
Mekteplerde bugünden iti
baren yeni sene derslerine 
başlanıyor. Bir çok mektep
lerde yeni şubeler açıldı. 
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MiMlfirimizi getiren Helli kruvazörü 

uhter 
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Muhterem miaalirler kendilerini karfılayanlar arcmncla 
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Irak Başvekili; Kral F eysa
lın takip ettiği siyasette bun
dan sonrası için de değişiklik 
olmıyacağını söyledi. 

Tel •. { Miclür: 24318. Yaaı müdilrih 2'318. 
ı.ıa.. ... Matbu: wıo. 

M. Çalclaria vagonun penceresinde .. 

M. Çaldaris diyor ki: "Mevcut dostluğu kuvvetlendirmeğe geliyoruz,, 
~ ~ .... ~~--~~--------~-

Yunan Hariciye nazırının beyanatından: "Türkiyeden bahsederken Gazi gibi büyük bir 
devlet adamını takdir etmemek mümkün değildir. Onu biz sizin kadar sever, sizin kadar anarız,, 

. . . ~ . : . ' - __ .. ,_., r. • ' • :.,. i . , 

Son Klearing mukavelesi 
Lüzumsuz telaşa sebep yoktur. 
Mukaveleler ticaret hacmimizi 
genişletecek şekilde yapılmıştır 

Klearing aistemi memleketimiz
de ilk defa olar::ık genit mikyasta 
tatbik edilmeğe başlanan bir teY· 
dir. Bu münasebetle bazı alakadar
ların lüzumsuz telat ve endişeleri
ni görüyoruz. Halbuki iktisadi si
yasetimiz o kadar kat'i ve açıktır 
ki, bunu anlamamk, bundan şüp
helenmek için çok dikkatsiz, ol
mak lazımdır. Türkiye Cümhuriye
ti dünyanın geçirmekte olduğu ıstı
raplı ve büyük buhranın çetin tart
ları içinde şu hedefleri bir an gözö
nünden ayırmıyor: 

1 - Her çareye bat vurarak te
diye muvazenesini temin etmek. 

2 - Bu gayeye ermek için muh
taç olduğumuz idhalat eşyasını 
münbasiren Türk mallarını satın 
alan memleketlerden almak. 

3 - Bu memleketlerle aramızda
ki maniaları imkan dairesinde kal
dırmağa çalışmak. 

4 - Bu maniaları kaldırırken 
de Türk istihsal ve sanayi hayatı
nın tabii ve haklı inkişaf seyrine 
halel vermemek. 

5 - Umumi hayatımızın inki9af 
ve istikrarında mühim mevkii olan 
Türk parasının kıymetini korumak. 

6 - Türk vatanının imar ve in
kişafı için giri9ilen ve mühim bir 
kısmı ba9arılmış olan te9ebbüslerin 
tevlit ettiği- bilhassa 1933- 1934 
aenelerinde teraküm eden - döviz 
taahhütlerini mal ile ödemek im
"iıılarıru bulmak. 

••• 
Unutmamalı ki, memleketin bü-

yük menfaatlerini, buhrana takad
düm eden mutlak ve serbesti devir
lerindeki 9erait dairesinde koruma
ia imkan yoktur. Kendilerile uyuş
mak ve anlaşmak mecburiyetinde 
olduğumuz memleketlerin de hesap 

lan, menfaatleri ve kendilerine mah 
•us politikaları olduğunu unutabi
lir miyiz? En büyük marifet, mev· 
~ut imkanların azamisini iJtihsal 
edebilmektir. Bu mesai yolunda 
muvaffakiyetin bütün amillerini 
hükUmetten beklemek doğru ol
maz. Bu i9te tacirlerimize, iş adam· 
Iaruruza ve bütün vatandatlara da 
Vazife ve fedakarlıklar dütüyor. 
lierkes hususi menfaatlerini, daha 
evvel umumi menfaat içinde ara· 
bıalıdır. 
Şunu da hatırlamalı ki, hükumeti 

iniz kontenjan takyidatıru, mal
lanmızı alan büyük mütterilere kar 
tı asgari bir hadde indirmittir. Bu 
:ııu Yaparken de Türk istihsal ve sa· 
tıayi hayatının tabii ve haklı inki
taf seyrinin bozulmamasına bilhas· 
•a -likk~· etmittir. Fakat hani{] im-

Siirt Mebusu: MAHMUT 
kanlarla kontenjan takyidatını 
asgari hadlere indirebilmittir? Şüp 
hesiz bu imkanların baı;ında klea
ring sistemi gelir. Hiç döviz kapısı 
nı kapamadan böyle bir tedbire gİ· 
dilebilir mi idi? 

