinin 
gidi1ini değiştiren Çanakkale zaferi· 
ni kurarken emriniz albnda can ve .. 
ren yiğit -.ehitlerimizin .mi.nevi bu.zu .. 
rundayız. O zamanki düşmanlarmu
zm bile büyüklüğü karıumda eğildik-
lerini 25 nisan ve 9 ve ~O ağustos gün 
!erinin enginliği önünde hayretle, aay · 
gı ve minnetle baJODIZ eğili duruyoruz. • 
Sayıaız minnetlerimizi sonauz ıükran 
lanmı.ıı subarız .. 

Başvekil Paşa Hazretlerine ıu tel
graf çekilmigtir: 

"Dünya kavgasında tarihin akqrnı 
durduran Çanat.:kale zaferinin am:ı: 
f<'hitlerinin huzurunda en derin saygı 
ue sevgilerimi:zi sunarı.z.'' 

Büyük Millet Meclisi Reiai Kazım . 
Paıa Hazretlerine çekilen telgraf §U• · 

dur: 
"Çanakkale zaferinin kJhraman 

tehitlerinin manevi huzurundayız.. 
Zatı d.,v/etlerine derin hürm.,t ve ta· 
%İm[erimi:zi sunarız/' 

Erki.ot Harbiyei Umumiye Reisi 
Fevzi Pata Hazretlerine ıu telgraf çe 
kilmiıtir: 

"Çanakkale miidafaası 1ehitlerinin 
yüksek hatırası önündeyiz;. Size haya· 
tımızı:n derin S«Y6l ve tazimlerini su ... 
nar•"!,,, 

Talebe Birliğinin Çanakkale 
gezintisi 

Milli Tikk Talebe Birliğinden: 
MiL!i Türk Talebe Birliğinin Çanak 

kale şehitlerini ziyaret ve taziz için 
·s.;r se1ahat tertio ettiji!ni vazmıatık. 
n:u ... ,.. •.-ur, 111ut.dır w-c ~ce i.lldlW.*llj 

olarak her İftirak edecek olandan üç 
lira alınacak, .ınaoraf bu mikdara var 
mazaa geri kalan mikdar iade edile
cektir. 

(late masrafı yelculara aittir.·) 
Program fU §"kilde tesbit edilmİ§· 

tir: 
14 Eylul perşembe: Saat 17 de va

purla hareket. 
15 Eylu! cuma: Sabah Çanakkale

ye varıı. Motörle Maydosa geçiş. May 
doştan vürüyerek Büyük Anafart.>. kö 
yüne. {Yol 4-5 saat sürecek, yolda Ku 
rucadere ve Maltepe köylerinde mo
la verilecektir) Ana farta kövünde ia
tirahat, ( ıı:ece orada geçirilecektir) 

16 Eyhil cumartesi: Sabah 8 de 
harp aahalannı gezmek üzere hare
ket. (Mehmet Çavuş abidesine çelenk 
Kireçtepe, Arıburnu, Conkbayırı, 
Kanltsırt sahalarını ve Türk sehitlik
Jerini ziv~ ret~ Bu sahal;ırda bir kısrm 
ecnebi abideleri de görülecektir. Ak
§am Anafarta kövüne dönülecek ve 
tıece Ot"ada .geçirilecektir. 

17 Eylill l>•"Zar: Köyden harek.,t; 
Mavdos ve Kilidilbahir tarikile Ça
nakkaleve dönüş. Şehir 1'ezileeek. Sa 
at 14 te kalkan vapurla !stanbula ha
reket edilecektir. 

isim yazdırmak, para yatırmak ve 
tafailat almak için: lbuııün), pazarte 
si, salı .. canııamha ~nl.eri 15 - 17 ~""'•~ 
sınd;ı. Birı~in Co ~alc&lundaki merke 
zine müracaat edilecektir. 

kilat kurmak istiyor geçmiş değildir 
ViYANA, 9 .A. A. - Katolik kong 

resinin toplanması dolayisile ikinci safta 
kalan siyasi mücadelenin yeniden baıla~ 
nacağmı zan ettirecek kuvvetli sebepler 
vardrr .. 

Daha dün prens Starhemberg faşist i 
dare tarzını Avusturyada da tıpkı ltal
yada olduğu gibi, tamamı tamamına ta .. 
hakkuk ettirmeği düşündüğünü söylemiş 
tir. 

Ji!rensin bu sözlen siyasi malıfellerde 
a :< çok bir sinirlilik hali uyandırmıştır. 

Memleket dahilinde yeni baştan fikir 
ayrılıkları ve geçimsizlikler çıkmasın
dan korkulmaktadır. 

Başvekil muavini M. Vinkler'in fikir 
lerıni neşreden Landjost gazetesi, Prens 
Starhemberg'nin aldığı vaziyeti sert bir 
dille tenkit ederek diyor ki : 

" Memleketi bunaltıp boğmak tehli
kesini gösteren milliyetçi sosyalist fa§İst · 
!iği ortadan uzaklaştırılır uzaklaştınl
maz siyasi sahnede fatizm düşünce ve 
akidelerinin yeni"bir peygamberi kendi· 
ni gösterdi. Prens Starhemberg'nin şim 
diye kadar söyledikleri ile yaptıkları 
biç bir vakitte biri birine uygun düımüş 
olmamakla berber bizi tehdit eden yeni 
tehlikeyi hor görmemek gerek olur." 

Bu gazete yazısının sonunda fatistli 
ğ., dayanan bir diktatörlük, kurulmasını 
hiç bir vecihle İstememekle beraber her 
hangi bir ecnebi memleketin tesirlerin
den tamamile müıtakil bir ıiyaset taki 
bı yolundaki tavsiye ve teıviklerini tek 
ra.• etmektedir4 

Kabilde cinayet 
İngiliz sefareti memurla- . 
rından üç kişi öldürüldü 

LONDRA. 9. A.A. - Tünes ırazete· 
si, Kiıhil'den aldığı bir telgrah neıret
mektedir. lngiltere sefareti, memurla
rından 3 kişi, bir Efgan1ı tarafından kat 
lcdilmiıtir. Katil, derhal yakalanmııtır. 

Avusturya Heimvehrenleri 
reisinin bir . telgrafı 

ROMA, 9. A. A. - Avusturya Heim
vehren'Jeri reisi Prens Starhemberg, M. 
Mu•soHniye bir telgraf göndermiıtir. 
Telgrafta diyor ki : 

Zatı alilerinin rejiminin ana fi.kir .. 
ininin Avustıırya halkmm menfeati na· 
mına tamamen ve biran eYYel Avustur .. 
Y,ada yer bulması arzuaile vatanıma dö ,_ 
TUtVftMln'I . 

ı:ln mücadele etmek kati anumdur. 

HAVANA, 9. A. A. - Cubada vazi
y e':: -irahimleşmekte ve halkın memnuni 
)·etsizliği büsbütün artmaktadır. HükU 
met erkanı ile siyasi partiler milli saray 
da ardı arası gelmiyen görüşmeler yap 
maktadırlar. Amerika bahriye silah en· 
d.t!zlarının Sante Age ve Cienfuegos'da 
lrnı·aya çıkmış oldukları söyleniyor. Fa· 
!tat Amerika sefarethanesi bu silih en· 
dn; i ;ı rm yiyecek içecek tedarik etmek 
nr1l•sadiyle karaya çıkmış olduklarını 
beyan etmektedir. Amerikan vis konso
losu Antilles, amelenin ilci şeker tasfiye 
fabrikasını basarak mevcut meskU1it is 
toklııriyle sair eşyayi yağma etmiş olduk 
h\rmı söylemiştir. Mümaileyh yeni Cu
ba hükUmetinin resmen tanınmasının 
mf!v.ı::uu bahsolanuyacağrru ili.ve etmİ§· 
tir. 

Sam amca! Ates etme! 
UMA, 9. A. A. - "Paranticias Gra 

fices" gazetesi, bir resim neşrediyor. 
Bu resimde Cuba adası ateşler içinde· 
dir. Ve Amerikan harp gemileri adanın 
et..ruındadır. Resmin altında şu yazı var 
du· : 

" Sam Amca! Ateş etme! ateş eder
s"n alevler artacaktır. Ve yangın sön .. 
nÜyecekt.ir..'' 

ihraç yok 
VASHlNGTON, 9. A. A. - M, Yel

le•, Cuba'ya a•ker çıkarılacağı haberle
rini tekzip etmiıtir. 

1 

Y aJnız, bazı radyocular, .aefaretin rad 
yosunu tamir için karaya çdmııılardır. 

ı 30 harp gemisi 
1 LA HA VANE, 9. A. A. - 30 kadar 
h~rp gemisi Cuba sulanndadtr veya gel 
~e•-: Üzeredir. Amerika tebasmın hayat ... : 
lıi.ı-. tehlikede olduğu zannedilen Antil- · 
la de Cuba'ya bir muhrip gönderilmİ§• 
ılr. • ..... ..:s 

Diğer adalarda 
VASHINGTON, 9. A. A. - Cuba'da 

trşekkül eden ihtilal hükumeti Meksika
n'n tanımı§ olduğu hakkındaki haber 
rcsn•i surette tekzip edilmektedir. 

Pin• adalarındaki vaziyet burada en· 
dişo ile karşılanmaktadır. Overton tor ... 
Pitosu geldiği vakit hu adalarda sükun 
lıül.;üm •Ürmekte idi ancak hapishanede 
bulunan 2000 kadar mevkufun Üç gün
lük yiyecekleri kalmıştır. Bu adalarda 
otuı·an 750 Amerikalı yiyeceksiz kala· 
cak mevkufların ayaklanmalarından 
kıd<maktadırlar. 

Cenu,bl Amerika müdahale isteyor 
SANTIAGO, 9. A. A. - Şili harici· 

YI' nazırı Mekıikaya verdiği cevapta bü 
ti,in Latin Amerikası milletlerinin bir te 
ı..,.iit gösteriıi yap inak üzre Cuba h ükıi 
rneti nezdinde müdahalede bulunmaları 

u..=--......,....ı.....ıic.- -

Japonlar müthiş bir harp 
silahı yapblar 

·Boğuşmadan sonra 
Tokyodan 1 ngiliz gazetelerine bildi

rildiğine göre, Japonlar müthit yeni bir 
silah yapmışlarılır. Kanatlı torpil ismi 
verilen bu silah bir pilot tarafından ;. 
dare edilmektedir. Torpil atıldıktan son· 
ra içindeki pilot tarafından idare ve İs· 
tikameti tayin edilmektedir. Bu pilot 
un sağ kalmasına imkan yoktur. Fakat 
torpil de hedefini bulduktan sonra or
talığı tarümar etmektedir. Japonlar ye
ni silah için ihtiyat zabitlerinden dört 
yüz gönüllü istemişlerdir. Ölüm mu
hakkak olan hu vazifeye beş bin zahit 
talip olmuştur. Japonlar ayrıca müthiş 
bir zehirli gaz da icat etmi1lerdir. 

Hazretleri merhum kral hazretlerinin 
küçük biraderidir. 

Dün bir çok zevat, kur diplomatik 
sefirin Ayaspafadaki ikametgahına gİ· 
.derek kendisine beyanı taziyet etmiş· 
!erdir. 

Reisicümhur Gazi Hazretleri. Başve· 
kil ismet Paşa ve Hariciye vekili T ev
fik Rüştü Bey sefire telgraf çekerek 
beyan.- taziyet etmifler ve merhumun 
ani olarak vefatından dolayı büyük bir 
teessür hissettiklerini beyan etmişler
dir. 

. --o--
Ç inliler Japonlarla ittifakı 

düşünüyorlar 
ŞANKHAY, 9. A. A. - Kubinı:-'de 

ıızak _şarkın istikbali üzerinde tesir yap 
mak ıstidadını gösteren bir tak.mı müza
kereler yapılmaktadır. 

Bu müzakerelere Mareşal Çang Kay 
Şek, M. Soong, İcra heyeti reisi M. 
V: ~ng C~ing V ei, ceneral H van.gfu ile 
dıger Çın liderleri iıtirak etmektedir 

Çintin gelecek zamanlarda garp de~ .. 
Jetlerine ve milletler cemiyetine teveccül 
mü edeceği, yoksa bazı mahfeller tara
fı.~~a.'! u~un müddettenberi tavsiye edil 
dı~ı uzere Japonya ile bir ittifak siya
setı yolunu mu tutacağı bu müzakerele 
rin varacağı neticeye bağlıdır. 

Ceneral Hwaung'nin Japonya ile 
bir ittifak yapılmasından yana olduğu, 
M. Soong'in ise garp B.Jemile ve garp 
devletlerilP. uzlaşmayi tavsiye ettiği aöy 
lenruektedir. 

Silahlı A~manya ·---Bismarkın hulyalan alb 
ayda tahakkuk etti 

Dahili istikraz tahvillerinin birinci 
ikramiyesi çekiliyor 

AN KARA, 9 (Tele/onla) - Şefekctli • Ergani hattı dahili istik· 
raz tahvillerinin birinci ikramiye kesidesi 16 T esrinievvelde Cümhu
riyet Merkez Bankasında yapılacakt;r. Bu husu~ta bir talimatname 
hazırlanmaktadır. 

Fransa ve Alman gaga çekilen çekler 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Fransa ve Almanyaya olan Türk ifa. 

racatının bedelleri Fransız frangı ve mark olarak bu memleketler itha
latçıları tarafından ödenir ödenmez Tiirk lirası olarak bedellerinin 
derhal CümhUTİyet Merkez bankası tarafından tesviye edilmesi takar· 
rür etmiştir. 

Bu karar Fransa ve Almanya ile imzalanan anlaşmaların mühim 
bir esasını teşkil etmektedir. Bu ciheti nazar itibara alan Türkiye lı 
Bankasının Fransa, Almanya üzerine çekilen dökümanlı çek ve plili 
çel eri bila tereddüt .salın almalarını bütün şubelerine tebliğ ettiğini ha-
ber aldım. ...UeSW 

Mürakabe işlerine dair talimatname 
ANKARA, 9 (Telefonla) - lstanbul Maliye te,kilatındaki mü

rakabe i,leri hakkında Maliye vekaletince bir talimatname hazırlan
mıştır. 

Fuhşa karşı mücadele 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Devlet şurasınca tetkik edilen luhuı 

sebebile intivar eden zührevi hastalıklra ve luhufla mücadeleye dair 
nizamname projesi icra vekilleri heyetince kabul eclilmiıtir. Nizam. 
name bu hafta sonunda Resmi Gazetede ne1redilecektir. Nizamname. 
nin tatbikatı için bir talimatname hazırlamak maksadile Emniyeti u· 
mwniye müdiirlüğünde bir encümen teşekkül etmi1tir. Bu encümen on 
güne kadar talimatnameyi ikmal edecek ve nizamname ay sonuna tat
bik edilmeğe başlanacaktır. Nizamnamenin anahatları üzerinde Devlet 
şurasında esaslı bir tadil yapılmamıştır. •, 

• 
/ktısat ve inhisarlar vekilleri 

'AN KARA, 9 (Telefonla) - lktısat vekili Mahmut Celal ve Güm
rük ve inhisar vekili Rana Beyler bu sabahki trenle ıehrimize geldiler 

Yunan nazırları bugün şehrimizde 

Haydarpaş<'da ır:i z;e] bir tak yapıldı 

(Başı 1 İnci sahifede) 
yapılacaktır. 

Mösyö Ma-kıimos hükıimet namına 
Perapalas otelinde misafir edilecektir. 

imzalanacak misak 
ATINA, 9 - Bütün siyasi fırkalar 

rüeıa~ınm Türkiye ile Yunanistan ara
sında aktedilecek yeni misakı umumi
yetle tasvip etmelerinin ehemmiyeti 
kaydedilmektedir. Yunanistanın harici 
siyaseti dahili mücadelelerden sarfına.
zar, birdir. lJ\11 Papanastasyo ile diier 
siyasi fırkalar rüesası bu noktada nok
tai nazar ittiraklerini beyan eylemişler
dir. 

karadan avdette Sel8.niğe uğrayarak serci 
İy.i ziyaret edecek ve müteakiben 22 ey. 
lulde Cenevrede toplanacak olan Ce
miyeti Akvam içtimaına iıtirak etmek 
için Cenevreye gidecektir. 

M. Venizelos on gün sonra geliyor 
ATINA, 9 - Paristen gelen ha

berlere göre, sabık Yunan Baıvekili 
M. Venizelos on gün sonra 1 stanbu.I ve
ya Yalovaya gidecektir. M. Venizelos
un bu arada Ankarayi ziyaret etmeli 
ihtimali de vardır. Müşarünileyh Gazi 
Hazretlerile ismet Paşa tarafından da
vet edilmiştir. 

Melik Gazi tahta oturdu 

Kral Faysal Hazretleri perşembe ııü
nü akşamı saat yanında vefat etmiıtir. 
Vefat haberi Bağdattan şelirimizde bu
lunan Emir Zeyd Hazretlerine telgrafla 
hildirilmi1tir. . 

Yeni Irak kralı, merhum kralın bü
yük oğlu prens Gazi, •Mlelik Gazi ün
vanile Irak tahtına cülus etmİ§ ve cu
ma günü saat 10 da Bağdatta biat ve 
tetviç merasimi yapdmıştn-. 

PARtS, !.I. A. A. - Havas ajansı bil-
dtri)"oı- : 

ExcP.:lsior gazetesi yazıyor : Bugün 
Fransa. 1 ngiltere, balyaya ve Amerika 
ya düşen en müatac:e) ve en mühim me-. 
sele noktai nazarlarını birle~tirilmesidir. 
M~rak,.beye ne gibi ıartlar konursa kon
sun bu, A~manyanın süratle yaptığı ıi-
15blarunarun önüne ge.;meğe kafi değil
dir. Çünkü Hitlerci Almanyamn demok 
rat Almanyadan ;riyade beynelmilel tah
kikatlara muvafakat edeceğini ümit eyle 
mek beyhudedir. Beynelmilel tahkikatla 
r!!'l n1azi111i bunların ne kadar boı oldu .. 
ğuna ö1çmek imki.nını venniıtir. Müra 
l\_ahenin müesıir olup olmadığmı anla
malr için bir tecrübe devresine zaruret 
vardır. Artık Cenevre'de hukuki ve fen• 
ni sihalarda bizanskari müne.kaşalarm 
yapıldığı zamanlar geçmiştir. Biımark'· 
ın eski ruyalarmı altı ay içinde telıakkuk 
ettiren Hitlercilik diplomat ve mütehas
sıslardan daha süratle ilerlemektedir." 

.. Atina .g'.'z.eteleri. Tü~k - Yunan trı· 
rıkı meıaısının ehemmıyetini kaydet
mekte ve yakın şarkla Balkanlarda kuv· 
vetli bir İstinatgah te~kjl eylediğini ve 
Balkan ittihadına doğru bir yardım ol
duğunu yazmaktadır. 

M. Venizelos, teşrinievvel İptidala
rınd~ ls~~nbuldan Giride ı:-idecek, ora
da .bı~ ~uddet ·kaldıktan sonra teırini
saru ıptıdalarında Atinaya dönerek Iİ· 
yasi mücadelelerine devam edecektir. 

ral Faysalın nişı hir İngiliz harp .gemisi 
e gönderilecek. Bağdat matem içinde .. 

LONDRA, 9 (A.A.) Faysalın 1 
oğlu, Prens Gazi dün sabah, Bağdatta 
tahta geçmİJ ofacaktı. 

Faysalın cenazui BağdaJa 
götürüliiyor 

lONDRA, 9 (A.A.) - Kral Fay. 
Mlın cesedinin yanıı, bir ltal1an fima. 
!'ından Hayfaya bir lngiliz krüvazörü 
ıle naklecl.ilmck ihtimali vardır. 

Hayfadan ceset, bir tayyare ile Bağ. 
d~-d~- ırötiiriilecek perşembe Teya cuma 
ıunu ceım.ze merasimi yaptlacaktrr · 

BERNE, 9 (A.A.) - Kral F~ysa
lın ~ıı saat sekizi krık l'"ie Brendizi. 
ye gıdecel< trene bağlanan bir furırona 
konmuştur 

LON_f?RA, 9 (A.A.) - Deıpatch 
adlı l~g~l~ harp cemiıine Brendiziye 
gıtmesı ıçın emir verilmi~tir. Bu remi 
~~1 Faysalın na'fıru lrak'a götürmek 
•ç.ın Hayf~ya gitmek Üzere pazartesi gÜ
nu Brendıziden hareket edecektir. 

Bağdat, matem içinde 
~ACDAT, 9 (A.A.) - Matem ala

metı olarak bütün şehir .tün gece ka
ranlıklar içinde idi. Akşam üzeri yol
larda muazzam bir matem alayı dola,. 
mı,tır. Binlerce arap sokaklardan a;,.. 
adnnlarla. ıı::ötüsleri.ai vurlll"ak ve kral-

ları için ilahiler söyliyuek seçiyorlar
dı. Acı bir musiki, bu Olüm havasım 
tamamlıyordu. 

lngiliz kralının taziyui 
LONDRA, 9 (A.A.) - lnıriltere 

kralı, Kral Gaziye bir taziyetname ııön
dernıiıtir. 

"Kraliçe ve ben son günlerde lngil. 
terede görmekle ze .. k duyduğumuz meş. 
bur babanızın.. afti ölümünü derin bir 
teessürle haber aldık. 

Zatı baımetpanahilerinden bu acı 
kaybın kendisine. hanedanma 've mille
tine verd;ği teeuürlerden dolayı samj. 
mi taziyeteı-.imizin kabulünü rica ede
riz. 

Diğer taraftan cül.Usunuz anüna.se
betil~ teh.~leri~, sa":d~ :-e refah için
~ bir hukum sunnenız ıçın temennile .. 
timi de takdim ederim. 

* * * 
Merhum Irak kralı Faysal Hazretle-

rinin ani olarak vefatı şelırimizde ve 
Ankarada .u~umi teessürü mucip olmuş
tur. Şebrımızdeki resmi müesseseler
de, sefaret ve konsoloshanelerde bay
raklar matem alameti olarak yarıya ka
dar indirHmittir~ 

lrakın Ankan sefiri Emir Zeydut 

Yeni lrpl 22 yatmdadır. Lise tah
silini lnırilterede ikmal etmiı ve bu ıe
ne Bağdat harbiye mektebinden müla
znn rütbesinde olarak ne,'et etmittir. ' 

Merhum kral Faysal Hazretleri 52 
yaıında idi. Son zamanlarda tedavi İ· 
çin Avrupaya gitmiı ve lrakta çıkan 
Aıuri isyanı üzerine tayyare ife Bağ .. 
dada dönmüştü. Fakat ahvali s:ıhhiye
•i. has~bile doktorlar tekrar lsviçreye 
gıtmeııne lüzurn gösterdiklerinden 4 ey 
IU.Jde gene tayyare ile Bem'e muvasa
la,t etıni,tir. Esasen umumi zafiyete 
müpteli olan ·kralın, son defa biribiri 
ardınca iki tayyare seyahatinden bütün 
bütün yorırun -c!üıtüğü ve bu lıalin zaafı. 
nı bir kat daha arttırdığı tahmin edil
mektedir. 

Merhum kral, sabık Hicaz kralı Hü
ıeyinin oğludur. Kendisinden büyük 
iki kardeşi daha vardır 

Birisi Maverayişşe;ja emiri Emil" 
Abdullah, diğeri ••ki Hica:ı: kralı Me
lik Alidir. 

Melik Ali Hazretleri ile Irak Hari
ciye nazın Nuri Paşa. lktısat vezırı 
Rüstem Bey, merhum kralın maiyetin
de bulunmakta idiler. 

lrak sefiri Emir Zeyd, merhumun 
vef~tını resrnen sefaretlere bildirmiıtir. 
Sefır, cenaze merasiminde hazır bu .. 
lunmak üzere bir kaç güne kadar Bağ. 
dada hareket -edecektir. 