'(. '(. '(. 

İki gün evvelki bir makalemizde 
\le izah ettiğimiz gibi mevzuubahis 
klearing mukaveleleri, ihracat ta· 
cirlerimizin ticaret hacmini genif
letecek şekilde yapılmıttır. Türk 
mallarının bedellerini ödemek hu
susunda alıcı memleketlerde mev
cut olan takyidat kaldırılm19tır. 
İhracatımızın inkitafına mühim nis 
bette yardımı dokunacak olan bu 
esaslı nokta üzerinde bilhassa dur· 
mak İstedik. 

Yapılan mukavelelere göre kle
aring tatbikatı şu tarzda cereyan 
edecek: 

Bir defa ihracat mallarımızın be
deli alıcılar tarafından tesviye olu
nur olunmaz, Cümhuriyet Merkez 
Bankamız, bu malların Türk lirası 
mukabilini derhal tesviyeyi taah
hüt etmittir. Bu taahhüt, klearingin 
temel tatını te9kil ediyor. Şunu da 
unutmamalı ki, bu yolda tahaddüs 
edecek herhangi bir mütkülü; Cüm 
huriyet Merkez Bankasının teşriki 
mesaisile memlekette çalıtan milli 
bankalar ve mali müesseseler ko
laylıkla yenecek vaziyettedirler. 

Tüccarımız ve it adamlarımız 
tunu da hatırlamalıdırlar ki 1933 
ve 1934 seneleri döviz taahhiitle
rimizin en ağır olduğu senelerdir. 
Klearing itilafları münasebetile bu 
ağır angajmanların mal ile öden· 
meai kabul ettirilmiş bulunuyor. 

*** 
Bizce burada memleketin umumi 

vaziyeti, umumi menfaati mevzuu. 
bahistir. Faraza herhangi bir tücca
rımız kalkar ve derse ki: 
"Ben istediğim ve clilecliğim mem 

leketten mal alabilmeliyim. Filan 
memleket Türkiyeclen hiç mal satın 
almıyormu,,. Bu beni şahsan aliika. 
clar etmez. Hususi menfaatim, ora
dan mal getirtmemi amirdir. ihra
cat mallarının bedellerini mutlaka 
memlekete gitertmeğe niçin mec
bur tutuluyorum? Bu hususta elimi 
sımsıkı bağlamak doğru değildir. 
Devletin döviz taahhütleri ele şahsı 

(Devamı 5 inçi sahifede) 

Piyango bugün 
On beıinci tertip tayyare piyango

sunun beıinci keşidesi bugün yapıla· 
caktır. Ketide mutat veçhile saat ı3 
te ve üniversite konferans salonunda ... 
ıır. 

M. Çaldaria gara gİr~rhen,. 

Muhterem misafirler dün 
Ankaraya hareket ettiler 
Yunan nazırları ile birlikte on Yunan 

gazeteci de şehrimize geldiler 
Ankarayı ziyaret edecek olan Yu

nan Baıvekili M. Çaldaria, Milli lktı
ıat Nazın M. Pesmazoğlu Helli kru
vazörü ile ve Hariciye Nazırı M .. Maxi~ 
mos dün ıabahki ekapresle ıehrimize 
gelmiıler ve akıam hususi trenle An
karaya hareket etmiılerdir. 

M. Çaldaris ve M. Pesmazoğlu'nu 
hamil olan Helli kruvazörü saat ıs le 
Marmara ufuklannda görülmüıtür. 
Muhterem misafirlerimiz, Marmara a· 
çıklannda torpitolanmız tarafından 

Gazi Hz.nin 
Ziya/ etleri 

ANKARA, ıo (Telefonla) - Reisi
cümhur Hazretleri yarın saat on yedi bu 
çukta Yunanlr misafirrerin ıerefine Çan
kaya kötkünde bir çay ziyafeti verecek
lerdir. 

ka.rıılanmıı ve 20 tayyareden mürek- 1..--------------..! 
kep bir hava filomuz müteaddit de- miı olan Vali Muhiddin, Hariciye Na· 
falar kruvazör üzeı:;inden uçarak, zırı M.Maximoa, Hariciye Kalemimah 
kendilerine hO§geldiniz, demiıtir. ıuı müdürü Refik Amir, Hariciye 2 n-

Kruvazör saat ıS.30 da Haydarpa· ci daire tefi Celal, teırifat müdür mu
!~a~~~n!"ı.;;e:i~fa'.!,;',~;.ı parça top 

1 
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ür lbrahiın, Yunan Sefiri 

B d A k t • a e aropulos ve Yunan ceneral 
u ııra a n ara mo oruna bin· konaoloau M. Kapalia uzaktan kruva-

. zörii kar~ılamıılar ve demir atar at· 
_ ....... -.-------. maz kruvazöre giderek miaafirlere 

Haricive Nazırı M. Maxirnos 

hoıgeldiniz-, dem~lerdir. 
Bu merasimde Vali Bey hükfuneti, 

Celal Bey Baıvek.il ismet Pata Haz· 
retlerini, Refik Amir Bey de Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyi temsil edi
yorlardı. 

Diger taraftan İstanbul gazetecile· 
rinden mürekkep bir heyet te, Hari
ciye Vekilleti Umumi Katibi Numan 
Rifat Beyin, tabsiı ettirmek lütfünde 
bulunduğu Sakarya muıu ile kruvazö
re giderek muhterem misafirlere be
yanıhoıamedi etmiılerdir. 

istikbale gelen zevat, gemi mürette 
batı ve zabitanı tarafından selamlan
mıılardır. Bu merasim pek sade olmuı 
ve müstakbilin, kruvazörde pek az 
kaldıktan aonra muhterem miaafir~er
le birlikte, Ankara muşu ile Haydar· 
paıa rıhtmıma çıkmışlardır. 

Hayclarpaşacla tezahürat 
Haydarpaıa nhtımı müsteana gÜn· 

)..,re mahauı bir manzara arzediyordu. 
Öğleden sonra köprüden Haydarpaıa 
ya hareket eden vapurlar muhterem 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Pr. Malche Ankara ya gitti 
Üniversitede yapılan ıslahat işleri hak

kında hükumete izahat verecek 
Maarif vekaleti mütaviri profesör 

M. Malche Bll§veki.let tarafından vaki 
olan davet üzerine Ankaraya gitmiıtir. 
Profesör Mösyö IMalche Ankarada Baş. 
vekil lımet PllŞ& hazretlerine Oniver· 
sitede timd.iye kadar yapılım ıslahat ve 
kadro ifleri hakkında izahat verecek
tir. 

Profesörün bu hafta sonunda ıehri
mize dönmesi bekleniyor, Baıvekalet 
mü§Bvirliğe bazı yeni direktif de vere
cektir. 

Maarif vekil vekili doktor Refik B. 
dün ııeç vakit üniversiteye gelerek ida
re heyeti içtimaına riyaset etmiıtir. Kad
ro itlerinin bir iki haftaya kadar ik· 
mal edileceği anlaşılmaktadır. 

ı6 eyliilde başlıyacak olan fakülte 
ikmal imtihanlan programlan tesbit 
olunmuı ve dershanelere aıılmııtır. im
tihanlar bir ay sürecektir, Tqriniev
velin on beşinde yeni sene tedrisatına 
ba§lanacaktır. 

Üniversite binası arkasında İn§a e
dilmekte olan teırihhane bina11 ikmal 
edilmek Üzeredir. Bina eıaa itibarile 
bitmittir. Harici ve dahili telvinat ve 1 
tezyinatı, bazı teferriiatı yapılmakta
dır. 

Fakültelet"de kayıt ve kabule dün de 

Tütün konferansı 
Bugün öğleden evvel tica

ret odasında toplanıyor 
Ticaret müdürü umumisi Naki B. 

dün Ankaradan 
şehrimize gel • 
mittir. Naki Bey 
dün Ticaret oda
sını, Ticaret mü
dürlüğünü ziya· 
ret etmit ve Sü
mer Banka git • 
mi9tir. Ticaret 
müdürü umumi
ai, bugün topla· 
nacak tütün kon 
gresinin ilk ihza 
ri celsesinde ha-
zır bulunduktan Naki Bey 
aonra aktam trenile An.karaya gi
decektir. 

Profesör M. Malche 

devam edilmiıtir. Fakültelerden batka 
diğer yükıek mektepler de yeni talebe 
kayıt ve kabulüne ba§lamıılardır. 