Matin gazetesi de diyor ki : "Geçen 
son haftalar, Londr• , Vashington ve 
Paı-i! .. kabinelerinin noktai nazarlarıru 
inkar edilmez bir tekilde yakınlaıtır
anak 'imkinmı vennittir. Almanyanın 
artık münakafa götürmiyen silihlanması 
karşmnda müşterek bir cepheden bab
sdmek kabil değilse de silahlan bırak
m-ı keyfiyetini kontrol pren.sipinin üç 
devlet tarafından kati surette kabul edil 
diği muhakkaktır. Bugün Avrupa siya• 
retinirı temel taşını teşkil eden Avus• 
lurya istiklali meselesinde Ber\inde ya· 
pılan müşterek teşebbüsten biri Fransa 
ile lngiltere arasında dikkate şayan bir 
yakınlık basil olmuştur. Filv"1.i mesele- .' 
yİ milletler cemiyeti vasıta•iyle halet• 

Türkiye ile Yunanistan arasında 
Ant.arada İmzalanacak misakın esası 
ıudur: Birinci madde M. Venizelos za. 
manında aktedilen misakı teyit eyle
mel<te ve Türk - Yunan hududunun 
mütekabilen masuniyetini tekeffül ey
lemektedir. Bu madde tedafii bir bük. 
mü havidir. Ve Balkanlarla yakm şark. 
ta ıulhü i!aha ziyade temine matuftur 

Misakın İkinci maddeai muhtelif 
siyasi konferanslarda Türki~e ile Yu
nanistanın siyasi teıriki mesaisini a .. 
mirdir. Bu madde mucibince mahdut 
ehemmiyeti haiz konferanalarda Türki
ye ile Yunanistan müştereken temsil 
edileceklerdir. 

üzerinden M. Çaldariı Selanik 
dönecek 

ATlNA, 9 - Yunan Başvekili An· 

mek fikri gitgide kuvvet bulmaktadır. 
Hiç ~üphesiz bazı ihtirazi kayıtlar mev• 
cuttur. Fakat, Anchluss meselesinde de 
Diıçe ile France ,arasında esas itibariyle 
mevcut prensip itilafı memnuniyetle 
kaydedilmeğe §ayandır. 

Feci ölüm 
ATLANTlC ClTY, 9 (A.A.) 

°Cinayetten kon.una,, cemiyeti reisi 90 
yaşlarındaki Park Hurat, bir uyku has
talığı buhranı esnasında, evinin ikinci 
katından düşerek ölmüştür. 

M.Çaldariı'in 1ıaraketten evvelki 
beyanatı 

ATINA, 9 - Yarın lstanbula hare
ket edecek olan M. Çaldariı Ankara 
ziyaret ve görüımeleri luıkkmda açik 
beyanatta bulunmuıtur. M. Çaldaris 
Balkanlarda belirmiı olan siyasi vazi
yet Üzerine Türkiye ile Yunanistan a· 
rasmdaki münasebetleri her cephed
daha sıkı ve daha dostane bir tekilde 
kuvvetlendirmek l.izun geldiğini aöyle
mit, bunun İçin de Ankarada yeni bir 
misak İmzalanacağını ilave etm.iıtir .. 

'w.l Çaldaris Meb'uun Meclisi en
cümeninde bu busJJs.ta İzahat verirken 
yakın şarkta sulhün devamlı olması i
çin Türk - Yunan dostluğunun kuv
v~tle~esine taraftar olduiunu da ı.;ı. 
.dınmş, bu sözler bütün muhalif fıtka
laı: li~e~leri tarafından kabul Ye tamp 
edilmıştır. Muhalefet liderlerinden M. 
P~pa?"ıta~-~ söz. ~arak muhalefetin, 
Tu~·kıye hukumetının hüsnü niyetinden 
emın olduğunu, hükumetin bu sahadakı 
siya.setine de taraftar bulunduğunu söy
lemış ve bu .sözlerinin Türkiye devlet 
a<lamlarına bildirilmesini M. Çaldariı
ten rica etmişir. 

Solya seyahati 
So~y A, 9 (Milliyet) - Türkiye 

Başvekilı ismet Paşa Hazretleri!e Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Beylerin 26 
eylülde Sofyaya hareket edeçekleri kat 
iyet k-cıpemiştir. 

• 
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• 
Bir cevap! 

ŞEHiR 
EkCROMI lnhlaerlerda Meerlfte 

Tütün kongresi Yapılacak ıslahat İdadi mezunları __ ,,__ ---
Zonguldakta çıkan bir gazete 

beni diline dolamış. Zonguldak 
Halkevinin bir hareketini tenkit 
ettiğim için harıl harıl cevap veri
yor ve bana bu gazetelerden pa -
ket paket yolluyor. 

Kimse okumadığı için nasıl olsa 
okka ile satılacak kağıtları posta 
parası da vererek bana gönderme
lerine te9ekkür ederim. Gazetemin 
iadesi olmadığı için ikide bir mü
racaat eden bezirganları bot çevir
mekten kurtulmak mümkün. 

Bulgarların kongreye işti
rak etmiyecekleri anlaşıldı 

Vekalet müsteşarı Adil 
Bey izahat veriyor 

Yüksek tahsil isteyenler 
bakalorya verecekler 

'Şimdi yazdıklarına geleyim. 
Bunu hülasa etmek mümkün de

ğil; çünkü bu gazete benim halisa
ne, samimi tenkidimi çürütmek 
için akla yakın sebepler arıyacak 
yerde bin dereden su getirip bir 
çok yaveler geveliyor ve lafının 
batım sonunu kaldırım ağzı bayat 
küfürlerle bağlayıp yazdıklarının 
hüliaa11 teklinde altına da imzası
nı atıyor. 

Davulun seai uzaktan bot gelir, 
derler. Bu arkadasın sözleri de ba 
na öyle geliyor. B~ kof ve yavan 
davuldan çıkan temposuz, akort
suz ahenk arasında yalnız bir ke
lime kulağıma girebildi. 

Bu gazete diyor ki: 

- Burhan Cahil memleketi ta
ruyamam19tır. Anlıyamamıttır. Bi
naenaleyh böyle tetebbüaler ona 

. ı· 1 garıp ge ır.,. 

öteki sözler de böyle manalı, 
mantıklı olsaydı ne güzel konuta
caktık . Fakat ne yazık ki davulun 
gümbürtüsü arasında keçiboynuzu 
gibi yalııız bu kadarcık bir bal çı
kabildi. 

Neyse. Bu anlayıf ve kavrayıf 
meselesini kısaca izah edeyim. 

Ben memleketi anlamamış ve ta 
nımamıt bir muharrir olmasaydım 
memleket te beni muharrir diye ta 
nımaz ve anlamazdı. Halbuki he
sapla, kitapla ispat etmek kabildir 
ki memlekett~ en çok karii olan 
bir muharririm. Hele halk tabaka -
!arını çok iyi anladığım tununla 
sabittir ki cazetem bugün Türki· 
yenin en çok okunan bir gazetesi
dir. Bir muharririn memleketi ta
nımama11,halkı anlıyamaması için 
hiç ir icat-. .aııllf ta ......... • .. 

vilmemiş olması lazımdır. 

Halbuki ben bütün varlığımı 
karllerimin yazılarıma gösterdik
leri ali.kaya borçluyum. 

Bugün latanbulun bütün memle
kete bitap eden dört }>üyük gaze
tesini açınız. Hepsinin ıayıfaların
da fU imzayı göreceksiniz: 

Burhan CAHIT 

Musiki teavün cemiyeti 
kongresi 

Yeni Türk muıiki taa:•Ün cemiyeti 
dün saat 15,30 da Binbirdirekteki mer
kezinde konıreıini aktelmİ§tİr. 

Toplantıda eski heyeti İdare azala
n kannlen istifalanru vermi§lerdir. 

Ko.,...ede muhtelif meseleler görü
ıülmüt ve azanın muıiki muallimJerin
den mürekkep bir heyet tarafından im
tihan edilmelerine karar verilmiıtir. 

Bundan sonra intihaba geçilmiı Ye 
neticede sabık cemiyet reiıi Hasan Ha
lit Bey riyasete, ikinci reisliğe muallim 
Fevzi, Bey, katibi umumiliğe Mehmet 
Halit Bey, Ahmet Gavsi Bey muhase
beciliğe intihap eclilmiılerdir. 

1 BORSA 1 
<lı Bankasından alınan cetveldir) 

9 EYLÜL 1933 
Ak fam Fiatlarr 

l ıtikrazlar Tahvilat 
l.tikraz dahili 96,50 Elektrik -.-
1933 latikraxı 95.- Tramva,. -~ 
Şark D. 101lan 285 Tünel -.-
D . Mu•ahhidei 53.50 

Rıhtım 17,65 
Gümrükler 6.25 
Saydl mah.i 5,60 Anadola 1 47,50 

Baidaı 10,25 ft ili 47,25 
T. aakeriy• 10 Mümessil 51.-

ESHAM 

it Bankası Na• Telefoa 12,45 
ma 9,50 Bomonti 2025 
0 ,. Hamiline 9,55 Terkoa 27.65 
., " Müeaaiı 102 Çimento 11,90 
Tram'f&J' 48,50 ittihat .ı.,.. 18,25 
Anadolu Hiaı• 27,50 Şark day 1,25 
Reji 3,30 Balya 2,75 
Şir, hariye 15,25 Şark nı. ec:u 2,90 

ÇEK FIATLARI 

Paria 12.06 t Prai J53'75 
Londra 675 Viyana 4.5025 
Niiyork lii.75 Madrit 5.645 
Brüksel 339 Beri in. 1.97.45 
Mi.:ano 89.375 Zloti r 425 
Ati...,. 1126750 Pett• 37825 
Cene.re 2,44.25 Belcr•t 3505 
Sof ya. 146550 Bükr~ı l 79.78 
Amsterdam 1,16.797 Moslco•a r 109Z 

NUKUT (Satıı) 

Kur•t Kuruı 
-- --

20 f. Fra..uu 167 1 Şilie, A•, 24,SO 
1 laterı .• 675 1 Pezeta 16 
1 D" lar 149 1 A!ark 60.-

20 Liret 22.11 1 Zelot.i 24.-
20 f. Belçika 114 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar SS.-

Tütün kongresi, önümüzdeki pazar· 
tesi günü ilk içtimaıru Ticaret odasında 
yapacaktır. 

Nemli zade Milat Bey, bir iki gü
ne kadar mezuniyetle Avrupaya •ide
ceği için konferansa ittirak edemiye
cek, bat murahhaslığımızı intihap edi
ecek diğer bir zat yapacaktır. 

Kongredeki Yunan murahhasları, 
ofise müracaat ederek tütünlerimiz hak· 
kında malumat almıtlardır. Bulgar hü
kumeti, kongreye iıtinık etmeği pren
sip itibarile kabul etmişse de henüz mu
ral,ha•larını göndermi§ değildir. 

Sofyaya yapılan müracaata cevap 
alınamadığından Bulgarların kongreye 
iştirak etmiyecekleri tahmin olurunak
tadır. 

Her sene Cenevrede toplanan tütün 
kongresi, bu ıene de ayın 19 uncu gü
nü toplanacaktır. 

lstanbul tütün kongresinde §Brk tü
tünleri hakkında alınacak kararlar, 
Cenevre tütün konferanıma arzediJe .. 
cektir. 

latanbul kongruinde bulunacak Yu
nan murahhaslan buradan ıonra Cenev
reye gideceklerdir. 

Tütün koııa:reoinin dört bet gün 
kadar devam edeceği anlatılmaktadır. 

Konferansa ittirak edecelr: olan Yu
nan murahhaılarından Mösyö Ba.kal
baıı ve Mösyö Cregoriyadis te dün sa
bahki konvansiyonel trenile ıehriınize 
gelmitlerdir. 

Marsilya muvaredatı 
12 ağustoı 1933 tarihindenberi baş

ka nba •ak' ası ıörülınediği anlaıılan 
MARS! L YA müvaredatına kar§ı konul· 
muş olan muayenei tıbbiye tedbiri kal
dırılmııtır. 

Yağmur ve fındık 
ihracat Ofisine gelen haberlere gö

re Trabzonda havalar yeıüden boznl
muştur. Her tarafa tiddetli yağmur yağ
maktadır. 

Yağmurlann ftndık mahsulünün ku
rumasını geciktireceğinden endiıe edil
mektedir. 

Temmuzda nasıl geçindik? 
Ticaret ve Sanayi odası temmuz a .. 

yına ait geçinme endeksini neşretmit .. 
tir. 

Gümrük idarelerinde yapılacak ıs
lahat hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekaleti müstetarr Adil Bey ıu malu
matı vermiıtir: 

"- Gümrük 11lahatırun hedefi tüc
car ve yolcu için kolaylık temin etmek
tir. Yeni ıslahat sayesinde tüccar ma
lını gümrükten daha kolaylıkla çıkara
bilecektir. Nakliye vasıtalarının tekem· 
mülü memleketleri birilıirine çok yakm
laştırmııtır. Bu sebeple yolcular ıık 
11k bir memleketten ötekine geçiyorlar. 
Yapılacak ıslahat bunlar için de kolay
lıklar temin edecektir. 

Tarife kanunumuzda •enİf bir tadil 
hazırlamaktayız. Fakat bu tadiliıt ka
nununun resim kısmına dokunmıyacak: .. 
tır. Ancak umumi tarife mevzuabna 
yakla§ınak gayesine müstenit olacakt .... 

Bundan baıka 1701 numaralı tütün 
inhiıar kanunu da tadil edilecektir. Ta
dilat esaı itibarile hazırlanmrf ise de, 
muhteviyatı üzerinde ıimdilik bir §ey 

söylenemez; çünkü henüz aliıkadar ına
kamatın noktai nazarlan alınmamııtır. 
Bu işin yakın zamanda biteceii~ ümit 
etmekteyim. Biter bitmez liıyiha tek
rar gözden geçirilerek mec!iıe arzedi
lecektir.,, 

--
••••ıılly•d• 

Oktruvadan avans 
---Bazı belediye tahsildarları 

tecziye edildi 
Gümrükler idaresi belediyeye ok

truva hissesi olarak on bin liralık 
daha avans vermiıtir.. Bu suretle üç 
ayda belediyen.İn aldığı av~ı 7~ bin 
lira olmuştur. Halbuki beledıye uç ay 
da 345 bin lira oktruva resmi tahsil et 
mekte idi. 

Üniversite fakülte reislerile yalnız 
lise ve yyksek mektep mezunlan alın
maktadır. Bu yüzden evvelce bet ve ye
di ıenelik idadilerden mezun bir çok 
kimseler üıüversile tahıili görmekten 
mahrum kalmaktadırlar. 

Maarif vekaleti ahiren bu hasaıt . 
mühim bir karar vermittir. Eıki idadi 
mezunlarından üniverıite tahsili yap
mak istiyenler birer istida ile 'Maarif 
vekiıletine müracaat edecekler ve bir 
liıe bakalorya imtihanı venneğe talip 
olduldannı bildireceklerdir. Talipler, 
vekiletin tayin edeceği her hangi res
mi bir lisede bakalorya imtihanına gire
cektir. Muvaffak olanlar liıe diploması 
alarak fakültelere kayıt ve kabul edile
ceklerdir. 

Maarif mUdUrU Ankaraya gitti 
Maarif müdürü Haydar Bey Maarif 

vekiletinin daveti üzerine Anka.raya 
gitmlttir. Haydar Bey l ıtanbul ilk ted
riıat kadrolann1 da beraber •ötürmüı
tür. Vekalet kadroda münhal olan yer
ler için kifi muallim Yerecek ve ban
lar bu münhallere tayin edildikten son
ra kadro Aııltarada tudik edilecektir. 
Kadroya yeıüden alınacak muallim ade
di yüz kadardır. 

Haydar Bey bu hafta sonunda kad
rolan hamilen Ankaradan ıehrimize 

dönecektir. 

Şehrimizde bu ıene açılmalı İçin tah
•İsatı alınan •ekiz ilk mektepten 
dördü açılmı§br. Bunlar Çengelköyün
de, Fatihte, Vefada, Kadrrgadadır. Çen
gelköydeki mektep dört dershanelidir. 
ilk mekteplere talebe kaydı batlayrnca 
en fazla ihtiyaç görülen mıntakalar tes
bit edölecek, diğer dört mektep te o-
ralarda açılacaktır. , 

Lise~ere alınacak macca ni talebe 
Liselere alınacak leyli meccani tale

be için dün Erenköy ve Kalıatat lise
lerinde müsabaka imtihanı yapılmııtır. 
imtihanlar daha bir kaç gün sürecek
tir. imtihanlara gıren talebenin adedi 
bet yüzdür. 

Resim muallimi olmak 
istiyenler 

Bu endekse •Öre hayat §eraiti 1914 
senesinin ilk mafıncla ( 116ı) olduğuna 
nazaran 933 aenesi temmuzunda 11,848 
dir. Yaıü harbin ilk senesindekinin (10) 
ı.u.:.ı: •• Jçıı. lu.a.lodıl" • -

Varidatın böyle mühim bir surette 
azalması belediyeyi bazı yeni tedbir .. 
lere bat vurmağa aevketmiştir. Yapı
lan bir içtimada bizzat belediye mu
haseb" müdürü Kemal Beyin her gün ' 
muhtelif tahail ıubelcrinde tetkik ve 
teftiıler yapması kıı.nrl&§tınlmqtır. 
Yapılan teftişlerde bir çok şubelerde 
varidatın yüzde ellisinin, bazı yerler
de d daha azmm ancak tahsil edildi- 1 

ği, bu husu&ta ihmal gösterildiği an- : 
laırlmıttır. Belediye, tahsil memurla- , 
rmdan bir çoğunu tecziye etmİ!. iki l cr ~ .t • • il!.....-! -l 

Komisyoncuların şikayeti 
latanbul nakliyat komiıyonculann

clan bir çok kimselerin imzasile lktısat 
vekaletine ve Ticaret odasına İstida i
le bir müracaat yapdmııtır. 

Komiıyoacular bu miracaatlannda 
sırf Türk limanlan arasmda itliyen ııe
milerdeki mamul etyanın limaıı ıirketi 
vesaitile ~ıkarı.lma.s.- itiraz etmekte 
Ye son günlerde limana gelen Necat 
vapurundaki eıyarun •ene bu -.eoaitle 
çıkarılmaaı yüzünden tüccann zarara 
uğradığını ileri sürerek Liman Şirke
tinin bu müclabalesine mani olunması
nı iıtemektedirler. 

P'ollete 

Gene toslaştılar --
Samatyada bir otobüsle 

tramvay çarpışh 

tanıııaara J~"~u c;a '!r'--~--~ ... •• 

Beşiktaı belediye tahoildan Hikmet 
Efendinin 932 senesine bir senelik yol 
vergisinden, tanzifat ve tenviriye rü
sumu tahakkulı:atından ancak yii:ı:de 
kırk birini Beykoz tahsildıı.n Hasan 
Efendinin 

1
yüzde elli, Galata tahailda 

n Halit Efendinin yüzde kırk bir niı 
betinde tahsilat yaptı.klan anlaıılmıı
tır. Bu tahsildarlara teşrini.,,,.,el niha 
yetine kadar mühlet verilmiıtir. Bu 
müddet zarfında tahsilatı muayyen 
hadde kadar çık.armadıklan takdirde 
vazifelerinden çıkanlacaklardır. Şim 
dilik yevmiyeleri lı:eailmek auretile 
tecziye olurunuılardır. 

Son zamanlarda kantariye reami
llİn de azaldığı nazan dikkati celbet
mittir. Kantar memurlarının da tahsi 
lattıı. ihmalcilik ıöstenlikleri görül
müştür. Belediye alakadarlara bu hu
austa sıkı bir tun.im yapmııtır. 

Zabıtai belediye için yanı 
talimatname 

Sirkeci - Bakırköy otobüslerinden Daimi encümen zabıtai belediye i-
3572 numaralı şoför Rahimin idaresin- çin yeni bir talimatname vücude getir 
deki araba, Samatya tramvay caddeain-
den bütün aüratilc geçerken Yadikule- mittir. Talimatname tehir meclisi içti 
den Sirkeciye doğru •elen 20 numaralı maında müzakere ve kabul edildikten 
Yedikule - Sirkeci tramvayı ile karıı- sonra mevkii meriyete girecektir. Öğ-
latmıttır. rendiğimize göre belediye ilk defa o-

Vatman tramvayı yavaşlatmıı, ha- !arak halk arasında bir anket yapacak 
diseden pek az eVYeline kadar fren yap- ye bu talimatname daha doğru ve ye
mıyan toför bir kazanın muhakkak O:· rinde ihtiyaçlara göre tadil edilerek 
duğÜnu ıörünce ne yapacağını cA•rra-,_,. kat'i şeklini alacaktır. Belediyenin ye 
rak frene sarılmııtrr. Fakat geç kalan ni zabıtai belediye talimatnamesinde 
bu tedbir fayda vermemit, otobüsle en evvela nazan dikkate aldığı, fa-
tramvayın çarpıımaıına mani olama ... kat gürültüsüz bir şehir hayatı vücu-
mııtır. de getirmektir. Gürültü ile mücadele 

Müsademenin muhakkak old'uğunu ye dair bir çok ahkam vardır. Bundaıa 
ve gittikçe yakınlaıbğını kestiren oto- baıka seyyar satıcılar, nakil vasıtala-
büs yolcuları korku ve teliııla feryada n, meınuriyetin vazifeleri, mentuf 
ve çırpınmaya ba§lamqlar. madde satanlar hakkmda aıla ve inzi 

Çarpqma o kadar ıidcletli ve ani bati hükümler vardır. 
olmuştur kj, otobüsün ön kısmı tama-
men parçaıa .. m•ı, tramvayın da bütün Buyuk bayrama hazırlık 

· camlan miithiı bir tangırtı ile kınlmııı- Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
tır. Sarsıntıdan ıonra birdenbire duran olan 29 teırinievvelde yapılacak bü-
tramvaydan yolcular teli.fla fırlamıı· yük merasim programını hazırlayan 
lar. Kendilerini dlf"l'ıya atınca tram- heyet dün belediyed<! muavin Hamit 
vaya bir otobüsün toslamış olduğunu ve Beyin riyaaeti altında toplanmıştır. 
otobüste pencere, cam, kapr, çamurluk Dünkü içtimada yapılacak pl'Opagan-
n~mrna bir §ey kalmadığını görmüşler- da neıriyatı görüşiilmüıtür. Belediye 

dır. Kınlan camlardan V"'1it Efendi is- bu hususta ayn birkaç cilt neırede-

mak iıtiyenlerin müsabaka imtihanı 
dün. Güzel San'atlar akademisinde ya
pılmı§tır. imtihanların neticesi bu haf
t sonunda alınacak Ye keyfiyet orta 
tedrisat umumi müdürlüğüne bildirile

cektir. 

vıı•~•tt• ' 

Malul gaziler 
Eski idare heyetinden 

şikayet edildi 
Malü! gaziler cemiyeti yeni idare 

heyeti reiai viliyete müracaat ederek 
eski idare heyetinin henüz heaaplan 
ve mührü dewetmediiini bildinniş
tir. Vilayet ealı:i idare heyetini davet 
edecek ve hesaplann mührün yeni he 
yete verilmesini bildirecektir. Yeni i
dare heyeti, eaki mührün muteber ol
ınaclığrna dair iliı.m çıkartacaktır. 