Ankara telefonu 
Otomatik telefonların bu 

gün sekizinci yılıdır 
ANKARA, ıo (Milliyet) - Ankara 

otomatik telefonunun sekizinci ıenei dev 
riyeıidir. Bu müeıseıe 
cümburiyetin muvaf -
fak olmuı laydalı mü
easeıelerinden biridir . 
Teıisinden bu güne ka 
dar pyet iyi bir tekil
de idare edilmit ve her 
sene bir aı: daha teka
müle doğra giderek en 
medeni tehirlerin en 
mütekamil idareleri ha 
!ine gelmiştir. Ankara 
otomatik telefonu ı ! 
Eyliil 926 ıeneıinc't 
bin abonelik olarak te
e11üs etmiı, 928 Teıri 
nievvelde ikinci bin ve -·w.ı.t.
ve 930 senesinin teıri· NlY AZl BEY 
niaaniıinde de üçüncü 

(Devamı 5 inci sahifede) 
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DİL ANKETİMİZ 
Manaca bağlı sözlerin karşılıkları 

"Milliyet'' in dil anketinde en çok düıündüğü fey, manaca biribirine bai· 
lı, yahut yakm sözlere türkçe karıılık bulmak olduğunu yazmııtık. 

Şu aözler de onlardandır: 
1 - GURUR, 2 - KiBiR, 3 - F AHIR, 4 - T AAZZUM, 5 - TEF A· 

HOR, 6 - VAKAR. 
Bu altı sözün hepsi de insandaki bir duygunun türlü derecelerini göale· 

rlr. KuJlanıı, bunların kimisine o duygunun iyi, L..ıınisine de kötü derecelerini 
tahıis etmİ§tİı. 

Dikkat ol.:ınursa &örülür ki bunlar dan hiç birini Ötekinin yerinde kullan· 
mayız. 

lıte bu türlü kulla.ruılan gözönün de tutarak bu ı(;z!ere öz türkre kar• 
ıılıldnr arıyoruz. 

Gelen cevapiar gazetemizde basılacak, T. D. T. C. ine de ııönderi!ecelı-• 
tir. 

Cevaoı,., .. ntıt:ıPtf"mizde anket memurluii'una ıönderilmelidir. 
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Tarihi tefrika: 109 

y......,.,, S. N. Hor ı..JJa (Milliy•t) bullr. 

/ 

Kamil Paşa ve Mısır meselesi 
. 2 

Kamil Pş. nm arizasma muhalif rey ve mütaleada 
bulunanlar. - Adliye nazırı Hasan Fehmi Pş. nm sözleri.-

l " Şeyhülbeled " mi, " Şeyhülbeliye " mi? 
Kamil Paşa, Mısır meselesi hak 

kmdaki mütaleasım Hünkara ar· 
zetmiş, hatta Mısırın tahliyesi için 
esas itibarile İngiltere devletile 
anlaşıldığı, şahsen Padifahın dos· 
tu olan Kayser Vilhelm'in de bu 
hususta "delaleti halisanede bulu
nabilmesi zemini hazırlandığını" 
yazmış ve muktezasının irade bu· 
yurulmasını beklemişti. 

Sultan Hamidin "damşma ille· 
ti", bu meselede de engel olmuştu. 
Hünkar Sait ve Müşu Şakir ve 
Kürt Sait Patalarla mülakat etmiş 
ti. Bu mülakatlardan sonra Kamil 
Paşanın Mısır meselesi hakkında
ki mazbatası münderecatmı tasvip 
ve kabul etmemiş ve mesele gene 
neticesiz, akıbeti akim kalmıştı. 

lki Sait Paşalar ile ..IV,j.şiı- Şa
kir Paşanın dermeyan ettikleri mü 
talealara göre, Kamil Paşanın ar
zettiği sureti tesviye kabul edilir· 
se: 

İngilizler Mısırda yerleşip kalır· 
lar imiş! 

Çünkü tahliye tarihi kesilip ta
yin edilmemiş ve sonraya bırakıl
mış! 

Almanya devleti ve Kayser Vil
helm, dostane tavassut etseler bile 
Fransa buna mümanaat eder imiş! 
Hasılı Kamil Paşanın almak iste
diği ve arz ve istizan ettiği tedbir
ler, fayda yerine zarar getirir i
mis 1 . . 

Sultan Hamit, bu telkinat üzerine 
tekrar cinlenerek işi sürüklenmek· 
te olduğu tezebzüp girdabına al· 
lırmış ve Mısır meselesi son günü
ne kadar kongrene vaziyetinde 
kalmıttı. 

Adliye Nazırı .Hasan Fehmi Pa
~run, Mısır işleri hakkındaki söz
leri cidden doğru ve kıymetlidu. 

Hasan Fehmi P ... a merhum: 
- DeYleti Osmaniyt:, Mısın al

dı alalı ne kendi hakkile fayda gö 
rebilmiftir, ne de Hıtta Mısriyeyi 
tabiatin feyzine göre imar edebil
miş, ne de halkım refaha erdire
bilmiştir ! derdi. 

Bu gün, konuşulduğu sırada, ta 
rihe müstenit olarak hıkaye ettiği
ne göre; bir vakitler Mısır valihği 
lstanbulda mezada konur gibi en 
çok arttırana, para verene ihale e
dilir imiş! 

Bu suretle Mısır hıttei cismiyesi 
ni uhdesine geçiren valiler de, 
Mısırı soyar sovana çevirirler i • 
mis! 

Hele Mısırın "Şeyhülbelet" !eri 
ki Pa~ merhum bunları "Şeyhül
beliye" diye telkip ederdi. Şeyhül
beletler, halkın başına en dehşet
li bela olup yapmadıkları zulüm, 
ihanet, yağma, talan kalmazıruş ! 

Şeyhülbeledlik son zamanda, 
yani Avrupa tetkilatı medeniye ve 
belediyesinin kabulüne, Hidiv İs-

mail Papnın devrine kadar mev
cut ill!iŞ ! " " 

Hatta Sultan Azizin Mısır seya
hatinde ikinci ziyafeti, Kahire a
halisi nam~n~ o zamanın Şeyhül
beledi, kendi muaezam dairesinde 
vermiş. O kadar mutantan, muh
teşem, müzeyyen bir ziyafet imiş 
ki dil ile tarifi, tavsifi, tasviri müm 
kün değil imiş! 

Sultan Azizin ayni tarihte baş
katibi olan lzmirli Mansuri zade 
Mustafa Efendi, - devri Hamidide 
hayli müddet Evkafı Hümayun ve 
Maarif Nazırı bulunan ve 307 tarİ· 
hinde vefat eden Mustafa Paşa, • 
maiyeti şahanede Mısıra gitmis ve 
o ziyafeti görmüş olduğundan mü
nasebet düştükçe anlatırdı: 

Sofraya konulan piyata tabak
lar, salatalıklar, yemişlikler ve bü 
yük kıtada sahanlar, hep altından 
mamul imiş! 

Bu altın sahanların kapakları 
üzerinde seçme pırlanta, zümrüt, 
yakutlardan gayet mahirane işlen
mit {Ay-yddız) timsali murassaı 
var imiş! 

On ikişer mumlu ve sofr:>nın iki 
kat yüksekliğinde sekiz adet ,am 
danlar bulunurmuş! Vakıa, l'adı· 
tahm sarayında, böyle çok kıymet 
tar, gümüş ve altından sofra takmı 
ları var idise de bunlar, daha mu
sanna, zarif, nazarrüba olduğun
Jan Sultan Azizin mazharı takdir 
•e tahsini olmuş ve Şeyhülbeled, 
ertesi günü dört yüz seksen parça 
dan mürekkep olan bu sofra tru.ı
mını güzel sandıklara koydurarak 
hakipayi hümayuna takdim eyle
miş; Hünkar, hüsnü kabul bu_yu- · 
rup Şeyhülbelede iltifatta bulun
muştur. 

Sofranın albn, pırlar_ta, zümrüt, 
yakut kıymetleri. safi olarak yanm 
milyon lira takdir olımmu§hır. 

Şeyhülbeled, böyle çok kıyme'· 
li hediye ve petketler takdim edin
ce, artık Hidivin ne kadar değer
li hediye ve behiyeler arzetmit o
lacağı takdir olunabilir! 

1282 tarilıinde Hidiv İsmail Pa 
~anın her türlü mesai ve fedakar- . 
!ıklar ihtiyarile Hidiviyetin vera
set usulünü evladiyete çevirttigi 
ve 1284 senesinde Hidiviyet sala
hiyeti dairesini geni,letip hariçle 
iktısadi, mali mukaveleler akdine 
'\e valilik ünvanının "Vice Roi" 
demek olan Hidivliğe çıkar1lması· 
na müsaade aldığı ve bu mühim 
hususlara ait fermanları az bir za
man zarfında biribiri ardınca ele 
geçirmek için ne kadar paralar sar 
fettigi düşünülebilir! 

Yoksa, lngiliz, Mısır altınları -
nm efsunkar tesiratı olmasa idi o 
ft"rmanlar kolay kolay yazdırdıp 
çıkartılabilir miydi? 