Maliye teşkilatı ikmal edildi 
lstanbulun yeni maliye teıkiliıtı 

ikmal edilmiıtir. Tahakltuk ve tahail 
ıubeleri müdürleri yeni letkili.tın ce
reyan tarzı hakkında teftif ve tetki
katla meşgul olmuılardır. Mürakip
lerde bu iıleri takip etmektedirler. 
Mürakiplerden Kiızım Bey iıenüz •el 

memiştir. 

izin atanlar 
Tekaüt edilecekler ile uhhi vaziyet 

}erinden dolayı izin alanlara muayene 
leri için sıhhiyeden matbu varakalar 
veriliyordu. Bu ki.ğıtlar bitmiı oldu
ğundan her daire nümuneaine göre me 
murlara birer izin kiğıdı yerecektir. 

Odünç para veren müesseseler 
Ödünç para veren müesseselerin 

beyanname verme müddeti 17 eylwde 
bitiyor. Şimdiye kadar epeyce müra
caat olmuıtur. 17 ey!Ule kadar beyan 
name venniyen müeueaeler tecz.iye o 

lunacaktır. 

. d b cektir. mın e ir yolcu yaralannuıtır. 

Trene taş atan çocuklar Volparası kimlerden alınmıyacak Kuyuda maden 
ekmece Resmi veya hususi müeueaelerde 

Ç - Sirkeci ara51nda iıliyen t-kifat yapıldıktan ·---a -lı"ne otuz K kt b" d trene taı attıkları •örülen Kumkapr is- ~· ~ ~ uzguncU a ır ar UVaZ 
liradan az para geçen memur ve müı 

tasyon memunr tarafından Necmettin, t hd I d I P al damarı mı var? 
Antraıu"k. Agop İsmindeki çocuklar ya- a em er en yo araar ınmamau 

kal 1 d kararlaıtınlmı§tır. · - L il anım§ ar ır. Kuzguncukta Münırpaf& mana e-

Bir çocuk pencereden düştü Unkapanı körrosu sinde Aziz Bey sokağında oturan 
Unkapanr köprüıünün istinat la- Dr. lsmail Hakkı Beyin bahçeı.indeki 

Defterdar yokuıunda 10 numaralı mnlan tamir edilmektedir. Tamirat kuyu çökmii§tü. Tamiri eınasında ku 
evde karpuzcu Hasanm zevceu Feride y · •--~a bitecek ve kamyonların da b · h 1 d k Hanım meşgul bulunduğu bir un.da aınnu yudan çıkan azı aıya parça ar o 

•e•~esine müsaade olunacaktır. d"kkatı" · lb tm' k" 3,5 yatındaki çocuğu Kadriye pencer.,.. ,.... torun nazan ı nı ce e •t. ım 
den düıerek yaralanmıştır. E vlenme!er mutlaka beledi- yagerıere yaptırdığı tahli.1 neticeain-

Kilise kapısında bir çocuk yelerde yanılacak de yüzde 25 derecesinde grafik ve ar 

Mahkemelerde 

Azılı hırsız 

İki ay içinde Pangalbda 
kaç ev soymuş? 

Şiıli, Pangaltr, Maçka ve civarın
da Osman Efendinin, Kuapyan, Ziya, 
Sedat Hilmi, doktor Rqat Rıza, lsma
il Beylerin, Hüseyin, Hamit, Şükrü, Le
on, TBDaf ve !.mail Efendilerin evle
rini Zavan ve F ahret tin Efendilerle Sa
lim ağanın dükkanlannı soyan miitead
dit sabıkalı hırsızlardan Tahsin oğlu 
Süleymanm muhakemesine dün ikinci 
ceza mahkemesinde batla.ndmııtır. 

Hına Süleyman 22 yaımdadır. 
Evvelki mahkumiyetleri de hır11zlık
tandır. Hapisaneden çıkalı iki ay ol
muı, çıktığı gece bınızlığa i>aJlamış, 
iki ay zarfında yukarıda saydığımız ev 
ve dülı.kinlan soymuı, nihayet Salim 
ağanın p,.,,:altıdaki dükkanının kapm
ru kınp içeri girerek hırsızlık yapar
ken cürmü meıhut halinde yakalanmıt-
tır. • 

Evleri ve dükkaruan soyulanlardaa 
bir kınm dün mahkeme,.e gelmiıler ye 
kendilerinden çalman mallann cinsle
rini, kıymetlerini anlatmrflardır. 

P iıkin hırsız Süleyman bwılardaa 
lıir kısmım yolda bulduğunu, · ir kıs
mını satın aldığını iddia ve ifade ede
rek hırsrzlrğr kabul etmemittir. Muha
keme fahit celbi için i>aJka güne bıra
kılmııtır. 

Olimpiyat beraat etti 
Olimpiyat mecnıuaamda haldonda 

tezyifimiz nqriyatta bulunulduğundan 
dolayı muharrir Eırei Şd'ik ve De!ri
yat müdürü Sadun Galip Beyler aley
hine mütevelli Mehmet 13ey tarafın6an 
açılan hakaret tlavasma dün ikinci ce
za mal;kemeıinde den.m eclilmit ve mu
hakeme bitrni§tir. 

'Mahkemece incili Çavuıun asri mu
kallidi Musallat Bey serlavhasile ya
zılan yazı mütevelli Mehmet Beyin 
kaatedildiği anlaşılmadfğına, yazıda mü
tevelli Mehmet Beyin kastedildiğine 
dair ıarahat olmadığına, §Bhitlerin ifa
desinin de muallel görüldüğüne kanaat 
hasıl olmuş, gerek Eıref Şefik Beyin, 
gerek Sadun Galip Beyin ittifakla be
raetlerine karar verilmiıtir. 

* Olimpiyat mecnwaamda Musal
lat Beyler aerlavbalr seri makalelerden 
biriıinde keadiıinin kast ve tezyif edil
diğinden ltahaile futbolcu Muslih Bey 
tarafından müddeiumumiliğe müracaat 
edilmiı ve bir hakaret davur açılmıı
br. 

Bu davanın rüyetine de yakında 
i>aJlanacaktır. 
u:ı.-L ı:ı -t-.. L:-.1- _.; d.sav.sa 

Kadriye Hannn - Mü&tantik Hik
met Bey daYaH hatırlardadır. Kadriye 
Hanımın biraderi Naıır Bey de borç
lar kanununun haksız fiillerden müte
vellit :zararlar maddesine iıtinat ede
rek Hikmet Beyin aleyhine dördüucü 
hukuk mahkemesinde on bin liralık bir 
dava açmqtır. 

Müstantik Hikmet Bey de bu cla
-.aya mukaltil Naırr Bey aleyhine gene 
ayDİ maddeye istinat ederek 15 bin li
ralık bir ta:rmi•at da•ası açmıttır. Bu 
da .. alann rüyetine yakında dördüncü 
hukuk tahkikat hakimi tarafından baJ· 
!anacaktır. 

Hakimter arasında tebeddUller 
lstanbul adliyesinde hakimler ara

sında bazı mahalli tebeddülit olmut
tur. Bu meyanda üçüncü ceza mahke
mesi reis vekili Sabri Bey altıncı hu
kuk mahkemesi azalığına, altıncı bukuk 
aza)armdan Sakip Bey ikinci ceza aza-

lığına, üçüncü ceza azanaınzetlerinden Mu 
azzez Hanım be!inci hukuk mahkeme
sine, ikinci ceza azalarından Hikmet 
Bey üçüncü ceza mahkemesi azalığına 
nakledilmi§lerdir. 

Zincirli kuyu faciası 
Zincirlilwyu yolunda ınıku bulan 

n bir jandarmanın ölümile neticele
nen otomobil kazası tahkikatı iıtiatak 
dairesinde devam etmektedir. Bir ki
ıiyi Zinc.irlikuyu yolunda hendeğe 
dü,en bir otomobili çıkarmaya uğra· 
ıırken gördüğÜnÜ söyliyerek müddei
umumiliğe müracaat eden Oaouınlı 
bankası ıoförlerinden Vedat Bey müd 
deiumumilik tarafından teYkifhaneye 
•önderilmiı ve Ali.ettin Bey gösteril
mİ§tir. 

Vedat Bey •ördüğü adamm Ali.et
tin Bey olduğunu ıöylemit ve bu ıu
retle kazayı Ali.ettin Beyin yaptıiı in 
ki.r edilemez bir halde aabit olnwt
tur. Maamafih Ali.ettin Bey hiı.li in

karda ısrar etmektedir. 

Üç aylıklar 
Eytam, Aramil ve miitekaidinin üç 

aylıklanma verilmesine ~lanmııtır. 

Burgaz iskelesi 
Akay idaresi, .J.anp bir hale ıelen 

Burgaı: adan npur islıelesini beton ~r
me olarak İllfll elmeğe karar venm§• 
tir. inşaata bir kaç güne kadar bati a
nacaktır. 

ICLE 
Yüz kılları anketine dair 

Bunclan bir iki gün evvel açtığım 
yüz kılları anketine fU &§&ğıdaki ce
vabı aldnn. Cevap bir erkekten mi, 
kadından mı, imzaıından anlaşılmı
yor. Şahsıma taalluk eden bazı kıaım 
!arını çıkararak mektubu aynen ya-
zıyorum: 

FELEK 
.. Muhterem efendim; 
Umarım gene ltorktuiunu.z.o air•· 

yocalı.,nu:. Ba.ıluıları ne diy~kler 
bilmem. Belki if;lerincle siz.i memnun 
edecekler bulunur. Benim bu bahiste 
ki tlüfiincelerim ise bütün hüsnü n_i .. 
yetiınıe rağmen yandan aşağı menli 
olacaktır. AnlQfılan Felek bahtı •i
yaha ba davada drı yar olmayacak! 

1 - ileride herhangi bir mı..zıkçılı
ia meydan vermemek için mallerini
:&i aynen yazıyorum. /fin bence en can 
alacak noktası da gaüba badur. 

(Acaba hanımlarımız erkeklerde 
bıvık almasını ım olmama.sanı mr ter
cih edi.vorlar. Olmasını i.steyenler de 
alôduğlas mı yoksa böyle burun göl
iui.ni mi beğenivorlar. Bilmek iste ... 
yorum. Ayıp değila) 

Şüphesiz değil ... Esasen kanaatim
ce ne sormak, ne Je sorulanı ltiyikile 
kavrayamaır;~k bir ayıptır. Netekim 
§U iki •atırlık istifham bana Sadri 
Etem Beyin yazılan kadar maammolı 
göründü. Anlıet salıibine elbette mcıı
lrimdur ki beğenmek, tercih etmelt ııe 
Utemek môna itibarile biribirlnirıden 
hayli •yniırlar. Her tercih eJileni.n 
beğenilmif olması, her beğen'lenin 
istenmesi ve her iatenenin Je mutlaka 
beienilınİ§ bulunması İcap etmez. Su
al sarih olmDdığı icin gelecek crvap
Jar maksadı teminden u:zak kalacalı 
gibi görünüyor. Belki de her mrktııp 
sahibi husiyatında ne kadar •amimi 
olursa olsan kalbinde yatan <ITdanın 
lıarakalem biJ' portre.mi çizmekle 'ti 
hallettiiine koni bulunacalıtır. 

Benim filırime gelince: Deueye sor
muflar: 

- Y olıaşa mu ff!CJer•İn, iniıi mi? 
- Allah iki.sinin de cezasını verttin 

iemif. 
Arzedebiliyor muyum efendim. 
2 - Va~yeti umumi bir cerfeve i

çinde mütalea edersek ihtimal ~u ne
ticelere vanrı.z: 
Beğenme bahainde bir kadınut mut 

lalı olarak hi<: bir hendesi fikri yok
tur. O bıyıkbsını, bıyıluu:uıı, aakalt.
.,_nı, aakol•ı.%ını, burmalı.sım, kupığını 
lıülasa her tipte erkeği f!ğer hofUna 
ıidiyorea bilô tereddüt beğenir. /fle 
asıl olan gö- hoı görünmektir. Hat
tô :Uz.in artılı ocayip şeyler arG4l.lla 
girdi dediğiniz. sakal bile onların na
uıruula hazan nice mücellô yü.se mü .. 
reccahtır. Neteltim gecen/erde fehir 
mütehıuAa ol.aralı celbedilen Af. Lam 
beriıa san salıaltna yüreii oynamadan• 
~eb.~"\.bsuw- '\CA..sq.h.W.a.ıu 
dar taaddüt ettirmek kabildir. Maa
maliA alıııi de varit olabilir. Mesela 
ba arada eğer hiila vQT$a meflıar Hal
laçyan Efendi ile Lfıtfi Fikri Beyin 
ualuılr da hataa •elebilir ki bu talıat
tur değil yalnız kadınların değme er
lıeklerin bile geceleri rüyasına girer 
uykulannı şa.§ırtır. 

Şimdi biri gön, öbürü gönle batan 
ı.u iki nevi sakal halılundalıi telaklıi
ye balıaralı lıoşa gitmek bah•irıde 
m..tlak bir hüküm verıneiie lıalkı10-
bilir ıniyU:. Galiba siz de hayır diyor
aumu::! 

3 - Bıyı.lı İ§inde de vaziyet ayni
Jir. Yüzün ifade.sini bozmoyan, hu
avsiyetlerini Jeiiftİrmeyen, hotlaruıı 
çirkinleıtirmeyen her nevi bıyık zeu
lti hırpalamamDk, abes görünmemek 
fQrtİle pekôlci'beğenilebilir. Yeter Jff 
jileti ııcya makaa eline alan her er
ltelı ite kflamadan eııuel yü:ı;ünun 
alacağı alııbeti eııııelce tahmin ede
miyecelı kaJar ı:arpılı görüşlü olma -
nn. Nihayet lıuW• z.eulı ııe luJbiüye
line göre yar~-çaru ueya yaraşacak st:u 
Jığını yapar ııe eğer halıikaten yaraf 
mlf ise bıyıklı, bıyık.,.., sakallı saltol
sı~ hoşa gider, beğenilir ... 

Gerçi bu tarifin utetilı lıaidelerine 
uygun düpneyaı tarafları da vardır. 
MnakWar bu larlıları küçült bir zalı
ınetle fÜphe i:ı; bulabilirler. Fakat ne
ye yarar ki o ilim de erkelı giiz.elliii
ni lradınlann anladığı manada iz.ah
tan aciz bulunuyor. 

4 _ Hitler lnyığı hakkındaki diiııün 
celeriniz/e ,:ya:z::ıJarrnı:zın umumi iiad• 
si ara6rntla bir te~t se.z:tt gibi ol
Jum. Telakkilerin zamanla deiİ§ece
iinİ habuf ediyorsunuz. Yani düne alt 
herhangi bir acaipliiin alıtılılık dola· 
yı:ıilc yaıJ<q yaı>af göze hOf görünme_
sini aslında gayri tabii de olsa tabıi 
btıl~yor , hatta ha.zan da beğeniyo~"! 
nuz ve beğeniyoruz. Şu halde bu fİJiO 
yet neden? Ben daha ileri giderelı 
farzediyorum ki Holiuudun mefhur 
gönül fatihlerinden laalettayin la~ 
hangi biri e-ünün birinde ezkaza o .sı
zin büsOiitiin muhal bulduiunuz ya
rım bıyık tecrübesine kalJııfııJp'lltif. 
Olura ..• 

Nasıl Jıarp.lanacajını, haklıın~a ne 
fer söylenecrğini mi merakı edıyorıd 
nu~. lıte size bir iki misal: 

)'a~lılar: 
_ Bu aılam cıldırn1Jf ıraliba 
Muhala:zaJıarlar: 
_ Al bir sivri akılt. daha. .. 
Mutediller: 
- Evet amma bu kadarı da lNIÇm• 

Yeniler: : 
_ Şüphe.U bu da bir orijinalite! 
Fütüristler: 
- Pek te fena durmuyor sanki, 
Küb;stler: - s,, yen; bir bı•lus değil- o~•,.Jı

mı.z pirimiz Mal/et St,.,., .. n b•·~·, bun 
Jo:ro' tam on sene eııııel düf':inmüstii. 

Kadınlar: 

J L~~~K_u_ç_u_k~-h_•_b~a~rl~•-r--:".'7""-;;' 
* Sıhhiye müatqan Hüsameltin B. 

dün de Sıhhiye Müdüriyetinde meşgul 
olmuştur. . .. 

• Bir muharririmiz dün Sıhh.1ye mu-
_Esmerlere de ôdeto yahı§tyor ha 

nı .•• 

20 ı. a •• ;çre 818 ı c~o.tç ~-

20 Leva 25.50 1 Alt1n 9.22 

B 
I' duvaz madeni olduğu anlaıılmıştır. 

eyoğlunda Rum kiliseo.i kapı11 ö- Evlenmelerin, hastalık gibi pek b d · · 
nünde 40 gu .. nlük bir erkek rocugu· bı- Dr. lunail Hakkı Bey u ma enı ı" 

Genr kızlar: 
_ Ah canrm evlôt/ım ! 

21 , K•r. Çek 118 1 Mecid.iye 0.57 
• mühim bir mazeret olmadıkça muUa- k · 

r_alolmıttır, r-u•un 0··z....: aranıR.. - . • • )etmek için imtiyaz alma üzere sa-
_,.._ __ ...._=;..;..==---='-"'-.:..:==:!.:i--ıı.::..1-.1-,..__-_._~-.:Y""..;...;;.;:.6=;....;;;;;;.~·;..:_ • -,;;;,;=::::~;;;::-.ı.-~ •-·-1.~ L -'!'lcı;ıd~İfl'.!v'e'-8 ••'&! 'O!!'"ll."'a:ı:rııınııd;ı;aı.._...ıY[la~pl"ııı:lm~atısıı_ı..J_...:.__~-.:...~--,, ,. -'---•=--

dürü Ali Rıza Beyle göı;iişmü'- . ti~o 
hakkında malumat i•temittir. Demıştır 
ki: 
--- -r·ı .... ha•tahQ-ı norır.al vazİyc.tt& 

Ve ... b;r giin ,. .. lecelı b•ı ;ı.; vüzlii-
• •r ___ : ,. _.,.ı ... ;...,;.p\ 
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MiLLiYET PAZAR 10 EYLOL 1933 

lktısadı bahis-ler 1 
ı ·Hukuk tahsili 
Dört sene 

\ ı_~R=-:A~DY.,:_O_PR_O_G_RA_M_I _, 1 

Nasyona.ist devir, 
Hiç şüphe yok ki, Londra cihan iktı- ı 

sat konferansının buğday itilifmdan 
başka bir netice vermemesi her memle-
kette harpten beri uyanan milli ikbsat 
hareketlerini büsbütün kuvvetlendirme
miş olmasın. 1929 senesi.nde z~hur eden 
dünya buhranı ve onun şıddetli ~ev~ı, 
beynelmilel ticaret ve mübadeleyı gıttı~
çe daraltbğı gibi, en nihayet 500 senelık 
serbest iktısat devrini yıktı. 

Yıkılan bu eski devirde memleketler
den bazıları kabiliyetlerine göre ziraatçi 
veya..'ıut sanayici olmuşlardı. Ham ve gı
dai maddeler ziraat memleketlerinde ye
tiştirilir ve, sanayi memleketlerine gön
derilirdi. Bunlar da, bu maddeleri san'at 
bilgisile krymetlendirir ve tekrar kendile
rine satarlardı. Şu itibarla her memleket 
ucuz çıkarabileceği maddeleri itler ve
yahut yetiştirir, ihtiyacı olan diğer eşya
yı da hariçten getirtirdi. Fakat bu hal 
öyle bir şekil aldı ki :ziraatçi memleket
ler git gide ham maddelerin bolluğunda 
mamül madde açlığı çekmiye başladılar. 
Nihayet tekniklerine e:üvenen sanayi 
memleketleri, eşyalarını ziraat memle
ketlerine çoic faik ıartlarla sattıklanndan 
cesim sermaye terakümü vücuda getirdi
ler. Bu sermaye kazançlarını onlara zira
at memleketleri verdikleri gibi, üstelik 
bu yüzden fakirleşen bu milletler, sanayi 
memleketlerine borçlu bilE düşmüşlerdi. 

Yeni açılan bugünkü milli iktısat dev
rinde başlıca gaye her memleketin ikbsa
di istiklaline sahip olabilmesi olduğun
dan, bu memleketler kendi ihtiyaçlarını 
mümkün olduğu kadar kendi ziraatleri 
ve sanayileri vasıtasile temin ebniye çalı
§ıyorlar ... ve ancak k~ndil~rinin ist.ihs"! 
edemedikleri maddelerı hançten getırtmi 
Y<" razı oluyorlar. 

Milli iktrsatçılar meyanında biribirin
den çok farklı olmıyan iki istikamet taraf
tarlarına tesadüf edilmektedir. Bunlar
dan biri esas itibarile memleketler ara .. 
s·ndaki beynelmilel teşrikimesaiyi kabul 
etmekle beraber, icabında milli ve ikb
sadi lüzum karşısında ithalatı tahdit et
mlye taraftar olanlardır. Diğerleri İsey ya
ni otaıkistler, memleketlerinin ihtiyacı 
olan her ıeyi istihsal masrafları yüksek 
dah• olsa. mÜmkün mertebe kendilerinin 
yetiştirmelerini ve ancak dahildeki istih
sal imkanlarının yetmediği takdirde ha
riçle mübadele suretile münasebete girit
meyi kabul edenlerdir. Ve bu ikbsatçıla
ı ı.1 söyleyiılerine göre: esasen bir dünya 
politikası olmadığı gibi, dünya ikbsadi
yatJ da yoktur. Zaten "cihan ikbsadı,, 
yekpare olarak şimdiye kadar hiç bir ıey 
istihsal etmemi~tir. Ötedenberi memle-
1.ctler arasında ticaret ve münakalattan 
başka bir şey yoktur. Bundan sonra da 
gen~ bu ticaret ve münakali.t faaliyeti 
ınemleketlerin biribirlerile istihsal fazla
lıklarının mübadeleainin tanzimine yara
veya yakinen~ ~al edilebilinecek ~H1i 
istihsa].it korunmalıdır. Harici ticaretin 
vüs'ati, dahili istibsalata muayyen nis· 
bette durmalıdır. Her memleket ancak 
istihıalat bakiyelerini dahilde yetişemi
yen veya yaprlamıyan maddelerle tebdil 
ederek kurtuluşunu temin edebilecektir. 

Dünya iktısadiyatı bir "otomatik,, esa .. 
sa göre kurulmuştu: yani, ne ve ne kadar 
alınırsa almıın, bu, bir zaman gelir ken· 
diliğinden ödenir, denirdi. Bir vakitler 
sanayici memleketlerin en büyükleri da
hi istihlak hatlerinden çok fazla miktar· 
d.• ithalatta bulunurlar, ve, bu getirttik
leri mallarrn tediyesini hiç düşünmiyerek 
ileride vukubnlacak ihracata bırakırlardı. 
Böylece h.iç- ı~ontrol altına alınmıyan itha .. 
lôt yüzünden bu memleketlerde dahili 
istih•alat çok fazlalaşbğı gibi ihracat yap 

lüğü biz: de heTkes tabii gÖTmeğe baş 
}ayacağız.. Mübalôğa etmiyorum efen 
dimi 

5 - Bıyıkların asaleti hakkındaki 
tasnifini:ı:i pek beğendim. HitleT bıyı
ğı orta tabakaya has bir alamet oldu
ğuna göre bıyık3rz:lık ta tabiatile yük 
sek tabakaya pıensubiyeti ifade et
mek icap edecek. 

Siz: bıyıksız: mt idiniz: Felek Bey? 
6 - Beğenme hususunda kaidelere 

bağlanmayan kadın (isteme) bahsin
de mükemmel bir inhisarcıdır. Bazı 
istisnalardan sarfınazar kadınlar .ek .. 
ser'.vet!e istedikleri erkekte a.zçok 
bir bıyık ararlar. inanmaz.sanız. sUe 
bu meselede Freud'ü işhat edebiliriz:. 

Sonsuz: hürmetler elendim .. , 

Otarki ve sanayi 
mal mer.buriyeti de çok artb, ve bu su• 
retle, iç pazarlarile hiç alakası olmıyan 
iht'ocal sanayileri kuruldu. Sonraları ha· 
rici piyasalatda ihracatçı memleketlerin 
ara•ındaki rekabet çok şiddetlendi ve sa· 
n"yi mamulfıtımn fiatleri çok düştü. Bu 
hal "her fiate ihı acatın,, tatbikine vesile 
oldu ve hilha .. a harp esnasında memle· 
ket sanay;inin kıymetini anlıyan ziraat 
memleketlerinin sanayileşme hareketleri
ni ciddi •u .. elt< sarstı. Diğer taraftan da 
sanayici memleketler ziraatçi olmamala .. 
rırun ınahzuf'lf'rını anlıyarak kendilerine 
yetecek mikya•ta yiyecek ve ham madde 
yeti~tirmeğ,e ha~ladılar. Her iki tarafın, 
ithalatını mümkün mertebe azaltmıya ça
lışm~farr beynelmilel ticaret ve mübade
leyi gitgide azaltb ve, pek çok memle
ketlerin Liribirlerine karşı kontenjantman 
gibi yeni bir korunma usulünün tatbiki
ne sebep oldu. 

Bizde bu ithalal yasağının vaktinde 
tatbiki meml•ketimizi dünya buhranrnm 
pek kna te•irlerinden korudu. Sonra, 
gene l>u t••dl iı iu tazyikiledir ki diğer 

~~vletler hiikllmetimizle anlaşarak müba .. 
dele esaslarına giriştiler. BugÜn ihraca
tınuzın en mühim k~ımmı teşkil eden ve 
s.anayi ham maddeleri kadar aranmıyan 
ihracat maddelerimizin sürümünü bu su .. 
retle t.:rrın elmi~ bulunuyotuz. Yoksa 
JıükUmetirr•h, Türk köylüsünün sayısız 
emeğile yetiştirdiği mahsullerin satımını 
Avrupa mmetlerinin "mübayaa keyifleri
ne bırakmış oJr.aydı, acaba mallarımız 
dc~olarda ~lırap olup gitmez mi idi? 

Kumaş sanayici 
Dipl Kıııf. Hayri SOREYY A 

...... --.................................................... !? .. 

LSIH Ht.::. .. --
1 , ..... '"' 

::.:. OGUTLEPJ 
Sağırlığın önüne geçmek . . 

ıçın 

Çocuklar küçük yaşta iken dikkat
sizlik yüzünden çok defa ku~a~larrn• 
dan rahatsız olur.lar~ Onun ıçın bu
nun önüne geçilmeıi ve çocukların ku
laklarının rahatsızlığına meydan ve
rilmemesi için pek ziyade ti;.kkat ve 
ihtiyatlı bulunulması hususunda ne de 
rece ısrar etsek değer. 

Çocukların sovuk havalar~a baıla· 
rı yıkanıraa bittahsis gecelen saçları
nın yaş kalmayıp layıkile. kurutul~":
sı hususuna pek ziyade dikkat ve ıtı
na etmelidir. Kulak rabatsızlıklarma 
ekserı iyice kurutu.ımamıı başlar se
bep olur. Çocukların başlarını yıka-

k · · .L. • v..J cocuiun baımı !n!' ... J4itRu'mırr-ıeım, uu~ru "'e>u• .. r- .; .. ~--
malı ve her iki tarafım çalkamaklı• i
yice temizlemek içi"' baıı yanlara doğ 
ru çevirmelidir. F "na cins sabun kul
lanmak ve kulağın temizlenmesini 
noksan bırakmak ekseri müzmin bir 
sağırlığa sebebiyet verebilir. Ucuz ve 
adi sabunlar kulağın sertleşmesine ve 
içinde kalırsa ağrı hAsıl etmesine se
bep olurlar. 

Sağırlık kulak ya§ kalır ve cereya
na maruz bulunursa da olur. Kızamık .. 
tan ileri gelen sağırlık boğaz ile ku
lak arasında iştirak ve ihtilat bulun
masındandır. Bu nevi sağırlık aza a
rasındaki bu nevi ihtiJ;.tlar,n mahiyet
leri neşvünema ile daha a~ikar bir su
rette belli olunca azalır. Sağırlık hat 
bir halde devam ederse bir kulak dok 
toruna müracaat e1zem olur~ 

Kulağı ucu sivri bir taknn ~eyler.le 
karışbrmak, temizlemek bahusus ço
r.uk kulağı gibi yapılışı pek nazik ve 
ince onlarda çok telılikelidir. 

llkmekteplerle diğer bir çek umu· 
mi mekteplerde çocukların kul~klprı
nr vakit vakit muayeneden geçirmek 
usUldendir. Bu J'!'lUayene pek p,Üzel ve 
pek yerindedir. -Bununla çoculj-un ku
lağında henüz daha ufak ve .. h,.mır.i
yetaiz bir haldeyken rahatsızlrğın Ö· 
nüne geçilir ve ilerlemesine meydan 
·verilmez. Bu pek mühim ve lüzumlu 
olan muayene yapılmaz ve ihmal olu
rursa kulağın biisbütün saiır olmaıı .. 
na ve yahut mühim bir ameliyat icrası
nıı sebebiyet verilir. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

Milliyet'in edebi romanı: 63 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Frenk bozuntusu, bar kazıntısı 
enstitüristlerin elinde büyüseydim .. 
Ne olurdu bilir misin? 

- ??? 
- Dünyanın en iyi kızı, en ki-

bar sanatkarı, en bilmem nesi ..• 
Ama, dur! Gene olmazdım. Bu se· 
fer de başka türlü çalarlardı. · 

- Hiç bir şey anlayamıyorum 
yavrum, ayıplarsan ayıpla, anlaya
mıyorum! 

- Ben Türküm köse dayı. 
- inkar eden yok. 
- Madem ki ben Türküm, bu 

böyle olacak. 
- Gene anlamıyorum. 
- Bizde bir takım adamlar var 

dır. Benden biraz daha çokça Fran
sızca bilirler,hele iki de çatra pat
ra Almanca, İr •ilizce öğrendiler 
mi me dana ıkarlaı'. Benim baya-

dil altından, Türkten bir şey çıkmı
yacağım İspat etmek isterler. Şair, 
edip, mühendis, doktor, kemancı, 
piyanist, ressam .. Kim çıkarsa çık
sın hücum ederler. Hücum ederler
ken de Avrupadan şahit getirirler. 
Pariste çrplak göbek atan Ameri
kalı Arap karısına dahi derler, ba
na, bize ağıza alınmıyacak şeyler 
söylerler. 

- Ama sen bir dahisin Petek. 
Sen bunların hepsini biliyorsun. 
Sana kim öğretti bunları? 

-Yayla! 
Samuel Bensusan gözlerini ka

padı. 

Yıllarca dolaştığı Anadolu göz
lerinin önüne geldi. Yağız yüzlü yır 
tık pırtık köylüler .• 

İçi dışına çıkarılmış mezarlara 
benziye köyler .. 

Fakültelere talebe kaydına 
başlandı, dün kayde

dilen genç hanımlarımız 
Maarif Vekili Dr. Refik Bey dün 

Üniversiteye gelerek ıslahat işlerile 
meşgul olmuştur. Kadroların bir ~n 
evvel ikmali için çalışılmaktadır. Ög
rendiğimize göre Hukuk fakültesinin 
üç seneden dört seneye çıkarılma~ı 
mukarrerdir. Bu hususta yakında bır 
karar verilecektir. Fakat hu karara 
Hukuk fakültesi iştirak etmemekte
dir. Hukuk fakültesinin döı·t seneye 
çıkarılma•• fakülte mahafilinde mem 
nur;yetle karşılanmamıştır. Bazı p .. ·o
fesör.ler bu şeklin faz:la bir semere ve 
receği kanaatini izhar etınemekt~dl-:
Jer. 

Fakültenin dört seneye ;bJağı ka
rarı önümüzdeki ıslahat senesinin ilk 
aylan içinde .verilecek olursa hu sene 
üçüncü sınıfa geçmiş olan ta.lehe ge• 
lecek sene mezun olamıyacak, bir se
ne daha okuyacaktır. Bu vaziyette Hu 
kuk fakül esinden 1934 senesinde hiç 
mf"zun çıkmayacakt1'!'. Bu sene son :sı .. 
nrfta olup ta eylül devreııine imtihan 
bırakan talebe, muvaffak oldukları 
takdirde fakülteyi ikmal etmiş ad•l.,di 
leceklerdit'. Bu seneL-i IT''""7'11nlara Oni 
versite diploması verilecektir. 

Diğer taraftan eczacı mektebi Oni 
versite idare heyetine müracaat ede
rek ıs.lahatta kaldrrılmış olan m"'·e
dat tıp, baktiriloji, ispençari dersle
rinin tekrar ihdasını istemiştir. Yakm
da bu hususta da bir karar verilecek-
tir. 

Talebe kaydına başlandı 
Fakültelere dünden itibaren yeni 

talebe kayt ve kabulüne başlanmıştır. 
Dün muhtelif fakültelere iki yüz kadar 
tal<be kaydedilmiştir. Bu sene Tıp ve 
Hukuk fakültelerine fazla rağbet var 
dır. Üniversiteye girenlerin yarısını ha 
nırnlar teşkil etmektedir. 

Üniversitede P':"ofeaör muavini ot .. 
mak için yeniden bir çok gençler mü 
racaat etmİ§tir. Bunl.:ırın §ahade~na .. 
meleri ve diğer vesikaları tetl.;ik olun 
maktadır. Doktora yapmış olan genç 
ler kıdroya alınmaktadır. Öğrendiği
mize göre kadroda mevcltt profesör 
muavinlerinden doktorası o1mıyanlara 

muayyen bir mühlet verilmiştir. Bu 
zevat bu müddet zarfında doktorala
rını vereceltlerdiru Evvelce doktorası 
olduğu söylenen bazı profesörlerin 
haiz buJundukları vesikaların pek te 
tez mahiyette olmadığı SÖ}•lcnmekte
dir. Bu meyanda bazı kıdemli ve meı
hur nrnf,..ıtn,.-1 ...... ..ı,.. VArdrr. 

Spor 

Balkan tenis maçları 
SOFYA, 9 (Milliyet) - Eylülün 

12 sinden itibaren Sofyada Balkan 
tenis maçlan yapılacaktır. ilk defa 
teşekkül eden bu BaJkan tenis maç
larına Türkiye, Romanya, Yunanistan 
ve Bulgaristan iştirak etmektedir1er. 
Yunan gnıpu, pazartesi günü tayyare 
ile Sofyaya gelecektir. 

Mınlaka merkezinde toplantı 
lstanbul Mıntakası Riyasetinıl'en: 
Y aıırlan tamim mucibince klüplerin 

sahibi salahiyet yüksek mümessilleri 
huzurile mıntaka merkezinde yapılacak 
içtimada müttefik klüplerin 10 - 9 - 1933 
pazar günü ve gayri müttefik klüple
rin de t 1 • 9 - 1933 pazartesi günü sa
at 17 de mümessillerini salahiyetname
lerile birEkt~ mrntaka merkezinde bu
lundunna!arı tebliğ olunur~ 

CLARK GABLE ve• 
MADGE EVANS 

Öoiimüzdeki perşeu:be akşamı 

Saray Sinemasında 
(Eski Glorya) 

SAF KAN 

1 

Muazzam fransızca aözlü fil· 
m ·nele .-örün<'c•lderdir. 17?031 --
Çıplak ayaklı, sümüklü petekler .. 
Kaburgaları deynek deynek ö

küzler .. 
Nuhtan daha eski sapanlar •. 
Mültezim yağmasına uğramıf 

harmanlar .. 
Cephelerden sakat dönınüt emmi 

ler .. 
Yalçın yaylalar .. Kıraç yaylalar. 

Yesil yaylalar .• Susuz yaylalar .. Sel 
ba~mıt ovalar .• Yolsuz dağlar .. Köp 
rüsüz ırmaklar .• Harkı patlak taşı 
dönmez değirmenler .• 

Sivrisinek bulutları .• 
Sıtma gölleri .. 
Bütün bir Anadolu .• 
Sonra bütün hu Anadoludan çı 

kan ordular. Ezilmiyen, ölmez or
dular . 

rı. 

Sonra Yaylalı Mehmet'ler 
Yaylalı Mehmet'lerin Özügül'le-

Özügüllerin Petek'leri. 
Petek'lerin öz kabiliyetleri. 
Sanra? 

Sonra beride bütün bu Anadoluya 
dudak büken sözde münevverler. 

Sonra Yayla kızma bayağı, içten 
şaire atağı, yüksek musilcişinasa 

ISTANBUL : 
18 Granıoton. 
19 Alaturka aa.:ı; (Müıerref H. Faik B. ve 

arkadatl•rı.) 
20 Bı:JJıUli t1t1.nım. 
~u,JO ·ı anb~i t<.efik B. ve arkadaıları. 
2.ı.,.:;O Granıoton. 
zz Anadolu AJansı, Borsa haberi, Saat ayarı. 

Mu;:,r-..vvA, ı~ı m. 
7 • .-.:0: 1'.ooser. J.J..~Cı; Konser. 21: Konaer. 
"rl.ı<.:;vVA1 l4tl m. . 
19: t"ıak. ~l: Tagannili orkestra konser•. 

22: Lemberıften: 1'rıeıeli ncır•yat. 23: lJan• 
nıusıkısı. 

.ı;..,..uAı>EŞTE, 550 rn. 
Lı: l\.arıı;ı~ b•r P'toRram. 2~:. Gazete hava

diıoleri. tVıu'tea.kiben !ngan musıkısı. 
VJ.YANA, ~HJ m. . .. _ . . . 
zu . .>a: uınutnl Alman katolık gunu: Kıhse 

ta~m.nın tago1.nı11h .H:on:oerı . .&..>.::.O: ua.n• pl&lı(· 

lar;. SA 
,,,ıLANO • TORINO - FLORAN ' 
2ı: na<)erler. ~ı.t1~: J.\'laasenel u ... n • l"otre 

dame 1.;uı&eıuuın kuıecı•ı., u,ııııudeııl.I upera ı.~ill

aıu. 

rRAC, 448 ın. . . , . "CAR 
~ı . .1.u: u;,ı;..ı.mculük. 20.50: Bııı:et nın . • 

M.t.H,, (K.armeoj operasından saııneler. ~.J: 
~otı t1aoerıer . .i{..>.J5: 1~ 1a•ıar. 

.t.UAıl1., <j.'.Jl:f ıo, 
:ti.IJ;ıo: l!.~Kı r k"ankfurt'a dair. 21.35: Keman 

konscrı. ~;,:;: habener :t.J.J.t>; ··ıııgeburıı,. uı....ı

lı neiirıyat. 

)'(...JnlA., 441 m. • • • 
Zı.::JU: ··AıL.AJ VALZ EDİYOR., ısnnh o• 

peret. 
.u.vı<.REŞ, 394 m. 
18: .t...arJjlk konst::r. 20.25: Dans pli.kları. 21: 

Romen na.ur. ~ar.ıuıarı. ~ı.:ı::::ı: Operetler. 
LA. 'l l!ZU.~, ;,~9 ın. 
~ 1 : Wea>er ve ·o•aanor'in eserlerinden kon

seı·. 2::>.:;.u: Konser. 
BKESLAU, 394 m. 
4ı:l: r<.aayo orKestN:lSI. 23.25: Ciinün haberle

ri. ~J.00: Jier1Jn<1en naklen: Uanı; musılUıu. 

ı ı ı:.y.üı pazartesı 
(STANBUL : 

18 Crıunoton. 
1~,;;u r ransıı.::ca de-rs (llerlemiı olanlara). 
l~ tııkmet Kıza ahnım. 

l~,4::> ~avım Hanım . . 
2V,JU A'lu.ınr ı~ ..ır~Ltın B. ve arkadaıları. 
"'-•.>U Gramofon. 
~"" Ana.uoıu AJaoar, Borsa haberi, Saat ayarı. 

MU::ti'kUVA, 1411 ın. 
7."u: :>aoa- KOıUol!r,. ::ıı.20: Çocuk programı. 

llj:,\I: l'iıı.on~er. 21: AKşam konseri. 
VAR~UvA, 1411 m . 
19,40: Taaanni, 20,45: Ede-bi musahab~ .. 

z.::-...... : ··ı..A. wvl"'t .ı. L.:lOlı=.,. isımb opera temaıh. 
.tıUUAY.t:!}TE, 5&0 ın • 
21: ~lırler. ~ı . .s5: Urkestra kooseri. 23.15; 

Pla.klar. ~-'.25: ~ark.ılı son çıkan dans parçaıa• 
r~ 

ViYANA, 518 m. 
21: Viyana büyük operasının orkestra•ı ta.

raıından kunaer. ~j • .)0: L.ustav Mac_ıo laKımı• 
nm akıam konseri. 

.MlL.t '.ı.NU - .ı. vı<.lNO .. FLORANSA: 

.zu.~5: .Ecnebi haauile neıriyat. - !'laklar. 
21.~U: Pli.klar. 2Z..~U: Keman konserı. 2.S.iU: 

lvtand.olin konseri. 
PRAG1 488 m. 
2t;.55: f'ı:yano konseri .. 21.20: Polonya tay

yarec1lerinin ölümleri nıatcnıı .22120: Orkest• 
ra:. 

ZÜ RIH, 459 m. 
21; Neşeli Viyana ıarkıları. 21.35: Mü•aha· 

be. 22.15: K.li.sik sentonik konser • 
ROMA, 441 m. 
21.35: Alfano'nun "SAKUNTALA,. operası. 
llUKRE~. 394 m. 
19.2: Konser. 20.20: Plak ile ıarkdar. 21.05: 

Oda musikisi. 21.50: Taga.nni. 22.20: Çift piya• 
no konseri. 

LA YPZIC, 389 m. ,
1 

• • • 

. nt .nr:... !(,. ... ..,,. . 22.:iO: Domuz*'"·· ıaımlt tem. 
aıl.. ı.4: Gece kanaerı. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Ameleye hjtaben Nazi propagandası. 

22.25: Tagannili. konser (Richard Weıtzi.n e• 
ıerlerinden). 

l'AKIS t'ostası, 328 m. 
21: Taganni ve solo flüt. 22.15: Pli.k. 

12 E:. yı ül salı 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 t raoaızca. ders (lıerlemiı olanla.ra). 
19 Mahmure liandan H. 
19,45 F az~let Harum. 
20,30 Efbtlya H. Sadi B. ve arkadaıla.rı. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberj, Saat ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7.20: Konser. lQ.20: Konser. 11.20: Konser. 

21.05: Ak,am konıeri 
VARŞOVA, 141 m. 
21.05: Sol:st sanatkirlar tarafından konser. 

22.15: Hafif ve Ca2. muaikisi. 23.05: Caz • 
BUDAPEŞTE, 550 m • 
20.35: Temsil. 22.55: Opera orkestrası. 24: 

Siıan 

ViYANA, 518 m. 
21.10, "TURTULAN VIY ANA" i•imli TÜRK 

LERIN Viyana kapılarına. ııelmeleri ~ama~na 
"t 250 nc.i yıldônümü münasebeble musa.

~ak:'\ıe hazırlanan musikili temsil. 23.40: Son 
haberler. 24:. Plak konseri.. 

MILANO - TORINO - FLORANSA: 
21.05: Haberler. - Plik. Müteakıbeo. opeTet 

temsili. 
PRAG, 488 m. " . . . 
20.30: Aakeri konser. 21.25: Bır a~n ısını., 

iamindeki ıen skeç. 22: Solist kon.st;'rL 23.20: 
Pl&klar. 

ZURlH, 459 m. 
21.20: K.iliae konııeri. 22.25: Halk saati• 

23.20: Holanda lisanile neıriyat. 
ROMA, 441 m. 
21.;tO: Aı·zuya ti.bi konser. 21,50: Askeri 

konser. 
BUK!lEŞ 394 m. • 
18: Konser. 19,:t:O: Devamı. 20,25: Plak. 

20.45: Ders. 21,25: Orkestra. 22,20: Deva.mı. 
LAYPZIG 389 m. 
21: Milli neıriyat. 21,55: Şarkılı konser, 

22.25; " Dan• efien dit.lga" is!mli ra~Y~ popu• 
risi. 23,25: 0 Dans eden dalga" nın i.kıncı kıs .. 
m .. 

BRESLAV 325 m. 
21,05: "HAt<.BJ::DEN ŞEHiR" isimli 

TÜftl'...LERİN Viyanayı muhasaraları (18~~ 
zamanına a:t bir skeç. 22,15: 11.'..tler gençlıgı. 
24,35: Kabare numaraları. 

ı ~ 1:.yıuı çarşamııa 
ISTANBUL : 

18 Gramoton. 
1~ Cennet hanım. 
ı~,4~ Hazım J:>ey tarafından karagöz: 
20 30 Udi .Sclarıathn Bey ve Kemanı Nulıar 

' efendi refakati.le Hami.yet hanun. 
21 30 Gramofon. 
22' Anadolu AJanH, Borsa haberi, Saat ayarı. 

lVıuSKOV A 1411 m. 
7~0: Sabah konnse.ô:. 10,15: Konser. 11,20 

Konser. 21: Akiam konseri 
VAR~OVA ı411 m. . . 
20 35: Viyaoadan nakil. 22: Polone:ı; musı· 

kisi. ~.i,45r lJan• musikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21,05: Wagner'in eaeJ'lerinden opera or

kestra•ı tarahndan kon•er, 21,50: Musahabe. 
22,50: l-laberler. - Sigan musikisi. 2.4: Avcılı· 
ğadai.r loailizce kon-erans. 

Vl Y Al'llA, 518 m. 
zı 05: lirucK.ner in eserlerinden mürekke_p 

konse
1

r. 22,50: Yal~ ve Balet musikisi. 23,5!:>: 
PJi.k. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,::SS: Opera temsili. 
PN.AG 488 m. 
20,40: Dans musiki.si. 21,35: Tri.o •alon or 

keatrasının mütenevvi konıeri. 23,20: Ecnebi 
memleketleri için f'ransızça konferans. 

ROMA 441 m. . .. 
21: Haberler .• PlAk. 21,50: Hafıf musıkı, 
ZURIH 459 m. 
21: Gustav Camper saati. 22,15: Orı kon

seri, 
BÜKREŞ 394 m. . . . • 
18· Orkestra. 20,25: Romen mu si.kısı. (plak 

ile). 2ı: Keman konseri. 21.SO: Yıyano ite 
sonatlar. 22,20: Viyolon;1el konseri 23: Caz
bant. 

LA YPZIG 389 m. 
21: Eski. ve yeni dana parçaları. 22,25 Mu 

sikili temsil. 23,bO: Sigan muaıkiai. (Pli.k ile). 
BBESLAU 325 m. 

21,35: T aganni 22,25 Müsahabe. 22,45 : 
Senfonik konser. 23,50: Miiıahabe. 24,15: 
Dan.&. ve hafif musiki, 

14 Eyıılj perşemhe 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
19 Kemal 1'11ya.zi Bey ve arkadaıları. 
20 Nebil oğlu lsMail Hakkı liey 
20 30 Kem•nİ Reıat bey ve arkadaıları refa 

' katile Vedia Rıza. H. ve Mw:affer B. 
?1 ~n r. ........... f: .... 
22 Anadolu AJansr, Borsa haberi, Saat ayarı. 

MU~ıCOVA 1481 m. 
7.20: Sabah konser~. 10,20: Konser. 