(Arkası var) 
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Yann: 

Sultan Aziz ve Mısır 
1 

Paditah'm ve Hidiv'in sefahatları. - " Osmanlı fırkai 
esrarı ,, yahut " Genç Osmanlılar " - Hidiv 

hanedanından bir kısmının dargınlıkları. -' 

Anadolu Kulübü açıldı 

Klübün yemek •alona 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Anadolu klübünün yeni binasmda 
bugün bir çay ziyafeti verilmiş ve yeni binanın küşat resmi yapdmış· 
tır. Bu münasebetl,ıı, vekiller, mebu;lar ve şehrin yüksek mahafiline 
mensup bir çok zevat ziyafete iştirak etmişlerdir. Merasimde bulunan
lar klübün yüksek bir zevkle tefrişi.lde i.mil olan sanatkar Sali.hattin 
Refik Beyi takdir ve tebrik etmişlerdir. 

MiLLİYET PAZARTESi 11 EYLÜL 1933 

HARiCi HABERLER 
Kübada vaziyet 
Adanın etrafında otuz 

harp gemisi var 
LA HAVANE, 10 (A.A.) - Asso

ciated Press'in bildirdiğine göre silahlı 
30 ihtilalci, salı günü Amerika konsolos
hanesinde tahariyatta bulunmuşlardır. 
ihtilalciler kimseyi tehdit etmemişler 
ve hiç bir zarar yapmamışlardır. 

Konsoloshanelik. binasında dün vazi
yet mühimdi. 

Amerika bahriyelilerinin karaya çı
kanlmaları emrinin geriye alınmasına 
sebep, Amerika bahriyelilerine karşı ta
lebelerin almış olduğu tehditkar vazi
yetten olduğu hissediliyor • 

Kruvazör lndianapolis'in de ancak i
ki saat kadar durup tekrar açık denize 
dönmesinin bundan ileri geldiği zanne
diliyor • 

WASHiNGTON, 10 (ı\.!..) - Hü
kUmet Hampton .. Roads'da bulunan ıe
kiz tOrpito muhribinin Cuba•ya hare
ketlerini emretmiştir. 

Bu yeni gemilerle bearber Cuba SU• 

larmda bulunan Amerika harp gemile
rinin savısı 30 olmu' oluyor. 

W ASHINGTON, 10 (A.A) - Cor
denas Bay' da bulunmakta olan Misisi
pi dritnotuna derhal Havana'ya gitmesi 
için emir verilmiştir. Ayni zamanda 
Virgini' de Norfolk' da bulunmakta o· 
lan Renben James muhribi de hemen 
Cuba sulanna gitmek için emir almış· 
trr. Washington resmi mehafili şimdi 
Cuba açıklarında buluna 30 Amerika 
harp gemisine lüzumu halinde Virginie• 
de bulunmakta olan 8 muhribin de der
hal ilave edileceğini beyan ediyorlar. 

Havana' daki Amerika Kons Konsül 
jeneralin ikametgahı, salı akşamı silô.h
lı adamlar tarafından araşbrılmıştır. Fa
kat bunlar şiddet istimal etmemişlerdir. 

M.Herriot Rigada 
Ayrılırken M. Litvinof ile 

uzun müddet görüştü 
MOSKOVA, 10 (A.A.) - M. Her

riot ve arkadaşları dün Rigaya hareket 
etmişlerdir. Misafirler Hariciye komise
ri M. Litvinof ile Moskova Sovyetleri 
reisi, Fransız refareti ve -Hariciye ko
miserliği erkinı, Litvanya sefiri ve mal· 
buat mümessilleri tarafından selamlan
mışlardır. 

M. Herriot hareketinden evvel TM. 
Litvinof tarafıdnan kabul olunmuı ve 
mumaileyh ile uzun bir mülakata bulun
muıtur. 

RIGA. 10 (A.A.) - M. Herriot'nun 
bugün gelmesi bekleniyor. Hariciye na
zın 1929 senesinde, C:enevrede yeni 
devletin istiklali için bütün gayretini 
sarfetmiş olan M. Herriot'nun ziyare
inden memnun olacağını bildirmiştir. 

A tina suikastı 
--o--

Yunan zabıtası iki kişiyi 
tevkif etti 

ATINA, 10 (A,A.) - Bir polis dün 
M. Venizelosa karşı yapdmış olan sui
kruıt faillerinden olduklan zannedilen 
iki kiıiyi tevkif ehniştir. 

ATINA, 9 - Arasuvadan buraya 
gelen müstacel telgrafnamtlere göre M. 
V enizelosa karı• yapdan suikast faille
rinden Fasulaa ile Fricalas yakalanmıt· 
!ardır. Çete reisi Tanaş kaçmış iıe de 
adım adım takip ediliyor, suikast fail. 
lerinin yakalandığı haberi burada bü
yük bir memnuniyet uyandırmıştır. 