11,20: Keza. 21: Akıam konser~. 
v ARŞOV A 14'1 m. . 

20: Hafif musiki, 21: Orkestra. 23 Kahve
hu ... ..., konseri. 

HUOAl'EŞTE 550 m. 
20,35:. "Sl R" isimil Smetana'nın operası. 

sı, ~.ı.,!>O: !::>ıgan musikisi, 23: Yayh iletler 
ile- konser. 24: Dans mu.ıikisi (Plik. ile). 

ViYANA, 518 m. 
19,30: Viyana opera111ndan naklen W ea

rıer'in eaerlerinden ''WALKÜRE" operası. 
24,10: Pli.k. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21,35: Temsil, müteakiben: Dans muıikisi. 
Pı<.AG 488 m. 
20,35: "SIR" is.imli Srn!C!;tana'run operası. 

2,20: Sa!on orkestrası tarahntlan konser. 
ZUKıH 459 m. 
20,15: ltalyan musiksii, 21,35 Mandolin 

konseri. 22.15: KlAsik parçalar .. 
ROMA 441 m. 

Devamı, 20,25: Hafif 

Harik Hayat Kaza ve Otomabil 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanıoda Kaiıı 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Tiirkiyede bilafasılı 
•• 

icrayı muamele etme'.{te olan 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefo,: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmıyı,n. 

5987 -
- Ne düşünüyorsun köse dayı? 
Birdenbire doğruldu ve birden

bire cevap verdi: 
- Niçin Türk değilim diye düşü

nüyorum yavrum. 
-A! Sen Türk değil misin köse 

dayıcığım!? 
- Ben bir Yahudiyim. 
- Ama bir Türksün. 
- Neden anladın? 
- Beni bir Türk gibi koruyor-

sun da.. Bana bir Türk gibi köse 
dayılık ediyorsun da, ondan anla
dım. Benim sıcak maşa ile kıçımı 
dağlıyanlar asıl Türk değil. Bana 
kantocu şımarık diyenler asıl Türk 
değil. 

- Öyleyse ben bir yarım Tür
küm. 

- Neden yarım olasın? 
- Senin kendi emeğinle kazan-

dığının yarısını ben alıyorum. 
- Hepsini al ne çıkar? Yayla 

kızlarının yüreklerini incitmiyenle
re, onları insanlığa çıkarmak isti. 
yenlere kanım bile helal olsun kö
se dayıcığım. Hem sahiden sen Ya
hudi değilsin. 

- Sahiden mi? 

Halbuki .. 
-Halbuki? 
- Yahudi ağlamaz derler. 
- Belki öyledir. Fakat Türkiye-

nin havasını emmiş, suyunu içmiş, 
toprağına doğmuş Yahudi ağlar 
Yayla kızı! Ağlamasını bilir, ah et
mesini bilir, Yayla kızı! 

- Öyleyse sil gözlerini! Düzelt 
boyun bağını! Hadi, film provaları
na gideceğiz. 

- Bugün provalar nerede? 
- Bentler varmıt, ormanlı bir 

yermİf, orada. Hem bu seferki film 
çok güzel. Bir canlı karaca satın al
mışlar, orada bırakacaklar, ben 
karacayı kovalıyacağım. Kovalıya 
kovalıya yorulacakmışım. Bir su ha 
şına gelecekmi,im. Yüzümü yıkıya. 
cakmışım. Oraya bir atlı herif ge· 
lecekmiş. Benim yanağımı sıkacak
mış. Ben de bir yumrukta yere ata
cakmışım. Bunun alasını yaparım. 
Sonra herifin kılıcını alacakmışım, 
atın sırtına atlayınca yallah! Dağ
lara kaçacakmışım. 

Nerden bulmuşlar bu mevzuu? 
- Paristeki film şirketi gönder

miş. Eğer beğenirlerse imiş .• Ne bi-

pli.klar. 21: Ta1:!lnİ, 1• . .:ı;: PıH\yo OJ'kestrası. 
22,20: Senfonik konser. 

LAYPZIG JS:l no. 
21: Dana musikisi, 21,30: Akıam konseri. 

Skeç. j 
BRESLAU 325 m. 3 
21: Dünyasi:yasetine dair, 21,30: Arzuya 

tabi konser (ta.gan.ni), 24: Berlinden daD• 
musikisi. 

16 Eylül cuma 
ISTANBUL : 

12,30 Alaturha -Gramofon plakları 
\8 Gramofon, 
19 Uatütyo SAz heyeti. 
20 Tanburacı Oarnan Pehlivan. 
20,30 Hanımlar heyeti. 
21,30 Gramofo~ 
22 Anadolu Ajansı, Bor•a haberi, Saat ayal"L 

MOSKOV A 1481 m. 

Dünkü programın ayni. 
V AKŞOV A 1411 m. 

21: Senfonik ve piyano kanseri, 22,15: De
vamı, :l~: Dana musikiıi.. 

BUDAPEITE 550 m. 
20,50: Hubayı hatırlayıı konseri, 22.20: 

İmre Majary Sigan takımı taraflndan kon
ıer, 23,.30: }"iyano konseri, 24,10: Cazbant. 

VIY ANA 518 m • 
21,55: 0 Viya.oa ve ormanları'" iai.mli hir 

fantazi senfonik operet ve va!z konseri, 
2.S,30: Dans musikiai. 

MILANO - TOR(DO • FLORANSA 
21,05: Haberler, • Konser, 21,35: Senfo-

nik konser, (müsahabe) 23: K.arııık konser. 

PRAG 488 m. 
20,30: Mizah ve ueı'e. 21,45: Konser. 
ZURIH 459 m. 
21,05: lzc·liie ı!a.ir konferans. 21,35: Kon.• 

ser. :t2: Haberler. 22.,15: Oda konıeri. 

ROMA 441 m. 
21,05: Haberler. - Plak. 22,20: Karııık 

konser. 22,50: "Amerikalı n.iıanlı" isinıJi tem 
'lil. 23,20: Tasanni ve konser, 

BÜKREŞ 394 m • 
18: Karııık konser. 20.45: 11SEVILLA 

BERBER!" isimli Roosini'nin opera temıili. 
LA YPZIG 389 m. 
20: Milli neıriyat. 23,20: Haberler ... Ne

ıeli musiki. 
BRESLAU 325 m. 
21: Yaylı i.letler ile konser. 22: Ha.herler. 

23,25: MUsahabe. • Haberler. 24: Neı'eliı mu 
sıki ve plak ile bir popuri. 

17 Eylül cumartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca der• Müptediler• m"a.hsua. 
lH .Kifat ».. ve arka,latlarr. 
20 Bedayyi Musikiye Heyeti 
21 130 Gra.mofon. 
22 Anadolu AJansı, Borsa haberi, Saat ayara. 

MOSKOV A 1481 m. 
Her sünkü programın ayni. 

VARŞOVA 141l m. 
20,05: HaF..f musiki. 22.35: Chopin•.iıı. .

ıerlerinden konaer. 23,05: Kahvehane musi· 
ki•i. 

BUDAPEŞTE 550 m • 
21,05: ' 1Gyurkovıc• çocukları" ismindeki 

operet temsıo. 23,41'.~: ~on haberler. • Sia•n 
musikisi. 

ViYANA 518 m. 
20,50: Monolog. 21,35: Bellini'nin iki per• 

delik -Pira.t" 'isimli operası (Roma'dan nak
len). 

MILANO - T(RONA • FLORANSA 
21: Haberler, .. Plak. 21,50: Ka.rııık neı· 

riyal. 
PRAG 488 m. 
20~.Ss .. Parmaklıktan dünyaya bir b~(' 

isimh muaikili temsil 2,20:3 Bando musikia&. 

ROMA 441 m. 
21.SO: "PIRA T" iıimli Bellioi'nin ope.raıı. 
BUKRE$E 394 m. 
ıs: K.rııık konser. J9~! Devunn 2D,Z5ı 

Plak. Zl: Kilise. konseri. 21.SO: Romen muıİ• 
kisi. 

LAYPZIC 389 m. 
20: Yeni Alman danı muaikiıi. 21: Politi.o 

ka. 21,45: Halk danslarına dair sö~ler ve ıon 
ra Trio takrm tarafından eaki ve Jeni halk 
dansları. 22,20: Operet parçaları. 23,45: Bao 
do muzika. 

PARIS POSTASI 328 m. 
21,35: Oda musikiıi. (Tasannili). 

Dans musikisi. 

BRESLAU 325 m. 
20: Milli neıriyat. 21: Haberler. 

Neıeli neıriyat.. 23,55: Dans plakları. 

22,15: 
~ 

! 
21,251 

'~~1 ~11~ t' ~N~İ ıy~ 
Aann umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 
Türkiye için Hariç içi.o 

L. K. L. K. 
3 a7loğı 4- 8-
6 ., 7 50 14 -
12~...:?.tt~~~~14;:...-;...~~~2~8--~~ 

Gelen evrak aeri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete we 
matbaaya ait ifler için müdiriyete mÜ· 
racaat edilir. Ga%etemiz ili.nların mu'u• 
liyetini kabul etnıe.z • 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy rasat merkezinden aldıiımız 

maliimata. nazaran buaün hava aç.ık &•· 
çecektir. 

9.9.933 tarihinde hava tazyiki 767 mi
limetre ve en fazla sıcaklık 19. en az 13 
de,.ecedir. 

lııııiilıiiliıiiiiiııı ............. .. 

dim. Şey .• O sinema münekkidini 
de çağıralım mı? Ahlat kafalı he
rif gelsin de Yayla kızı ata nasd 
binermiş, 

Sanat bilir mi imiş bilmez mi i-
miş bir görsün. 

- Desene Parise de gideceğiz? 
- Yaylaya çok uzak. 
- Uzak olsun. 
-Olmaz. 
- Dünyada her şey olur. 
- O tarafa rüzgarlar eser mi? 
- Esmez olur mu? 
- Öyleyse giderim. 
- Rüzgarla bunun ne münase-

beti var? 
-Yı.ylamn kokusunu bana gf'· 

tirir de .. 
Sl\muel Bensusan Efendi yutkun

du. Sonra kendini toplıyarak gü
lümsedi. 

- Ben sana söylemeği unuttum. 
Sana bir müjde vereceğim. 

- Ne müjdesi? 
Hüdadat Şakir Hanımefendi 
sana şan dersi vermek istiyor. Ba
na haber göndermiş, sana ders ver· 
mekle milli bir vazife yapacağını, 
çok memnun olacağını bildirmi,. 
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CİNNET DİYARINDA 
YAZAN: Mahmut Yesari 
5 

Bir gece, amma, yalnız bir gece ! Kafasındaki dereli 
parmağile tutup çıkarmak İstiyor gibi! - Karasevdalılar! -· 
Dünyaya yeten bir tefekkür ! Kaybettiğini çöplükte 

arıyor.- Oduncu ile Azrail ! 
Paviyonun ön tarafında sakin 

ıakin dolaşanlar da var. Makine 
İle kesilmış sık siyah saçları diken 
dıken püskürmüş bır genç kız, tel 
örgünün önünde gülerek bakıyor; 

.ı , gülüşte bir yokluk, bir boşluk 
aı : 

- Sen, Ahmedi tanıyor musun? 
if anırsın elbette ••• Neye gelme
ô.i o 1 Ama gelmez, öldü. • l.>elmez 
ılirim. • • l.>elırse, onunla, bir ge

ce, ama yalnız bir gece yalnız ka
lırım. • • Yok, yok, tazla değil, bir 
gece, yalnız bir gece ••• 

Gözlerini süzüyor ve titrek bir 
sesle şarkı söylüyor! 

Gütte ve beste,kulaklarımda bir 
çok şarkının güfte ve bestelerini 
hatırlatıyor, fakat hangisi? O, bili
yor mu~ O, oralarda mı? 

Şarkı söylemekten yorulmuş gi
bi durdu, gozlerini açtı: 

- Ama, bir gece. • • Yalnız bir 
gece ... 

Vah, kızım; acaba sen, yalnız 
o, bir gecelık saadetin ıstırabını 
ını çekiyorsun? Yoksa timdi bir 
gecelik ıstırabın ebedi saadetini 
mi sürüyorsun ? 

Onun yanına, gene fırça saçlı, 
buğday tenlı, dar omuzlu bir genç 
kadın yaklaşmıştı. liakıyor, güıü
yor; bakıyor, gülüyordu. 

Bakışından ve gülüşünden bir 
şeyler s<iylemek, anlatmak istediği 
belli idi. Fakat ağzını açtığı za
man dili tutuluyor, kekelıyor. Ve 
durup yüzünü elemle ıstırapla bu
ruşturuyor, sağ elinin şehadet par
magıle şakağına dokunuyor ve bir 
burgu gıbi orayı delmek istiyor. 

Bir şey mi düşünüyor? Bir şey 
mi hatırlamak istiyor? 

Varlığını elle tutulacak kadar 
hissettiği bir acıyı dindirmek, bir 
eksikliği gidermek mi istiyor? O
rada, bir ağrı, bir sancı, bir sızı, 
bir dert, bir düğüm, bir bozukluk 
var. 

fakat ne? Anlaşılırsa kurtulur 

mu? 
Onun anlaşılması arhk otopsiye 

kalmıştır ve hastahanenin labora
tuvarlarındaki kavznro:d .. .-.1.. ..,,_ 
his konmuş yaftasile teşhir edile
cektir. 

O, yanındaki, biraz uzağındaki, 
etrafında dolaşanlar, öbür pavi
yonları dolduranlar hepsi isli isli 
bakıyorlar. Birinin gözbebeklerin
de ışık; hayat, akıl, zeka ışığı yok. 
Gözgöze bakamıyorlar. Gözlerine 
dikkatli bakılınca derhal başlarını 
çeviriyorlar, yahut gözlerini indi
riyorlar. 
Sağ elinin şehadet parmağile 

takağını burgulamak istiyen kıza, 
genç kadına sormak istedim: 

- Orada bir tutukluk var değil . ., 
rnı. 

Diye sormak istedim; gözlerinin 
içine baktım, b ir saniye tahammül 
edemedi, gözlerini indirdi, sonra 
başını çevirdi. Göz ucu ile bakmak 
İstiyor g ibi idi ve birden bire ok 
gibi fırladı , paviyonun arka tara
fına kaçtı. 

Tel örgülerin önünden geçer
ken, uzun beyaz bluzlu ihtiyar bir 
kadın sesleniyor: 

- Sen, Mehmetli tamyor mu
sun? Neye gelmiyor? 

Hepsinde, hepsinde bir şey, bir.i
ni bekliyen bir hal, bir intizar acısı 
sabırsızlığı var ve hepsi oradan 
çıkmak istiyor: 

- Gelip beni buradan alacaktı 
ya! 

- Doktor Bey, yarıl) çıkıyorum 
değil mi? 

- Haftaya cıkacağım. 
Fakat melankolikler - karasev 

dalılar - böyle değil. • • Onların 
hiç bir ~ikayetleri yok. 

Muntazam kesilmiş beyaz saçla
rına rağmen hala yüzünün gençlik 
körpeliği uçmamıf, pembe entarili 
bir kadın, kah ağır adımlarla dola
fıyor, kah karyolasının kenarına 
oturuyor. Kendi evindeymit kadar 
ıakin! . 

Paviyonun iç tarafında aol dip 
kötedeki karyolaya örme fanila 
Yelekli bir ihtiyar kadın yarı uzan· 
ınış, yastık üstüne oturttuifu iki ke
di yavrusuna gözlerini dikmif, hiç 
kımıldanmadan bakıyor 

Kedi yavrularının Üzerlerine 
kapanarak bakıtı neden? Kedi 
l'avruları acaba, ona neyi, neleri 
hatırlatıyor? Kedi yavrularında a
cabıı, o, neleri, kimleri görüyor? 

İki hademe kadın, saçları maki
b.e ile yeni kesilmiş, sırtına göm
lek ( ! ) geçirilmi~ kırmızı yüzlü 
•arışın. tombalak bir kadını bağlı 
kollarından tutarak paviyonun ka 
}>ısından içeri soktular. Kırmızı 1 
l'üzlü sarı ın kadın kapının solun-

daki tahta sıraya yığılıverdi, yü
zünde ve sıhhatli vücudunda uzun 

Düşünüyor .. DÜ§Ünüyor .. Düşünüyor ... 

sürmüş bir hırçınlığın yorgunluğu 
bitkinliği vardı. 

Vasserman teamülü için kanı a
lındıktan sonra acaba beyninde 
frengi var mı? diye amudufıkari
den "mayii dimağii şevki ' alacak
lardır. 

Fonction L'ombaire denilen bu 
ameliye, belkemiğine bir karış iğ
ne sokarak su almaktır. 

Kırmızı yüzlü, sarışın tombalak 
kadını iki hademe kadın yakaladı
lar ve gömleğini çıkardılar. O ka
dar yogun, bitik, mefluç ki F onc
tion L'ombaire'in iğnesi ile vücu
dunu kurcalamak değil, tekmil a
mudufıkarisiııi söküp çıkarsalar 
farkında olmıyacak,bir feycik duy 
mıyacak! 

Kovuşta tam kapının karşısında 
saçları. dağınık, zayıf bir genç kız, 
başını ığmiş düşünüyor .. O; ne ara
sıra paviyonu dolaşan beyaz kesik 
saçlı pembe entarili kadına bakı
yor. • • Ne, kedilerini karyoladan 
kaldırıp koynunda bahçeye çıka
ran ihtiyar kadına, ne de iğne yi
yen kırmızı yüzlü sarışın kadına 
bakıyor! 

Je---t--,..1. ·-~-, L---
nun üzerine dökülmüş, başı iğik, 
bir tek kılı kıpırdamadan düşünü-
yor, düfünüyor !. • • 

Acaba ne düşünüyor? Acaba o
nu bu kadar derin ve sürekli dü
şündüren ne? 

Fakat bu kadar düşünce, bütün 
(beşeriyeti mustaribe) için kafi
dir. Bizler, dışarıda gilya akıllı ge 
çinenler, bir çok düşüncesizlikleri
mizden dolayı kendimizi mazur gÖ 
rür ve affedebiliriz. O, bizim yeri
mize de düşünüyor! 

Belki de hiç bir şey düşünmü
yor! . • Saçma sapan işler yapıp 
çıkarmaktan hiç bir şe! düşünme
mek da.ha iyi! 

Fakat bu düşünür hali, neden? 
Kendisini, sonsuz, elemlere kaptır 
mış gibi sessiz, mütevekkil düşü
nüşü neden? 

Hayatta, bir kaç gün İnsan. ken-
dini rüzgara bırakıverir. Çünkü 
başkaları hesabına da düşünen 
var. 

Fakat kendini rüzgara bırakı
vermiye de gelmez, sonra onunla 
karşılıklı düşünmek ihtimalini ha
tırınıza getirin ..• 

Çıkarken kapının kenarındaki 
süprüntü tenekesini sıfır makine 
traş başını sokarak karıştıran haki 
elbiseli adamın kolundan bir had<: 
me yakaladı: 

- Eeeeh! Bu kaçıncı? 
Evet, girerken de· onu görmÜ?· 

tüm ve çöp, süprüntü dolu tahta 
sandığı burnunu sokarak karıştırı
yordu. 

Bir şey mi düşürmüş? Bir şey mi 
kaybetmiş? Acaba ne arıyor? E
ğer kaybettiği şeyi bu kadar mu
sirrane arayışına göre muhakkak. 
orada bulacağını ümit ediyorsan, 
gene boşuna yoruluyorsun! Çünlcü 
o, vaktinde pek mal, matah değil
miş! Bu kadar ~s~fe değmez ! 

Ziya Paşa merhumun kıt'ası, ne 
reden geldiği meçhul bir aksisada 
gibi kulaklarımda çınlıyor: 

Yarap ne eksilirdi deryayı izze
tinden 

Peymaneivücuda zehrap dolma
saydı! 

Azat olurdum asibi derdügam
dan 

Ya dehre gelmeseydim ya aklım 
olmasaydı! 

Havasından, suyundan mı, in
san vavaş yavaş ısınıyor mu! dersi, 
niz? 

Şair, odur ki gı'.işuna sesler gelir 
müdam! 

Yüriivelim; elrte mevcut kısa, 
e1csik aklımızla hoş geçinip gide-
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Üsküdar büyük bir tehlike geçirdi 
(Başı I inci sahifede) ! dÜmişti. itfaiye müdürü Ihsan Bey de kütük düşmüş, biçarenin başı fena hal-

Jarına ve efradına yardım için Selimi- yangın yerine gelmiJti. Batün gayret• de yanmış, kendisi de ağır surette ya- 1 
yeden de bir kıt'a asker gönderiJmiş, lere}"ağmen yangın ilerileyordu. ralanmı§tır. Kadıköy itfaiyesinden hor-
ayrıca yangından müteessir olanlann Ateş iki mahalle ötede imrahor tumcu Ahmet oğlu Hakkı .!izlerinden 
kurtarabildikleri eşyanın muhafazası, caddesinde Hacı Paşa Hamamı karşı ağırca yaralanmış hastaneye kaldırılmış· 
yağmaya ve hırsızlığa meydan verilme llndaki evlere de atlamak suretile ge- tır. 
mesi için Üsküdar zabıtası lstanbuldan nişleıniştir. itfaiye buraya da koşmuş- Ağır yaralılar derhal Zeynep Kamil 
gönderilen polis efendilerle takviye e- tur. Bununla beraber burada hapisba· hastahanesine nakledilmişlerdir. 
dilmiştir. ne müdürü Baha ve Bedri Tahsin, Ma Halk arasında dedikodu kabilinden 

Yangın nasıl çıktı liye memuru Hikmet Beylerle Yorgan ik~ kadı?m, bir .meme çoc'!ğunun :fan· 
Yangın saat dört sularında Üskü • cıbaşı konağı tamamen, dotkor ibra- dıgı şayı olmuş ıse de bu cıhetler tahak-

darın göbeği olan Açıktürbede Ecza- hün Beyin evi kısmen, Kireççi Fey- kuk ve teeyyüt etm.emi~tir. .. 
hane sokağında Hafız Ali Efendi ko- zullah Efendinin dükkanı ve kulübesi B~ yangın neticesınde Açıkturbe 
nağı denmekle meşhur ve Suat Hanım Y_andığı halde ateşin önü alınabilmiş- s~kagında_ 5 çatı altında 8 ev, Davut 

Ek H .. · B 1 · utasarrıf tır oglu sokagında 7 çatı altında 9 ev, im-
rem, useyın ey erın m · h k ... d d 3 ) d 4 

buJunduklan 60, 62 , 64 numaralı ve Salacak taraflarında tehlike ra or so agın a a çatı. a. t.ın a ev 
·· k ı ı b"" ""k hşap yanmıştır. Bu evlerden ıkısı kısmen 
uç. ısma ab~ı~·~'do an kmuyut a Rüzg8.r yangının kıvılcımlarını Öy yanmıştır. Fakat onlar da kabili sülma 
evın orta o ugun en çı ış ır. le o·· .. k tın g"' t"" "" d k" k b" h ld d '"ld' A k '" bed 

B b
"" J""k Ü k""d ilk ktep mu nune a ış o uruyor u ı, ço ır a e egı ır. çı tür e yanan 

u o u te s u ar me uzalclarda olan Salacakta Bostan SO• 1 · .... k kt . · k d s ev enn uçu ona ır. 
allımı Sıdıka Hanım oturma ta ır. 1 kağında bir evin saçaklarını tutuştur- K' l • l • d 
dıka Hanım dün çamaşır yıkıyordu. muşsa da söndürülmüştür. A k -~~ erın e~~rı ianahı 
Ocak yakınıştı . Bir kısım çamaşırlan Ancak saat altı raddelerinde yan· • çı tur namı ger ez .anı: so-
yıkamış ve asmak üzere yukarıya çık gının önü alınabllmiş ve Üsküdar yan ":'gından çıkan bu yangın neb~esı'!de 

t B d OCaktan Sıçrayan kı binbaşı Mustafa, pastırmacı Celal, lam-
mış ı. u esna a maktan kurtarılmıştır. Yanan ,,v)erin b 1 il F"l · 1 N .. 

1 1 ki. olan bu binanın acı sma , ı orına ı azım, topçu mu• 
vı cım ar esasen es çoğu büyük ve bahçe içinde olmak Ü· ı · F k d ""lfü" h be · 

tut turmu•tur azrmı aru , aru nun mu ase cı· 
pencere pervazını u~ ".t • zere yirmi bir kadardır. Bir kısmı da · H l"' · B 1 l n· S d k 

Sıdıka Hanım çamaşırlan asıp aşa sigortalıdır.. Eşyalar hemen hemen "H'.. u ~sıp ey ekr e. mu'.' Caıme.d ıHı a ve 
• · d""" k"t r pervazlan useyın aııa erımesı vı e anım· 
gıya ın ıgı _va ı ~en~.et~ ~ d k H. kurtanlamamıştır. Zarar ve ziyan çok !arın evleri yanmıştır. Diğer sokaklar-
nın tutuştugunu gormuş ur. "' 1 a · ve mühimdir. d d M h t · · D · ·· . ük" 

b ... ... b ı kl b b r ateşi a a e rne reısın, erınce gumr 
.'.'l'ld~agka ta~ atm~ af kertabe a mu Sıdıka H. nezaret altında memuru Faruk Beyin eczacı Ali Rıza 

son urtnP e ıs emış; a a un - lb hi B 1 · d 
vaffak olamamıştır. Ateş birden bire Yangının çıkmasına sebebiyet ve- vki~ B ra. mh ~yherın, ?.kd~?r .. AhBahmet BŞev-
b ·· .. ·· ·· ren mual1im Sıdıka Hanım polisçe eyın, apıs ane mu uru a e .. 
uyBumuştürd. b . • t nezaret altına alınmı•tır. Sıdıka Ha- yİn pederinin, mütekait Ahmet Efendi-

u esna a ateş. u evın .sag ara- ,. · 1 · d t 
· · · N B · "ne nnn Ayazma po1is merkezine getiril- nın ev erı e yanmıt ır 

fınd?:_kı Fılorınalı azı~ . eyınsol.,vkıı S• • d Yangın çıkan evin sigortasız olduğu 
ve dıger taraftan da aynı evın . mış, ifadesi alınmıştır. Ken isile görü anla•ılmı•tır yanan evlerde bir kıs· 

d t "T · F k Beyın şen bir muharririmize Sıdıka Hanım ' • • n 
mı? a. 0 u~an mu azı_m. aru demiştir ki: mırun da pek az sigortalı olduğu anla .. 
daıresıne aırave. t etm.ıstır. şılını•, fakat miktarı tesbit edileme-

/ti h b - Çamaşır yıkıyordum. Yıkadı- ' 
aıyeye a er .. - 1 k k miştir. Evinden yangın çıkan mualli-

b .. .. gnn çamaşır an asıııa Üzere yu arı-
Y angrn büyük bir süratle uy.um. Uf me Sıdıka Hanım polisre isticvap edil-b • ı t Ya çıkmıştım. A§ağıya indiğim vakit , 

tür. Dumanları ve ~gırm:ı an ışı e". ocaktan sıçrayan kıvılcımlarla yangı· miş, yangın tahkikatına da Üsküdar 
bekçi Mürteza Efendı Yenıçetmedek. ı müddeiumumilig"i birinci muavini tara-

h il l"d b nm çıktığını gördüm. Y angmı söndür 
polis karakoluna ve ma a e ı en •· fından vaziyet olunmu•tur. Yangında 

k meğe çahttır,t ve bağırdım, itfaiye gel ' 
ride Ayazma karako.luna ko~ara yan Ö tahmin edilen zarar ve ziyan miktarı 
gını haber vermi•tir. Oradan derhal di, amma it işten geçti. ylecc 'ok'lğa 50 bin lira tahmin olunmaktadır. 

' · fırladım." 
Üsküdar itfaivesie telefon edilmittır. Mahal.lelilerden bazılan Sıdıka Ha Yangın yerinde 
itfaiye 10 • 15 dakika sonra yangın nnnın ihmali ve kardeıi ile bazı müna itfaiye guruplanndan lstanbul ta-
yerine YPtİı;mistir. . • kaş.aaı yüzünden yangının çıktığını kımı yangın yerinden saat 9 da dönmüş-

Çok feci bır vazıyet söylemitlerdir. Bunları tahkikat göste tür, Kadıköy grupundan bir kısmı ile 
Bu evdekiler hiç bir eşya kurtar- recektir. Üsküdar urupundan bir kısmı orada kal-

madan dışarıya fırlamışlardır. Filori- mı§ ve gece sabaha kadar yangın saha-
nalı Nazım Bey pijama ile, kızı ev el· /tlaryede kusur var mı? sında nöbet bekliyerek kıvılcım halinde 
biessi, ihtivar babası ve annesi olduk Yangını görenlerin bazılan itfaiye yanan ateşlerin söndürülmesi ile meş .. 
la•"I gibi. Sıdıka Hanım çamasır kıya nin geç yetiştiğini söylemiılerdir. Po- gul olmuşlar ve yıkılmayıp kalmıt ola11 
f<.tile sokağa fırlamışlardır. Filo:rina· ,!is bu kanaattedir. itfaiye müdürü lh ve her yeri birer tehlike teşkil eden 
lı N aznn Beyin büvük kütiiphanesi ve san Beye yangın yerini gezerken b~r yangın duvar1an ile dinkleri yıkmıı· 
eserleri k8mi1en vanmıştır. Fakat en muharririmiz bunu sormuıtur. Ihsan 1ar, yangın yerinde her hangi bir kaza 
can vakıcı ol '<n Topçu mülazimi Fa- Bey diyor ki: ihtimalinin önüne geçmişlerdir, 
ruk B"vin r.,f;kasmın vaziveti~.ir. Bu - Hakikat öyle değildir. itfaiye iti Filorinalı Nazım Beyin eserleri 
h•nım l>ir avl•I.: lohusadır. Hennz kırk ni görmüştür. Üsküdar cidden büyük Evi yanan Filorinalı Nazım Bey pİ· 
döşeginden kalkmamı§ bulun?.'~~t~dır. ve dört cepheden tehlike atlattı. jaması ile göz yaılarile yangın yerin. 
Her tarafı duman ve ate§ buruyunc:' Kazalar, heyecan ve ölüm de uzun müddet dola,mı, ve önüne 
bir avlık yavrusunu almış ve ateşler~- Bir taraftan itfaiye ateşle mücade- gelene eserlerini anlatmıştır. Nazım B. 
çinde fervat ederek sokağa hrlayabı! le ederken diğer taraftan Selimiyeden muharririmize .!emiştir ki: 
mi& ve güç hal ile çocuğunu ve kendı gelen müfreze yangın etrafında çepe- - 30 senelik eserlerim ve hayatım 
sini kurll\rftbilmiştir. Hemen bu esna çevre bir kordon çekerek halkın teha- mahvoldu. Bir milyon liram kaybol-
da ev biivük bir çatırdı ile çökmü~tür. cümünü menetmit. itfaiyenin çalışması- saydı bu kadar müteessir olmazdım, 

Btt sırada Topcu mülazimi Faruk nı kolaylattırmıştır. demiştir. 
ffpv Maltepede bulunuvordu. Yan~ını Ateşin bu şiddeti etrafta o kadar Poli8 raporu 
haber "lınca bir ata binerek 22 daki- heyecan uyandırmıştrr ki Tahsin Bey Dün saat 16,10 da Üsküdarda fmra-
kada Üsküdara yetişmiş ise evin yan- İsminde bir muhasebeci vaziyetin fecaati hor eczahane sokıığında 64 numaralı 
dığını görmüştür. Faruk Beyi bir mu- kar§mnda bir anda kendini kaybet· Hacı Ali Rıza Beyj.n mutasarrıf ve 17 
....... a • .. ı ....... ı .. . ----.- ._.......-!~- __ .. - .. ,. - -- tAPjJ • ,_..a___... .,...._ -r-"• :ı-r- - · 

Faruk Bey diyor ki: müştür. dıka Hanımın müstecir bulundugu ha-
- Ailem ve çocuklarım kurtuldu. Mahalle bekçisi 1Mlehmet Yaşar E- nenin mutfağında çamaıır yıkadıkları 

Cok bahtivanm. Düşüncem yoktur. fendi yangında mahallesine imtidat et- sırada sıçrayan kıvılcım bağdadi kıı-
Y alnız aekerli*e dair kitaplanm ve ya meğe uğraşırken ağır surette kolundan mına sirayetle yangın çıkmıı, etrafa 
zılarım Vl'""..:I'· Onlara acıdım. yaralanmııtır. sirayetle Eczahane sokağında 8, Davut 

l tfaiye yetişiyor Ay uma polis mevkii müretibatın· oğlu sokağında 9, imrahor caddesinde 
İtfaiye geldiği vakit bu üç kısnn- dan Şaban Efendi bir binanın üst katın- 4 dir ki cem'an 21 hane yaruruştır, 

dan ibaret olan büyük evin kiunilen dan düşmüı, belinden ağır surette ya- Yangın çıkan evin sigortalı olup olma-
yanmakta olduğunu görmüştür. Dün ralanmıştır. Üsküdar itfaiye gurupu dığı henüz anlaşılmamıştır. Tahkikata 
hava çok rüz~arlı idi ve bu civardaki mürettibatından Tevfik Efendi ateşin devam ediliyor. 
evler ahsap olduğu için ateıi durdur- önüne geçmek için bir binanın tavanı· Yangın saat 18 de söndürülmÜ§• 
mak kabil ... lamamI"tır. ..;,n;;.ı,.;y:O:ık~a-rk;;,e;.;n;;..;ba:.:;,::t;;,;ına;;;..;a;;,le;;.v;.;l;e;,r...;i:,ç•;;,"n;;d;,;e;...;;;b;;ir:...;:,_t;,;ü;,;r,;, . ...,.,.....,,......,...,_...,.,.._...,..., __ _ 

Yangın büyüyor - ı· d 
Bu sebeple yangın hemen büyü- zmir' Ün, 

mü~tür. Ateş, bu evin kar§ısındaki Ha 
cı Efendinin evine uzanmış. avni va
k;te yan•n rlaki Darülfünun Hukuk fa 
kültesi muhasebecisi Hulüsi Bevin 70 
numaralı evine kol atmı~tır. ltfaive 
bir taraftan calı•makla beraber ıiddet 
le esen rüza8.rdı=ln ateşoin önüne ge çi 
)P-memiştir. Tehlike kar.,srnda bütün 
Ü•küdan bir telas, korku ve heyecan 
almıstr. Herkes e$yasını taşıyor. civar 
dAlci .evlerin dNDlannda. caddelerde 
ellerinde kovalarla erkek, kadın bir 

kurtuluşunu kutluladı 

çok k1mseler görülüyordu. 
Yangın kollara ayrılıyor 

Büyük bir hızla esen r üzgar karşı
sında ateş müteaddit kollara aynlmış 
br. Eczahane sokağında yanp.ın büviir 
ken bu sokağa çıkan bir evde birden 
bire çıra g-ibi parlemıştır .. Bu ev peh· 
liva.n Hakkı Efendinin evidir. Bu su
retle yanıı;ın üç kola doğru ayrılmıt 
ve viirümüstür. 

Y "nıı;ın büyürken itfaiye d" t1tkvi
ye edilmi•tir. Üsküdar ve Kadıköy 
ırnıplarıntlan baoka lstanbul grupun· 
dan da dört motör araba vapurile yan 
gın verine •evkolunmuştur. Su olduk
ça boldu. Elmalıdan başka bahçeler
deki kuyu)ar ... an ve havP17.l;ııt'(f1\n su 
alınmak suretile istifade edilmiştir. 

Ynkanda vazdrğımız Jlİbi yanCJ'rn 
üç koldan ilerilemeğe başlamııtır. Bu 
mıntakada y~rım saat içinde, ba§ta say 
dığımız evlerden başka, Eczahane so 
kağında 55 numaralı lambacı İsmail 
Efendi, 57 numarah Cavide Hanım, 
59 numaralı mütekait Ahmet Efendi
nin evlerile Davut oRlu sokağında peh 
);van Hakkı, Eczacı Rıza, miralav Re
fik Beyin evleri k8.milen, reis Meh
met Beyin selamlığı. Çorumlu Hacı 
Ahmet Efendinin ahın, merhum Dr. 
lbrah;m Bevin evinin sacakları, Meh
rnPt Emin, Relik Bevin kir.11\ evleri. Re 
fik Beyin validesinin evi. Zekiye H'l
nımrn evi. polis Cemal Bevin evi. bir 
jandarma ,r.:,.,,b~1'ı~m'" ,,.vi yanmı§tır .. 

Y an.ırın atılıyor 
Evlerden e~v~ kac1ranlar, bağıra.n 

lar. ai(lıyan cocuklarla yangın ven bir 
JT\lllh"'Pr mevd;ıtr•..,, 111ndınyot"c1n. İnzi
b~h temin İri" O.küd,.r polisi fotan· 
buldan gönderilen polislerle takviye e 

lim. Oduncu ile Azrailin hikayesi 
gibi ; Azrail karşısında, oduncuda 
fafak atar: 

- Sana Mevla seva,ba 
mi? der! 

girme 

Şu yükü tut ta sırtıma koyuver .. 
Mahmut YESARi 

(Başı ı inci sahifede) 
heykeline kadar güzergahta yer bulmak
ta ve kordona yanaşmı§ olan vapur ve 
büyük yelkenli gemilerde tedarik edi
len hususi mahallerde barınmağa baş
lamışlardır. 

Bir nehir gibi 
Saat on bire doğru baumum nakil va 

sıtaları hareketini tatil etmeğe mecbur 
kaldıklan gibi güzergahlarda yaya yü
rümek imkan haricine girmiş yüz bin 
iki yüz bin gibi rakamlarla kalabalığın 
derecesini tarif etmek mümkün olamiya 
cağından isimleri yazılan bu güzergahlar 
taşınıf bir nehir gibi omuz omuza giden 
bir insan selinden ibaret kalmıştır. 

ihtifal programı biri sabahleyen diğe
ri öğleden sonra olmak üzere iki kısma 
ayrılmıştır. On sene evvel ordumuzun 
lzmire girişinde Gazi Hazretleri lzmi
ri gördükleri lztnir ile Kemal Paşa kaza 
sı arasında Beli kahveye sabahleyen 
saat yedide bilumum müessesatı resmiye 
tüceı\rİye ve hususiye ve lzmir müdira
nı ile matbuat ve bilumum teıkilB.tı mü 
messilleri gitmişler lzmirin göründüğü 
noktada halkevi namına Bülent Bey tara· 
fından bir nutuk irat edilmiş ve bu suret 
le merasime başlanmıştır. Bel kahveden 
sonra lzmirin Halkpınar semtindeki şe 
hitliğe doğru hareket edilmiştir. 

Abideye çelenkler konmuş ve bir sÜ· 
vari krtasiyle bir bando muzika dahi ha· 
zır bulunınu!Jlur. Tam saat sekizi otuz 
da erkek muallim mektebin müdürü Re· 
fet Bey tarafından bugünün hatırası teb 
cil ve şuhedanın ruhları taziz edilmiştir. 
Süvari kıt'atı kumandanı mülazım Hü
seyin Bey tarafından da veciz bir hitabe· 
de bulunulmak suretiyle mukabele edil
miştir. Badehu bir manga asker tarafın· 
dan hu·aya üç el ıilB.h atılmıı ve böyle
likle buradaki merasime nihayet verilmit 
tir. 

Ordumuzun lzmire giriı tarzını gÖs· 
termek üzere buradan hareket eden IÜ• 
varı fırkası seferber halde ve sür'atle yü 
rüyüşle birinci kordunu takiben kıılaya 
doğru yürüyütüne devam etmiı gerek 
halk gerekse limanda mevcut bilumum 
gemiler tarafından düdük çalınmak su• 
retiyle selamlanmıştır. Tam saat onda 
kışla önüne gelen süvari kıta'sı ahzı mev
ki ettikten sonra kumandam müli.zım 
Hüseyin Bey kışlanın balkonuna çıka
rak çalınan istiklô.I martı ile ve yaşa a
vazeleri arasında kışlaya ıanh bayrağımı
zı çekmiş ve müteakiben hükıimet kona
ğında ayni suretle bayrak keşide edil
miştir, 

Kı!la önünde muallİın Retit Bey tara-

1 fından ııayret hararetli bir hitabede hu· 

lunulmuş ve bugünün yaradıcısı Büyük 
Gazi, derin ve sürekli alkı§farla ve ya• 
ıasın avazeleri ile yat ve tezkir edil
miştir. Badehu süvari krta'sı güzel yay
lıya doğ?u yürümesine devam etmiş ve 
giizergahdaki halkevi ve C. H. F. mer
kezinde askerlere limonata ve sigara ik
ram edilmiş ve böylelikle birinci kısım 
merasime nihayet verilmiştir. 

Merasiınin ikinci kısmını teıkil eden 
ihtifal alayı saat birde Basmahanede ve 
mt0ydanlıkta içtimaa etmeğe başlamış 
ve saat ikide kadife kalesinden atılan 
toplan müteakip harekete geçmiştir. 

Harekatı milliyeye iştirak etmiş 
zeybeklerimizin bir kısmı milli kıya· 
fetlerle en önde gitmekte ve bu alayı . 
aynca bir kalıramanlık hissi telkin e• 
diliyordu. 

Cümhuriyet Halk fırkası vilayet 
nahiye ve ocak teşekküllerini göste• 
rir yüzlerce bayrak taşıyan ve Hacim 
Muhittin Beyin reisliği altında bulu
nan fırka azaları ve bunları mütea• 
kıp milli varlıklanımızı mücahedei 
mil!iyedeki fedakarlıklarımızı haliha
zırdaki sanat, ticaret ve istihsali.tımızı 
kuvvet ve kudretimizi ıt!anlı bir suret 
te gösteren bu ihtifal alayı Basmaha
neden Kemer altı ve kordondan birin
ci Kordona geçmişler ve vapur düdük 
!eri, yüz binlerce halkın alkış tufanı a 
rasmda Gazi heykeline gelmi~lerdir. 

Büyük erkanı harbiye reisi Müşir 
Fevzi Paşa Hazretleri ile, F ahrettin, 
Fuat, Ali Hikınet ve Cemil Cabit, Hü 
&eyin Hüsnü, Galip Mümtaz Pa1alar 
ve filo kumandanı Şükrü ve Yavuz 
zırhlı kumandanı Fahri Beyler vali Ka 
znn Pa§a, erkin ve ümerayi askeriye 
ve mülkiye ve adliye, belediye reisi ve 
ıehir meclisi azaları ve şehrimizde 
bulunan mebuılar halk teıekkülleri mü 
esaesatı hususiye, halk tüccariye mü
ni mütecaviz bir halk kütleşinin bu
lunduğu Gazi heykelinin önünden geç 
mişlerdir. ihtifal alayının bu geçit res 
mi tam iki buçuk ıaat devam etmiı· 
tir. 

Panayir açıldı 
lhtifalin devam ettiği müddet zar 

fında tayyarelerimiz havada uçmak 
auretiyle bu merasime ittirak etmİ§ler 
dir. Geçit merasiminden sonra lzmir 
9 eylül panayirinin açılma merasimi 
yapr,!mııtır. 

Esasen Gazi heykelinin arka tara 
fına tesadüf eden ve Gazi meydanına 
nazır bulunan panayirin methali kır 
mızı ve beyaz kordelalarla kapatılmıı 
idi. Methal önünde vali Kazım Paıa 

Vapurlara 
Konulan kıymet 

Vapurcular ticaret mahkeı 
mesine müracaat ettiler 

Vapurculara vapurlarına konulan 
kıymete itiraz için verilen mühlet ya• 
nn bitiyor. Vapurcular, aralarında 
toplanarak takdir edilen bedellerin 
azlığından bahisle, bi,rinci ticaret mah 
kemesine mÜ§terek bir istida ile müra 
caat etmişlerdir. Mahkeme on beş 
gün zarfında karannı verecektir. E,. 
ya navlunlarmın yüksekliğinden ba· 
hisle yapılan şikayetler devam et
mektedir. Vakıa, bu navlunlar, reka
bet fiyat1arma nazaran yükıekae de, 
eski tarifedeki fiyatlardan daha mu
tedildir. Bu hususta, rekabet fiyatle
rini elde bir mikyas gibi tutmanın 
doğru olmadığı ileri sürülmektedir. 
ihracat eıyası için tarifeye konulan 
navlunlar ise çok makul bir dereceye 
indirilmiştir. Ezcümle tütün navlunla 
rı çok inmiştir. Evvelce, Samsundan 
lstanbula nakledilen tütünlerden ton 
başına 8- 10 .Jira alınırken, yeni ta
rifede tütünün tonuna 850 kuruş nav
lun konmuıtur. Rekabet fiyatlan de
vam ederken dahi tütünün beş lira· 
dan aıağı nakledildiğine tesadüf edil 
m.iş değildi. lzmirden yapılan tütün 
nakliyatı da asgari navluna tabidir. 
Yo1cu Ücret1erine gelince, tarjfe eski
sinden ucuzdur. Yaln1z rekabet dola· 
yısile indikçe inen fiyatlarla bu ucuz 
luk tabii mükayese edilemez. Önü
müzdeki martta, tarife komisyonu tek 
rar toplanarak mevcut şikayetleri na 
zan dikkate almak suret.ile yeni bir 
tarife tanzim edecektir. Yük tarife· 
sinde bazı ithalat mallarmrn ve bu 
meyanda kahve, çay ve ıekerin nav• 
lunu fazladır. Mesela eski tarifede, 
çay için 1stanbuldan Trabzona beş li
ra navlun aJırurdı. Halbuki yeni tari
fede ayni maddenin navlunu 850 ku
ruştur. Bu navlunların martta yapıla
cak yeni tarifede bir mikdar indiril
mesi mümkündür. Deniz itletme ida
resi bu haftaki Akdeniz ve Kara
deniz ıefer~rini ekseriyetle huıusi fir 
rna]ara ait vapurlarla temin etm.ittir. 

Kubilay abidesi 

• 

Abidenin maketi ve Ratip AJİr Bey 
Kubilay abidesinin ihzan için hey 

keltraş Ratip Aıir Bey ıehriınize gel
miıtir. Ratip Aıir Bey, derhal d;irt 
metre yüksekliğindeki statü kısınma 
başlamak üzeredir. Abide beydi umu 
miyesile on metre irtifaında olacak
tır. Resimde görülen statü değiıtirile· 
cek ve ayni irtifada and içen bir 
genç erkek statüsü konacaktır. 

Hastabakıc1lık tahsili 
Amerikada üç se 

ne hasta bakıcılık 
tahsil ederek şehri 
mize gelen Fatma 
Abdürrahınan ve 
ülfet Hanımlar ya. 
kında bir vazifeye 
tayin edilecekler • 
dir Bunlardan F at 
ma Abdurrahınan 
Hanım, Amerika • 
da iken Türkiye 
sıhhiyesinin hasta
bakıcılık teşkilatı 
hakkında konfe • 
ra.nalar verm.i§tİr. 