Irak siyaseti 

Riyaseticümhur umumi katipliği 
ANKARA, 10 (Telefonla)- Hikmet Beyden inhilQJ edecek Riya. 

seticümhur umumi katipliğine Ruşen Eşref Beyin tayini ihtimali kuu
uetle muhtemeldir. • 

lstanbul pul müdürlüğü 
'ANKARA, 10 (Telefonla) - Yeni teşkilatta lstanbul yol müdür

lüğüne tayin edilen Hariciye muhasebecisi Abdülkadir Bey yeni uaz.ile 
sinden istila etmiştir. Abdülkadir Bey Hariciye muhasebeciliğine au
det edecektir. Kciz.ım Beyden açılan Devlet Demiryollan muhasebeci
liğine muavin Cemil Bey tayin edilmiştir. .i 

Bursanın kurtuluş bayramı bugün 
BURSA, 10 (Milliyet) - Bursa yarın kurtuluş bayramına hazırla

nıyor. Bu sene emsalsiz. meı·asim ve geçit resmi yapılacak, kurtuluş gü
n~ kutlu/anacaktır. Gece için fener alayı tertip edilmiştir. 

lzmirde muallimler kursu kapandı 
IZMIR, 10 (Milliyet) - Bir m üddettenberi Ziraat mektebinde de 

vam eden muallim kursu bugün nihayet bulmustur. Bu münasebetle 
Vali Kciz.ım Paşa muallimlere hitaben bir nutuk söylemi;ıtir. 

Meclis reisimiz Edremide gittiler 
EDREMiT, 10 ( A.A.)-8. M.Meclisi Reisi Kciz.ım Paşa Hazretle

ri dün Ayvalıktan Edremitf.t?.geldi!er. Kalabalık bir halk kütlui tara
fından parlak bir surette istikbal edildiler. Müşarünileyh Edremidin 9 
Eylül kurtuluş bayramında hazır bulunmu~tur. 1 

EDREMiT, 10 ( A.A.) -Meclis Reisi Kciz.un Paşa Hazretleri bu
gün Edremit sporcuları tarafından şereflerine verilen çay ziyafetini mü 
teakıp saat sekiz.de Balıkesir tarihile lstanbula hareket etmişlerdir. 

Fırka idare heyetinde müzakereler 
AN KARA, 10 ( A.A.) - C. H.F ırkası idare heyeti bugün toplan

mış, ge'!çlik teşkilatı üzerindeki konuşmalarına devam etmi.ftir. 

I lk incir mahsulü sevkedildi HA VANA, 10 (A.A.) - Dokor Ra
mon Sanmartin Cuba reisicümhurluğu
na İntihap edilmiştir. 

Bulgaristanda bir Türk 
gazetecisi yaralandı 

Kıral Feysalın polifkasına 
devam edilecek 

IZMIR. 10 (Milliyet) - incir piyasası Borsada 15 kurıqtan açd
mıştır. incir hanlarda işlenmeğe başlandı. ilk mahsulden birkaç parti 
bugün lstokholm' e ve diğer muhtelif iskelelere sevkedilmiştir. 

SOFY A, 9 (Milliyet) - Ağustosun 
24 üncü pertembe günü ak§amı Sof • 
yada çıkan Türkçe "Deli Orman" ga· 
zetesi sahibi Mahmut Necmettin Bey, 
muvakkaten tedavide bulunduğu Gor 
na Bonya'daki evine giderken yol ü
zerindeki ağaçlık ve karanlıklardan 
çıkan hüviyeti meçhul üç ıahsın ani 
hücumuna uğramı§, çene ve kafasına 
demir yumruklarla indirilen sayısız 
darbeler neticeainde kanlar içinde 
düşüp bayılmııtır. iniltiyi iıiden bek· · 
çilerden biri yaralıyı kendi evine al
nu,tır. HAdiııeye emniyeti umumiye 
müdiiıılüğü vaz'ıyet etmipe de, mille• 
cavi:zler henüz yakalanamamıtlardır. 
Taarruzun, Bulıraristanda Türklük a• 
leyhinde tahrikatta buluna.- 'yir teı· 
kilit tarafından tertip edildiil 2anne 
dilmektedir. 

Bulgar Maarif n~~ıtı 
Deli Ormanda 

SOFYA (Milliyet) - Bulgar maa
rif nazırı Goapodin Boyaciyev ekserisi 
Türklerle meskun olan Deli orman mın
takasında bir seyahat yapraıJtır. 