Kambiyo müdürlüğü 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Kam

biyo müdürlüğüne tayin edilen Maliye 
müfettişlerinden Halit Nazmi Bey ye
ni vazifesine ba§lamııtır. 

tarafından pek canlı ve mütemadi al· 
kışlarla karşılanan bir nutuk irat et
miş ve nutku Fevzi Pata Hazretlerine 
takdim ehniştir. • -< 

Mü~ir Fevzi Paşa Hazretleri hazi
ruııa hitaben İzmirlilerin büyük bir 
emek ve istihkak mukabilinde ca.nlı 
o'arak vücude getirdikleri eseri aç• 
makla büyük bir haz duyuyorum de
mişler ve acıyorum diyerek te ellerin 
deki ma.kaala kordelavı kesmişlerdir. 
Bu esnada muzika istiklal martını çal 
ma,i?a başlamı~tır. Böylelikle panayir 
açılmıttır •. Müşir Fevzi Pata Hazret
leri panayiri ki.milen dolaşmıf ve bir 
çok müesaeesleri önünde durarak mü 
easeseso ~ahipJerini takdir etmiıler1 
badehu pan3.vir gazinosunda otura• 
rak bir müddet istirahat buyurınuılal' 
dır. 

Bu gece pek muazzan fener alayı 
tertip edilmiı, yer yer vaıııJan ei1en
ti mahallerinde halk kütleler halinde 
izharı şadümani ve büyük Gaziye tüIC 
ran ve minnet hislerini izhar etmekte
dirler. 

Şehir zh t la riçindedir. Donanma• 
mızda denizdP ziyade kaleler halin· 
de "'örünmektedir. 

Filomu>: •abaha kar'1 lzmirden "Y 
rılmıttır. Müşir Fevzi Paşa Hz. Fah· 

rettin ve Fuat Paıalar da ha.reket et
mişlerdir. 
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1 A•kert tebligat 1 ____ , 
Gedikli başçavuşlarına 

Eminönü askerlik şubesinden: Kı

talarmda müddetlerini ikmal ederek son 
ilü sene zarfmda terhis olan piyade 
sınıfından gedikli batçavuş ve başça
vuş muavinlerinden kırk beş, ve otuz 
beı lira maaşla gümrük muhafaza kı
taatma almacaklanndan talip olanların 
§Ubemiz hesap memurluğuna müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

BEŞİKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Şapkacılık, yapma çiçek, ve boya 
ile tezyinat dersJeri ele vardır. Kayıt 
ba§ladı. Gayri mü~er de alınır. 

EL 1Ş1 SERGİSİ 
15 Eylülde açılıyor.Duhuliy" serbestir. 

Akaretler 64(7030) 

6293 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
l Dahiliye hastalıkları 
} mütehassısı 

Cumadan maada herpn öğleden 

tonra saat (2130 dan S e) kadar istan

bulda Di·nnyolunda 118 Awnaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıJdarı mua
yene Ye teclaYi eder. Telefon: İstanbul: 

22.J98. 5903 

Devredilecek ihtira ilam 
" Elektrikli dilüş makinalan " hak

kındaki ihtira için istihsal edilmiş olan 
1 Teşrinievel 1921 tarih ve 3254 numa 
ralı ihtira berabnm ihtiva ettiği hukuk 
bu kere başkasına elem veya icara ve
rilmek teklif olunduğundan bu hususta 
alalcadar olmak isteyen zevatın İstanbul 
da Bahçekap11'da Taş Hanında 43.45 nu 
maralarda kain vekili H. W. Stock efen 
diye müracaat etmeleri ila.ıı olunur. 

(7182) 

lstanb11l dördüncü icra memurluğuna: 

Tamamına 350 lira kıymet takdir edilen 

Lalelide Mesih paşa mahallesinin Alçi 

hanı sokağında eski 17 numaralı 177 

zurra mimari arsanın tamamı açık artır 

maya vazedilmiş olup 1-10-933 tarihin

de prtnamesi divanhaneye talik edile

rek 16-10-933 tarihine müsadif pazar• 

tesi günü Mat 14 ten 16 ya kadar Is· 

tanbul 4 üncü icra dairesinde açık ar· 

tırma suretiyle satılacaktır. Artırmaya 

iıtirak için yüzde yedi buçuk teminat 

akçesi ile müterakim vergi, belediye, va· 

kif icareai müııteriye aittir. 1929 tarihli 

icra kanununun 119 uncu maddesine tev 

fikan haldan tapu sicilleri ile sabit ol

mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer ala· 

kadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin 

bu haklarını ve hususiyle faiz ve masari 

fa dair olan italarını ili.n tarihinden iti

baren 20 gün içinde evrak müsbeteleri

yle bildirmeleri lazımdır. Aksi halde bak 

lan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça sa 

tıf bedelinin paylaşmasından hariç ka 
lırlar. Alakadarların iıbu maddeyi ka· 

numye ahkamına göre hareket etmele 

ri ve daha fazla maliimat almak isteyen 
lerin 932.950 dosya nıımarasiyle memo 

rumuza müracaatları ili.n olunur. 
(7199) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lıhı Istanbul Satınalma komisyonundan 

1 - Muhafaza Efradı için satın alınacak 1680 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları kağıtlarmm• tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 
komisyonundan alınacaktır. , 

3 - Münakasa 27-9-933 tarihine rastlayan Çarşam
ba günü saat on dörttedir. 

4- Münakasaya gİrecekler hangi Ticarethane ve Fab-

WUı~11;;i,fç1fe'iı ğ~j;;J~J; M 1:s· ğu ~1;~-;i~eti-~;~nmel~-
tjni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komis
yona vereceklerdir. 

S- Örnek satmalma komisyonundadır. İstekliler ora-
da görebilirler. (4522) 6240 

Dewlet Demlryollar1 idaresi llA.aları 1 
Haydarpa§a kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasası 30-9-933 cuınartesi günü saat 15 te İdare merke 
zinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de be§~r liraya sahlmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

(4759) 
•• 

. lkbsat Vekaleti Olçüler 
Ve ayar Müdürlüğünden: 

lktısat VekB.leti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü merkez ve 
mmtakalar teşkilitnıda Çalıştırılmak üzere IS kadar Ölçüler 
ve Ayar Müfettişile - merkez için bir Fen Müşaviri alınacak
tır. Mmtaka Müfettişlerine ehliyet ve vazifelerine göre 150 
den 225 liraya kadar ve Fen müşavirine 200 lira ücret veri
lecektir. Yüksek Mühendis Mekteplerinden diplomalı olanlar 
İmtihansız diğer fen, Mühendis ve meslek mekteplerinden me 
zun olanlar İmtihanla seçilirler. Bir -veya bir kaç ecnebi di
li bilmek tercih sebebidir. Memurin kanununda yazılı vasıfla 
N haiz ve askerliğini yapmış bulunan taliplerin 10 Eylül 933 
tarihine kadar bizzat veya taahhütlü mektupla tahsil, hiz
met ve askerlik vesikaları, sıhhat raporu, kısa ve tamam ter
nümei halleri birlikte lktısat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Mü
dürlüğüne Müracaatları ilan olunur. (4696) 

• 

6309 

Milliyet'in romanı: 8 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

yıldızlarının romanı 

Terceme: KAMRAN ŞERiF 

MJLLIYET PAZAR 10 EYLOL 1933 

- ÇİFT"LiK PARKINDA z:::nb:~ın 1 
il zEYBEK"'· GRITPü 
- emsalsiz oyunlannı oynamaktadırlar.- (7207) ..il 

Sümer Bank Umumi 
Müdürlüğünden: 

Ankara'da İktisat Vekaletinde" Türkiye tktidasiyatmı 
tetkik hey' etinde istihdam edilmek üzere lngiİizceye tamami 
le vakıf iki daktiloya ihtiyaç vardır. Gayet iyi daktilografi ve 
!stenografi bilinmesi şarttır. Tebeyyün edecek iktidarlarına 
göre her birine (200) liı;aya kıdar aylık ücret verilecektir. Ta 
lip olanların üç gün zarfında Bankamıza müracaat etmeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ (47602_ 

J 1 
Adalar Belediye Şuliesinden : Büyükada, Heybeli, Bur

ğaz ve Kınalıadalar ilk mektepleri için mübaya olunacak 115 
çeki kesilmiş elleme Meşe odunu açık münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin teminat paralarile beraber 1 Teşrinievvel 933 
Pazar günü saat on albya kadar Daire encümenine müracaat 
Iarı ilan olunur. (4756) 

J lat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
T opcu nakliye mektebi ta 

mirhanesi ihtiyacı için 23 ka
lem malzeme 20-9-933 çar 
şamba günü saat 15 ten 15,30 
kadar pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin belli saatinde teminatlari 
le Merkez K. Satın alma ko
misyonunda hazır bulunma 
Iarı. (272) (4673) 

* * *· 
Askeri Matbaa ihtiyacı ı

çin 31 Kalem matbaa malze
mesi 20-9-933 çarşamba gü
nü saat 14 ten 15 kadar pazar 
lıkla satın alınacakhr. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K. Satm alma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (275) 

<1.704) 
•• * 

1\.ıt--lr.a.... I{ ........... -~'!"5 ... 1 .. 0--
merbut kıt'at ve müessisat ib 
tiyacı için 438 adet frenk göm 
leği 19-9-933 salı günül saat 
16 da aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar
lığa gireceklerin Merkez Ku
man.danlığı Satm alına komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(240) (4388) 6076 
ıı :ı ~ 

Merkez Kuınan.danlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 3615 çift pamük 
çorap ile 3277 yün çorap 19-
9-933 salı günü saat 14,30 da 
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. (241) 
(4389) 6077 

••• 
Merkez Kwnandanlığına 

merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı İçin 688 adet Fildekos 
fanila ile 347 adet Yün fanila 
19-9-933 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa ile sahn alma 
cak.tır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 

kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satm alma komisyonunda ha
zır bulunmalan.(242) (4390) 

6078 
. * *. 

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 İsteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin bel 
li saatinde Merkez kumandan 
lığı satın alına komisyonunda 
hazır bulunmalan. (243) 

(4391) 6079 .. "' 
Merkez Kumandan.lığma 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak 8890 çeki 
odunun pazarlığında verilen 
ç;,.t nahalı gÖriil..ıiiCiiin..lı>n 1 R. 
9-933 cumartesi günü saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyo 
nunda hazır bulunmaları. 
(253) (4459) 6170 

~ * * 
Askeri T ıhbiye ve Baytar 

mektebi talebelerinin ihtiyacı 
İçin 600 adet yüz Havlusu 
ile 262 adet mendil 25-9-933 
pazartesi günü saat 14,30 dan 
15 şe kadar aleni münakasa i 
le satın almacakbr. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satın al
ma komisyonunda Hazır bu-
lunmaları. (264) (4566) 

---------·~183. 
__ or. IHSAN SAMI __ 

Tifo ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri çok katı muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannda 

·--•bulunur. -~6968:' __ _ 
6200 

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

(6895) (5997) 

le düıünüy.,..du: beklenilen yakıcı kiife baılannı, .,._ 
Almanya harikulade bir memleket· mer renkli tepelerini, palmiyeli sa-

tir ••• Fakat uzaktan haneti çekilmek i- hillerini, Zenci halolarmdaki danala-
çin! insan içine girince Almanyayı u- n, atüdyoları düıünüyordu. 
zaktan gördüğü kadar cazip bubnaz... Hasılı, baaret ..• Hasret .•. 

Almanya, boıta gezen aktörler, her Eiaenlobr biraz para gönderdi. 
meslekten itsizler, buysuzlqmı§, hırçın - Olduğun yerde kımıldanma ..• 
!atmış, asabı bozulmut biçarelerle do- Burada da itler fena ... Diye mektup 
lup tafıyordu. Tiyatroda, suklltu hayal. yazdı. 
lerle dönüp gelen muhacirlere ihtiyaç Aldana parayı alınca Amerikaya 

teyler yaptırmasını bilir mükemmel bir 1 tırlryor musun? Woogda yıiramrdık, ha· yoktu. Seıli ıinema da dersen, keza... hareket etti: Fakat bu ıefer göver-
vizıısabno olan Eisenlobr: · Kı ela k ha da ? Münek.kitlerin zarif bir ifade ile yaz- tede ! 

- İyi ama, iki gözüm, ben sem ne ya- ru.,İıir s ka:.bın ~lu '::~ Kiselack dıldarı gibi: •Sesli sinema henüz ilk dit Fakat oraya varır varmaz i§kence 
payım bilmem ki. • • Şiven bozuk... eli- kliiplerinde aza idi. Aldens'in bıınlan hlerini çJıkarıyoreldu.~izı:; itekıgi~li eberdile baı~dı: Dalıp dalıp kendinden geç-

ord hatırlamasına imkiın var mıydı?. erıeyuen evv g ıar soy Y - meler •• Sıla hastalığı. Hep buna ben-
y B:hal altı ay devam etti. _..-. O zaman Eisenlobr oordu: • mek kabiliyeti aranılıyordu. Aldens bu zer feyler... Bu son cümleyi Aldens 

Tttvit dersleri alındı. - Yavrum, mademki böyle gözün- hususta Hollywoodda olduğundan daha "olJ that Sort of thing." diye zorla ln 
DauısJa. • • dönmek için de parası de \Ütüyor, niçin kalkıp gİtmiyors11n? fazla Schiller'e kaçıyordu. gilizce aöyliyorclll. 

'oktu. Aldenı cevap vermeden arkadaıının Sonra İt idarehanelerinde kendisine: Ekseriya: Açlık. Arasıra, Alman-
ı lıte o zaman, gündüzltti İngilizce ders · yüzüne baktı. - Olamaz ..• Diyorlardı. lngiliz fİ • ca bir filmde otuz dolarlık bir 

lerini arttırmıf olmasına rağmen, birbiri Noel gelince Eisenlobr arkadaşına vea.ile konupnanız İfe ket vuruyor.. "job" ( 1) ... 
ni tutmıyan almanca hülyalar baıladı.• Avrupaya dönmek için bir vapur bileti Büabütün Amerikalı olup çdanıtsı- Genç kız, ilci cümlede vaziyeti ne 

Bu müddet zarfında Eisenlohr ayni hediye etti ... Hem de birinci mevki! nız ! iyi bülilaa etmiıti. Şu Amerikalı kız-
- Darmstadt'a bizden de selam gö. Almanyaya döndükten oonra ge- lar her •eyi iyi görürlel'., vesselam. .• 

ıniikemmel vaziyeti muhafaza ediyordu. 'lk .ı·· rf d il ' Odent'e oordu: tür .•. Dedi. Anlaııldı: Sen de bu ıive çen ı ort ay za m a, Ho ywood- Genç kız, Aldenıin nazarını yanak· 

Y bozukl11g" u varken burada bir baltaya daki halinin acınacak ve giilünecek lannda hissetmesi üzerine gu·· ıum·· ••". - avrum, sende galiba sıla hasta-
lığı var? sap olamıyacaksın! au...,tte aksi bir halde yaşadı. yerek sordu: 

---..:~Soııır.auJt""' :.iı' .;·....,·ı.er..ı'lu..------'~..:..A:.;l.::;de;;;n;:•:;:le;::b::;:en::.,.,:::Y'ol:::a._ıçc;:ık:,:t::.;ı:o.V::..a~pf"u~r.,,da~bu.,,·:_ı __ ;l~n~g:;_il-_:iz=c~e _;d~ü~t:-;Ü;:.nu2'"y:-_:o::;r~d=u:_. -~· ___ __J _ ___:~E~e='e=e':: .. :__• Ş'l'i"'m".",d'i işler yolunda mı? 

Akay işletmesin<len: 
İdareye ait bir su dubası, iki mavuna ile köprü - H. Paşa: 

Kadıköy iskelesi altındaki dubalardan beşinin pazarlık suretr 
le tamirleri mukarrerdir. Talipl<>rin 14 Eylül 933 perşembı 
gününe kadar şartnameyi tetkik etmek ve tekneleri görmek i· 
çin Akay işletmesinde İnşaiye mühendisliğine müracaat eY 
lemeleri ve pazarlık için yevmi mezkurda saat 15 te İdare En· 
cümeninde hazır bulunmaları. (4728) 

1 Evkaf mödiriyetl il&aları 1 .. 
1 - Beyoğlunda Katip Mustafa çelebi 
mahallesinde Telgraf sokağında 2 • 4 No. 
Apartımanm altıncı dairesi. 

Müddeti İcarı 
935 senesi Mayıt 
nihayetine kaıJııt 

2 - Beyoğlunda Katip Mustafa çelebi 
mahallesinde Abdullah sokağında 16 - 20 
No. hane. 1 , 

.. " 

3 - Mahmutpaşada Servili mescit mahal- 934 " lesinde camı avlusunda iki oda. . 
Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen mıiddet· 

lerle pazarlıkla kiraya verileceğinden talipler 13-9-933 çal"i 
şamba günü saat onbeşe kadar Evkaf müdüriyetinde vakıf 
akarlar kalemine müracaatları. (4737) 

-----------------------~~! 
Rami civarında vakfa ait sayimocağı arazisi dahilinde ke 

çi mandırasmdaki kumların ihracı 3 sene müddetle artırmay3 , 
çıkanlmıştır. İhalesi 2-10-933 pazartesi günü saat 15 tedit• 
Talip olanlarm İstanbul Evkaf İdaresinde Varidat Müdürlü· 
ğüne müracaat eylemeleri. (4735) 

Alemdağı Vakıf ormanlarmın davalı burun mevkiinde 
4 No. lı maktai aslının 10-11 ve 12 No. lı maktaı senevısın• 
d~n bir buçuk sene zarfında kat ve nakledilmek üzere ayrı ayrı 
beşer bin çeki mahlut odunun beher çekisi 22 kuruşta taliple• 
ri uhdesinde olup ihalesi 13-9-933 çarşamba günü saat 15 te• 
dir. Fazlasile talip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Varidat kalemine müracaat eylemeleri. (4738) 

Edirne C. Müddei 
Umumiliğinden: 

~~ Edirnede Hapishaneye çevrilmekte olan yanık kışlarul1 
bedeli keşfi 9723 Lira 20 kuruş olan dahili elektrik tesisatı ile 
son muhavvile merkezinin yapılması kapalı zarf usulile ve 
10-9-933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mevkii mü· ı 
nakasaya konulması ve ihalenir 1-10-933 tarihine müsadif pa 
zar günü saat on beşte yapılma&ı tekarrür ettiğinden ve mü , 
nakasaya ticaret odasınca müseccel elektrik tesisatile iştiğal · 
eden bir müessese sahibi: veya A vrupanın elektrik müessesele· 
rinden birinin vekili ve eyİ netice vernÜ§ v•Jc.at.'i kabuli yapd· ı 
mış bu gibi büyük elektrik tesisatı yapmış olanlar iştirak ede
bileceklerinden gösterilen şartları haiz olan taliplerin ihale 
zamanından bir saat evvel bu baptaki vesika.larile yüzde yedi t 

buçuk nisbetindeki teminat muvakkatelerini ve kapalı olacak 
teklif zarflarını Edirne Müddei Umumilik dairesinde müteşek 
kil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ve fenni ve münakasa şartnamelerile vaziyet plarum, mukave
lename Formülüni görmek İstedikleri takdirde İstanbul ve 
Edirne Cüınhuriyet Müddei U mmniliklerinden talep eylemele 
ri ilan olunur. (4743) 

Samsun Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Vezirköprü - Boyabat yolunun O + 000 15 + 177 kilo 
metresi arasındaki tamiratı esasiyesi şartnamesine ve müzaye 
de, münakasa ve ihalat kanununa tevfikan eylülün 25 inci pa 
zartesi günü saat 11 de ihalesi icra kılınmak üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. f 

2 - Bedeli keşfi (13695) onüç bin altıyüz doksan beş 
lira (16) on altı kuruştur. 

.3 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler kanuni tari
fata muvafık olarak teminat ve teklifnamelerini ve liyakat 
vesikalarını mezkfır saate ka:lar vilayet daimi encümeni ri
yasetine İmza mukabilinde tes:im edeceklerdir. 

4 - Münakasaya iştirak edecekler şartname ve evrakı 
keşfiyeyi görmüş ve münderecabnı anlamış ve mahallinde tat 
bik etmiş addi itibar olunurlar. ı 

5 - Mukavelename ve şartname suretleri Samsun Na
fia Başmühendisliğinden İstihsal olunacaktır. Fazla tafsilat 
almak isteyenler vilayet başmiihendisliği ve encümen kalemi 
ne müracaat edebilirler. (4740) . 

bayağı aşık olduğuna hükmedilebilir
di. Fakat ıiındi ona gayet yakın bu
lundllğo halde onunla kendi arasın
da bir lakaydi ummanı hissediyordu. 

Perdenin akisleri genç kızın çeb· 
resinde oynaşıyordu. 

Aldens'in varlığı kökünden tama
miyle kopmu§ bir halde, hotlukta oal 
!anıyordu. Kıza bakarken bu hayal 
bir an gözüne görünür gibi oldu. Hol 
lywood'da idi... Bir filmin ilk temsi
linde hazır bulunuyordu... Darms
tadt'ta hiç bir deği§iklik yoktu: Kiae
lack yine bermutat Woog'da hanyola 
nna devam ediyordu. Babasının ka
-p dükkanmm camekanında '"do
muz peyniri" denilen bir kangal &U• 

cuk asılı duruyordu. 
Genç kız: 
- Bakın! Dedi. 
Ve -ıon aydınlandı. Aldenı'in, kı 

aacık hülyası, ufak bir "manzara" fil 
minden fazla sürmemi§ti. 

Genç kız Richard'ın eline sarıla
rak haykırdı: 

- lıte Oliver... Orada... Ayağa 
kalkıyor ... Canmı baksanıza ... Yanın 
da sabiden Moresko var. Bu kadın O • 

A ldens ileri doğru eğilerek: 
- Bence Rita Mara'dan Moreako 

on kat daha gÜı;.·I, yirmi kat ta daha 
genç. .• 

Yukandan hakilınca afağıdaki in· 
sanlar ufacık görünüyorlardı: Yuka• 
ndan, ancak §ekil, hareket ve renk 
görülebiliyordu, fakat çehreleri gör
mek kabil değildi. 

iki arap vardı. Bunlardan biri, Ri
ta Mara'nın &! kadife rubası etrafın
da, diğeri de Moreako'nun yeıil züm• 
rüdi ve Oliver'in beyazlı, siyahlı sÜ• 
vare kıyafeti etrafında toplanmıştı. 
Bu ikinci gurup ötekinden daha mü• 
hinıdi. 

Richard sevkitabii ile tarafgirlik edi· 
yordu: Moresko'n11n yıldı:ııı sesli filmle 
beraber sevinmi§ti. Nitekim, kendi mu· 
vaffakıyeti, haftada üç yüz dcılarlık hali· 
ne göre muvafakıyeti öyle olmamıı mıy• 
dı? Fakat, İşte bak, Moreıko gene gel• 
mişti. Yepyeni, nefis, incelmiş bir halde, 
siyah saçları, zibelini, zümrütlerile gene 
çıkagelmişti. Bu, ölülerin tekrar hayata 
llvd"t etmeleri !(ibi bir ıeydi. •• 

Genç kız tordu: 
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, İstanbul ve · Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anoniıiı Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahıuUi toz ve kesme ıekerler 29 Teuımuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

üzere her iıteyene ıablmaktadır. Fiatlarımız eskiıl gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

) ç~::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 landıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurustur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerle-rden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tiıt tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittfr. Gönderilecek mal tlrket tarafından mütteri heaabına ıigorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
dert nler için sigorta ihtiyari olduj'u gibi en az bet vagon aiparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
lt n:zilattan istifade ederler. 

1 
ıı 

Adres: lstanbul'da Babçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: fstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

!:c::..:ı;e-::ı7ı!y~~::::::=~~ Fosfatlı SarkMalt HulaA sası 
c· yük faide ve tesiri görülen 
I" 

.Ku1lanınız. ~ 
Hereczane .;:::: 

°' 'O 
de satılır. -

f -

) ı---3-ün-cü_K_oıo-rdu_i_ıa.n-ıarı _ __,I. Jstanbul Ziraat Bankasından: 
kel 
ya ı Haydarpaşa ve Gümüş su· yacı i~~ 16,000 ve.Çorludaki 

yu Hastahaneleri ihtiyacı için , ~a't ıçın 12,000 ~~o keyuıı 
60 000 kilo Koyun etine kapa- etı kapalı zll!fla munakasaya 
lı ;arfta teklif edilen fiat paha- konmuştur. ihalesi 30 Eylül 
h görüldüğünden pazarlıkla i ~33 cu~artesi giinü T ekirda

e halesi 13 Eylül 933 çarşamba g?1m ki saat 14 le Çorlun~
• günü saat 11 dedir. İsteklilerin k_i saat 14,30 d~d?.". İste~le

rı l şartnameyi görmek üzere her rın ş~~amey~. gorme1c. uze~e 
e• I ırun ve münakasaya iştiraki- her gun ve munakasaya gır 
e• Çin 0 gÜn ve vaktinden evvel mek İçin de l<ı:yin edilen ~ 

teminatlarile birlikte Fındıklı ve saatta teklif ve temınat 
da Üçüncü Kol Ordu Satın al- ~~kt.':1plariyle lstanbulda 0-
nıa komisyonuna müracaatla- çuncu Kol Ordu Satın alma 
rt. (346) (4706) komisyonuna müracaatlarL 

6328 (333) (4614) 6235 

. 
l 

e-
e 
e 

o 
e 

• • • 
Cat. Mst. Mv. Kıt'atı ihti

yac; için 8000 kilo Sade yağma 
kapah zarfla teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar· 
ld<la ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba günü saat 13,30 dadır. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya İştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün
cü Kol Ordu Satm alına komis 
yonuna müracaatları. (347) 
(4707) 

6329 . .. . 
1. F. Kıtali ihtiyacı için 

pazarlıkla 36,000 kilo Una ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar 
şamba giinü saat 15 şe bıralal
mıştrr. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte Fındıklıda uçuncü 
Kol Ordu Satınalrna komisyo
nuna müracaatları. (344) 
(4708) 6330 

* • * 
L F. Kıt'atı ihtiyacı için pa 

zarlıkla 35,000 kilo una veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 13 Eylül 933 çarşamba 
günü saat 15,30 dadır. İstek
lilerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa iştirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile birlikte 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (342) (4709) 

6331 
• • • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlıkla 35,000 kilo una ve· 
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar

, :amba günü saat 14~30 dedir.İs 
tekli1erin şartnameyi görmek 

~= Üzere her gün ve pazarlığa iş-
tirak için o gün ve vaktinden 

:ın· evvel teminatlarile birlikte 
:ı: Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

Ü· 
tı. 

Ü· 

E
Y" 
!· 
e, 

t ne 
'ata 

KOM. nuna müracaatları. 
(341) (4'710) ~2 . .. . 

7. K. O ihtiyacı için pazar· 
lıkla alınacak. 1400 geyİm na· 
la talip çıkmadığından ihalesi 
13 Eylül 933 çarşamba günü 
saat 16 dadır. İsteklilerin şart
tıameyi görmek üzere her gün 
"'e münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel temi· 
rıatlarile birlikte Fındıklıda 3. 
1(. O. SA. .AL. KOM. nuna 
trıijracaatları .(345) (4711) 

6333 

T ekirdağmdaki lat'at ihti-

- + • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
açık münakasa ile 8 kalem a
tış ~alzemesi alınacaktır. İha 
lesi 26 Eylül 933 salı gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fmdıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satm alma komisyonu
na gelmeleri. (332) 
(4615) 

*** 
6236 

Çatalca Mst. Mv. için pazar 
lıkla 30,000 kilo Lavamarin 
kömürü Satın alınacaktır. i
halesi 11 eylül 933 pazartesi 
günü saat 17 dedir. isteklilerin 
şartnameyi görmek Üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satm alına komisyonuna gel-
meleri .(340) (4669) 

6301 
* * • 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 50,000 kiloyu 
laf satm almacaktir. ihalesi 
11 Eylül 933 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. İsteklilerin 
nümune şartnameyi görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa gir
mek için de o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alına komisyonu· 
na gelmeleri. (339) ( 4670) 

6302 
,,.. '!'- ,... 

K. O. Kıt'at ve müesaesele 
ri hayvanatı ihtiyacı için pa
zarlıkla 50,000 kilo yulaf satın 
alınacaktır. ihalesi 1 1 Eylül 
933 pazartesi günü saat 16 da 
dır. Isteldilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna gel 
meleri. (338) (4671) 

6303 
*** 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı ıçın 
pazarlıkla 36,000 kilo Una ve 
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba günü saat 14 te bırakıl 
mışbr. lsteklilerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasaya İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3 üncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna müra-
caatları. (343) (4705) 

6327 
• • • 

Danca Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihlivacı i-

Sıra 
No 
681 
68! 
683 
684 
68.S 
686 
687 
681 
689 
690 . 

Semti 

Kadıkiy 

" .. 
" 

Boğaziçi 
Ferik.ay 
Ba1ar'köy .. 

" .. 
" 

Mahallesi 

Gö:ılepe 
Oaınanağa 

RasİlQPala 

" 
Taralya 
Meırutiyet 
Zeytinlik 

" 
" 
" .. 

SOkağı Cinai Hiuesi Emlak. Hissfyo g ·r~ m'l· 
t-Ta. hanır ~ k ıymeti 

Tarla dönüm 5, evlek 2, zira ~20 Tamamı 4- l 27:0 T .L. Çüteha•uzlar 
Oton efendi Kağir hane 1/4 :t8 75 l .. 
Uzunhafnı: Affap lan• 112 171 12SJ ,. 
Muorltoğlu Kağ.ir hane 3/4 19 2 ~5{) .. 
Kolçiyari Akt p laaae lll 5! 6 O ,, 
Despot I rsa arş n 186 tepu kaydına nazaran Tama mı 23 mükerrer 1144 .. 
Tqevler " lOO .. " 10/6 3 JJ .. 

" .. 187 .. .. 1911 187 .. 

" ·' 4 ı .. " 1018 46 1 .. .. " 322 .. " 10/9 322 • 

" .. 356 .. " 10/ltl 356 " 691 
692 " il " .. 221 ., " 10111 2 1 " 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakhın veya gayrimDbadil bonosilo ödenmek üzere yu'tarda eva fı yaz l ı gayrimeakuıler 
açık arttırma ııureti lo sat1Şa çikanlmıştır. Kat'i ihalehri 2119/933 perşembe gü!lll saat oa be1tedir. Müzıyedeye ittirak e :le o ler mii:ı:ay ~d• 
günll saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yabrmalan laumıhr. Şartname Bankemuı kapıııına asıllDlfbr. Senei haliye verg . ile b~leıh,e 
reııimleri müıteriye aittir. {4689] 

Piyango Müdürlüğünden: __ 
Nümuneleri veçhile sevk müdürlüğü deposunda mev

cut 23,000 adet birinci ve ikinci ıınrf arap harfh evlemne cüz
danlarmmın maroken kapları ile 13,000 küsur defter kapakla 
rı satılacağından taliplerin 11-9-933 pazartesi gÜnÜ saat 15 
te Komisyona müracaatları. (4715) 6313 -

Liseler alım sabm·komisyonundan 
Ortaköyde kiin Kabataş lisesinde laboratuar konferans 

salonu ve saire tadilatı kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulınuştur. 27 Eyli'il 933 çarş amha günü saat 17 de ihale edi
lecektir. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün komis-

yon katibine ve mezkiir Lise Müdürlüğüne müracaatlan . 
(4531) 6147 

çin 117,000 kilo kömür, 13 ı 
bin kilo nohut ile 200,000 kilo 
odun kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhaleleri 13 ey
ifil 933 çarşamba günüdür. is
teklilerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alma komisyonuna 
müracaatları. (3266) (4334) 

6063 
... * 

Darıca Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki lat'at ihtiyacı i

çin 1600 kilo zeytin ile 1000 
kilo zeytin yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale 
leri 18 Eylfil 933 pazartesi gü
nüdür. İsteklilerin şartruunele· 
rini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Da
rıcada Askeri Satm Alına Ko
misyonuna müracaatlarL 
(3268) (4336) 6065 ,... ,. ,. 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorlu lat'at ve müessesat 
ihtiyacı için 1500 kilo Ispa
nak, l 000 kilo Bakla, 2400 
kilo taze fasulya, 4800 kilo do 
mates, 6000 kilo Patlıcan 
9300 kilo Pırasa, 8800 kil~ 
IaJına açık münakasaya kon 
muştur. İhalesi 21 Eylül 933 
perşembe günü saat 1 l de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmel< üzere her gün ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Çorludaki As 
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racatları. (3282) ~ 4479) 

6094 

Darıca Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 10,000 kilo gaz, 6,000 kilo 
makarna ile 2,000 kilo beyaz 
peynir kapalı zarfla münakasa 
ya koı:amuştur. İhaleleri 17 E
ylul 933 pazar giinüdür. İste
klilerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satm Alma komisyonuna 
müracaatları. (3267) (4335) 

6064 . ,,.. ,. 
lzmit Fırka Sa. Al. Kom. 

dan: 
Fırka Merkez lat'atile Tuz

ladaki kıt'at ihtiyacı için 104, 
bin 300 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 16 eyliil 933 cumar 
lesi günü saat 15 tedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya işti 
rak edecekle;ın de tayin olu
nan günde l-zmiue Fırka Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 
(3269) (4337) 6066 

* • • 
Çorlu Askeri Satın alma 

komisyonundan : 
Tekirdağındaki Kıt'at ih

tiyacı İçin 16,000 ve Çorluda
ki kıt'at ihtiyacı için 12,000 
IOlo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya komnuştur. İhalesi 
30 Eylül 933 cumartesi günü 
T ekirdağmın ki saat 14 te ve 
Çorlununki saat 14,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de tayine 
dilen gÜn ve saatte Çorluda 
Askeri Satm alına komisyonu 
na müracaatları. (3290) 
(461%) 6234 

Sihhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune Hastahanesi yeni pavİyonu muhtelif 
şubeleri için 766 kalem cerrahi ve tıbbi &lat, edevat ve eçhi
ze kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. ihalesi 
14 - 9 -933 Perşembe günü saat on beşte Ankarada Vekalet 
binasında mahsus komisyonu tarafından yapılacaktır. Müna
kasaya iştirak etmek istiyenlerin şartname ve listelerini An
karada Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğünden 
ve lstanhulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden 
(5) lira mukabilinde almaları ve şartnamesi veçhile hazırlan
mış vesaik, pey akçesi ve teklif mektuplarını ve taraflarından 
İmza edilmiş şartname ve listelerini muayyen vaktinde mez
kur komisyona vermeleri ilan olunur,. ( 4356) 

6124 

• •• 
Istanbul Universitesi 

Mübayaat Komisyonundan: 
Tıp ve Hukuk Fakültelerİnİ!ı İşgal eyledikleri Beyazıtta 

kain İstanbul Üniversitesi binasına ve Veznecilerde kain 
Fen ve Edebiyat fakültelerine ait Zeynep Hanun Binası ile ye 
ni yapılmakta olan teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve dişçi 
me!ı:teplerine ve cağaloğlunda bulunan kimyahane binasına 
ve müştimalatı saire kalorifer ve sobalarının 1933 senei ma 
liyesi zarfında ihtiyaçlan olan her nev'i maden kok ve man·· 
gal kömürlerile odun kapalt zarf usulile münakasaya konul
muştur. Fiatlar mütedil görüldüğü takdirde birlikte veyahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilecektir. Bunların her biri i
çin mevcut şartqame ve ihtiyaç listelerini görmek ve fa~laca 
malfunat alınak isteyenlerin her gün öyleden sonra Mübayaat 
Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de (yüzde 
yedi buçuk) nisbetinde teminatı muvakkatalarmı bir gÜn ev
vel muhasebe veznesine yatırıldıktan sonra teminat makbuz 
larmı teklif mektupları derfuı unda olarak ihaleye müsadif o
lan 17 Eylül 1933 pazar günü saat 15 te İstanbul Üniversite 
si binasında mubayaat komisyonu riyasetine müracaatlan i
lan olunur. (4367) 6125 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet merkezinde yaptırılacak 67500 lira bedeli 

keşifli hastane binası kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle 
münakasaya konularak 19 Eylül 933 tarihine müsadif salı 
giinü Tokat Vilayeti Encümeni Daimisince ibalei kat'iyesi ic 
ra lalmacağmdan bu baptaki proje ve evrakı keşfiyeyi ve in 
şaat ve münakasa şartnamelerini görmek ve daha ziyade ma 
lfunat ahnak isteyenlerin ls tanbul, Ankara, Vilayetlerine 
ve İzmir, Samsun, Sivas Nafia Dairelerine müracaat ve 661 
numaralı münakasa, müzayede ve ihalat kanununa tevfikan 
teklifnamelerini o gün saat on beşe kadar Tokat Vilayeti 
Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri ilan olunur. (4697) 6310 

Nafia Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde münakasası İcra edilecek olan takıua 

tabi borçka köprüsünün mukavele projesinde yazılı takasa ait 
hususatın 14859 sayılı kararname üzerine hükümsüzlüğü i-
lan olunur. (4502) '142 
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Deniz Y otları I~letmeıi 
ACENT ALARI : 

İstanbul kadınları ile Ankara kadınları 
arasında makyaj farkı mı var? 

Ankara Belediyesi çalışıyor, 
halka da düşen bir vazife var 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4236.i. 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

AYVALIK SOR'A 
POSTASI :ANKARA, (Milliyet) - Kadın

ların tuvalet ve makyaji hususla
rında Ankara ile İstanbul kıyas e
dilirse arada büyük bir fark göze 
çarpar. Burada hiç bir zaman Be
yoğlunun, o müfrit makyajlı, ek
santrik tuvaletli kadınları görmez
siniz. Ve itin şayanı hayret ciheti 
lstanbuldan gelen bar kadınları 
da, Ankara sokaklarında, aile kız
ları kadar sade ve boyasız gezer
ler. 

Umumi bahçelerde, gazinolarda 
hiç bir zaman gözünüze kan içmi
te benziyen bir ağız, boyalı göz ka
pakları ilitmiyeceğinden emin olu
nuz. Kadın tuvalet ve makyajla
rındaki bu sadelik Ankarımın ça
lıtkan, gösteritini aevmiyen, de
mokrat ruhi le; iyi imtizaç edi
yor. 

Ekserisi İstanbullu veyahut İs
tanhulda uzun zaman yatamış olan 
Ankara kadınlarını böyle sadeliğe 
aevkeden sebep nedir? Onlar ki 
lstanbulda hiç fÜphesiz daha fazla 
boyanırlardı. Bu sebep benim dü
tünceme göre gayet basittir. Müf
rit bir gösterit merakı, garabet düt 
künlüğü kat'iyen Türkün ruhunda 
yoktur. Bu, İstanbul kadınlarına 
doğrudan doğruya Beyoğlunun 

Türk olmıyan, levanten unsurların
dan gelme kötü bir görenekten i
barettir. Ve esasen lstanbulun da 
en müfrit tuvalet ve makyajları 
daima bu zümre arasında görül
mez mi? 

İıtanbulun Beyoğlu muhitinde 
benliğinden uzaklaşarak, kozmopo 

lit tatlı su frenklerinin kötü adet
lerini taklit ederek asalet ve sade
liğini unutan Türk kadını, Ankara
ya geldiği zaman asıl muhitini bu
luyor ve derhal aslına dönüyor. 
Bir bar kadını bile, Ankaranm ni
ce kahramanlık destanlarına sahne 
olan sokaklarında sade ve mütave
zi bir kıyafetle dolatmak İcap etti
ğini seziyor ve bu hususu ona ta
tıdığı kan emrediyor. 

Patalarile hamallarının yanyana 
dolaştıkları sokaklarında, vekille
rile esnaflarının masa arkadatlığı 
ettiği gazinolarında Ankaranın 
demokrat ve mütevazi ruhunu, ka
dınları, temiz ve sade kıyafetleri 
ile ne güzel ifade etmektedirler • 

Y. N. 

ANKARA, 9. (Milliyet) - Mevsim ha 
ebile mısır bcllaıtı. Piımi§ mıoırın ta'1e
.' iki9er kuruta kadar satılıyor ve halk 
la kapı§a kapıfa yiyor. 

Yaz günü mmr yenrniyecek §ey midir? 
Am~rikalılann bayıldığı mısıra 1ark eski
den h<>ri alqlundır. 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Ankara 
Belediyesi çalıııyor. Parasızlığına rağ

men en hücra kötelerdeki kaldırımları bi
le yapıyor. Biz belediyeden hakikaten 

Akla Durgunluk Veren UcuzluRI 

• 

• ' 

• 
ipekli ve Yünlü 
kumaş piyasası 
altüst oluyor 
Şu Fiyatlara Bakınız: 

Krep Ankara 275 Kurut 

" Mongol 180 ,, 
,, Birman 170 ,, 
,, Dam ur 200 ,, 
" 

Yalova 225 " FUafil merserize 60 ,, 

• 

• . . Ve saire Ve saire • • • 
•••••••••••••••• 

Mantoluk ve ropluk her 
nevi ağır kumaılar ••• 

No. 200 - ''Ucuz Mallar Pazarı ,. 
Dikkat, mukallitlerden •akınınız - [ No. 200 - Ucuz Mal
lar pazarı ] nın mukallitleri çıkmııtır. [ No. 200 ] ile bera
ber (Ucuz Mallar pazarı) isim ve lavhasına da dikkat edi 
nlz, Mağaza Mahmutpaşada ara sokaklarda değll, asıl cad 
dede, yukarıya çıkal'ken solda, aıııatıya inerken aatdadır. 

~ 1 
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Saraçhanebaşı • Milnir Paıa konaklarında 

Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Orta v~ Lise 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil ıınıfları ınevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lis~dir. İlk 11nıflardan itibaren ecnebi 
lisanı mecburidir. Fransızca, A'mıı.nca Ye İngilizce kurs'arı vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda
ıına azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi otobüs'.erile evlerinden alınır, 
akıam yine ayni vasıta ile tvlerine gönderilir. Talim hey~tl memleketin en yükse!< muallimlerinden 
milte•ekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pazardan maıda her glh saat 10 dan 17 ye kadar 

müracaat kabul olunur.Tedrisata 11 ir.ci glinii başlanacaktır.- Tel: 20530 m.7209; 

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

1 1 

!ardan bazıl;mnın bir ıehirliye yakıımı• 
yan hareketleri yar. Meaela: 

1 - En iılek caddede kirli eıyalar yt• 
kanıyor, 

2 - Diikkanlarda görülmesi İcap eden 
işlerden ıapka kalıplama ameliyesi yaya 

HER AYIN 

ANKARA, 9 (Milliyet) - Yazın An
karada su miktarı eksiliı:. Resmimiz bu
günl.,rde bir çeımebaşı kalabalığıru gÖ•
tennekteclir. 

Gelecek sene bu ııkınlı da tarihe karı
~acaktır. 

r- --

Ziraat vekaletinin getirttiği Peşte 
Baytar mektebi rektörü M. 

Feldman Ankarada 

kaldırımlarında yapılıyor, 
3 - Gene i1lek caddelerdeki apartı

manlarda oturr.nlar çirkeflerini sokağa 
akıtmakta bit mahzur görmüyor .•• 

Şehrin temizliğine ve güzelliğine bizim 
de dikkat etmemiz lazım değil mi? •.• 

6::S25 

._ TAYYARE CEMlYETl """' 

Laleli apartımanları idaresinden 
Laleli apartımanlarının birinci dairesinden 3-22-33-37-38 nu
maralı üçer, dörder, beter odalı evler ile ikinci ve üçüncü ve 
dördüncü dairelerinde dahi dörder, beter od,flı evler müzayede 
ile kiraya verilecektir. Eylülün on ikinci salı günü saat on ikide 
fiyatları haddi layıkında görüldüğü surette ihaleleri icra edile
ceğinden isteyenlerin pey akçelerini alarak apartımanlar idare-

fftERSiN 
vapuru 10 Eylül Pazar saat 
17 de idare rıhtımından kal
kacak ve Çanakkale, Edremit, 
Ayvalık ve Dikiliye uğrayarak 
lzır.ir' e gidecek ve dönüşte ay
ni iskelelere uğrayacaktır. 

(4731) 
~~~~~~~~~ 

KARADENiZ 
lKlNCl ARALIK 

POSTASI 

GlJLCE1'iAL 
vapuru 10 Eylül Pazar saat 
18 de Galata rıhtımından kal
kacak Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Fatsa, Gire
son, Tirebolu, Görele, ve Trab
zona uğrayarak Rizeye gide
cek ve dönüşte aynı iskelelere 
ilaveten Of, Polathane, Ordu
ya da uğrayacak yalnız Zon
guldağa uğramayacaktır. 

(4732) 
~~~~~~~~. 

MERSlN ARALIK 
POSTASI 

ANAFAR.fA 
vapuru 10 Eylül Pazar saat 
10 da idare rıhtımından kal
kar. Tatucu, Anamur, Kufada
sı ve Geliboluya yalnız dönü'
te uğrar. (4733) 

BlRlNCl lZMlR 
SÜR'AT VE 

1SKENDER1YE 
POSTASI 

iZMiR 
vapuru 12 Eylül Salı saat 11 de 
Galata rıhtımından İzmir, Pi
re ve lskenderiyeye kalkar. 

(4750) 

KARADENiZ 
B1R1NC1 ARALIK 

POSTASI 

AN KAKA 
vapuru 12 Eylül Salı saat 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize'
ye gidecek dönütte bu iskele
lere ilaveten Sürmene'ye de uğ 
rayacaktır. ( 4751) 

!1!11--~ KIZ ve ERKEK .... __ _ 

YENİ NESiL 
Asri İlkmektep 

Cağaloğlunda Molla Feneri caddesi 
No. 34. Mektep ana ve ilk kısımları 
havidir~ Yeni terbiye ıiıtemlerine 
uygun tedrisat yapılmaktadır. Bu
rada az zamanda çocuklarınızın in
kişaf ve terakkisini göreceksiniz. 
Yuva teıkilatımız mükemmeldir. Dör 
düncü aınıftan itibaren lngilizce öğ
retilir ve çocuklar mektebi bitirince 

bir ecnebi lisanına aahip olurlar. Ta- ı 
lebemize her türlü 1'olaylıklar göste
rilecektir. Cumadan maada her gün 
10 - 17 ye kadar kayıt için müracaat . ....................... ...::; 

(7138) 

1
- Askeri fabrika· ı 

lar ilAnları 
~~~~--~~~~~-----

Askeri Fabrikaları için 450 
ton teshin Kok kömürü mü 
bayaa edilecektir. Vermek is 
teyenler şartnamesini görmek 
ve pazarlık etmek üzere 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
14 te Bakırköy Barut F abri· 
kalarmda Satınalma Komiıyo 
nuna müracaat etsinler. 

~sine müracaat eylemeleri. ,(7200) ~ -----
- - · - r - --: -..- - ... (339) (4734) 

,- İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- ilk - orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye nehari talebe kaydını başlanmıştır. 
2- Müdiriyet müracaalbrı Cumadan baıka hergün kabul eder. 
3- Leyli Ye nehari bütün ücretlerde mllhim niıbette tenzilat yapılmıştır. 
4- Anu edenlere tarifname tönderilir. 

Adres: Sehzadebaıı Polis Merkezi arkuı ·Tel. 22534 - (6462) 5999 