Nazır, Şumnu istasyonunda, Türk 
halkı namına avukat Besim Hilmi Ça
kalof, Dr. Hüseyin Topuzov, ve Türk 
mektepleri encümen reisi Hacı Ali za
de Ahmet, Sulak oğlu Sabri1 Talat ve 
Mehmet Beylerden mürekkep bir heyet 
tarafından İstikbal edilmiştir, 

Gospodin Boyaciyef, Şumnunun ;ısa
rr atikasından ve Bulgaristanın en bü
yük, zarif camilerinden olan 'tŞerif Pa .. 
fa,, camiini ziyaret etmiştir. 

Türk mekteplerinin elim vaziyeti 
hakkında encümen heyeti hazırladığı bir 
raporu, nazıra takdim etmiı ve bu hu
susta şifahen de malumat vermiştir. 

Sofya ateşemiliterliği 
SOFY A, 10 (Milliyet) - Türkiye 

hükumeti, Sofyaya bir ateşemiliter ta
yin edecektir. 

Düz hat rekoru 
LEBOURGET, 10 (A.A.) - Tay· 

yareci Assoant ve Le Vevre bu. sabah 
saat 4.45 te Oran'a uçmuşlardır. Tayya
reciler Codos ve Rossi'nin elde tuttuk· 
lan düz hat üzerindeki dünya meoafe 
rekorunu kırmak Üzere pek yalanda O· 
ran'dao uçacaklardrr. 

Çekoslovakya kabinesinde 
değişiklik 

PRAG, 10 (A.A.) - Siyasi şahıi
yetler ara5ında mühim görüımeler ol· 
maktadır. Bu görüşmeler neticesinde 
kabinede bir değiıiklik olacağı tahmin 
ediliyor. Fakat bu değişiklik sadece şah
si değişiklik olacak umumi siyaset nok
tasından bir de:l'itiklik olmayacakhr. 

Almanyadan Avusturyaya 
yazılacak mektuplar 
ViYANA, 10 (A.A.) - Stwıde ga· 

zetesinin yazdığına göre Alman propa
ganda nazırı M. Goebbels tarafından 
tavsiye ediietı yeni propağanda tarzına 
karıı ıiddetli tedbirler alınağa karar 
vcrmittir. Bu yeni usul ıudur: 

Avusturyada akraba veya tanıdıkla
n olan Almanlar, kendilerine yazacakla
n mektuplarda Hitler rejiminden sita
yit)P bahsedecekler, Almanyanın iktısa
di ve siyasi kalkınmasına ait gazeteler
den makaleler kesip göndereceklerdir. 

---o--

103 kişi uyku hastalığın
dan öldü 

SAlNT • LOUIS - Amerilıada -
10, (A. A.) - Uyku hastalığı salgını 
·neticesinde timdi ye kadar .103 kitinin 
öldüğü anlaıılmııtır. 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
BACDAT, 10 (A.A.) Irak başvekili 

Raıit Ali Bey, lngiltere ile Irak arasın
da mevcut bulunan dostluk politikası
na devam edileceğini .öyleıniı ve Kral 
F eysal'm takip ettiği siyasette hiç bir 
değişiklik olmıyacağım ilave etmiştir, 

Bulgar 
Komünistleri 

ISTANBUL, 10 (A.A.) - T.D.T. Cemiyeti Umumi Katipliğin
den: T.D.T. Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti bugün saat on bir 11e 

on dörtte Dolmabahçe sarayında lbrahim Necmi Beyin reisliğıi al
tında toplanmıştır. 

Ba toplantdmda karşılıklar kı lavuz.u için ankete gelen ceıJaplar 
üz.erinde araştırmalara devam edilmiştir. 

On alb -kişi ·idama 
mahkfun edildi 

- İngiliz darphane 
Müdürü geldi 

Rus • İngiliz ticaret 
müzakereleri 

LONDRA, 10 (A. A.) - lnıri!tere 
ile Rusya arasında yapılmau muhte
mel bir ticari mukavelenin imza fal"l· 
!arını münakaıa etn:ıek üzere Londra
ya ırelmit olan Sovyet Ruaya Hıuici,.. 
Komiııerliği lktısadi Şube Reisi Roleft• 
bloon yoldaşın Moskovaya döndüğil 
salahiyettar bir membadan haber ve• 
riliyor. 

SOFY A, 10 (A.A.) - Şimni mah
kemesi 16 komünisti idama, 42 koaıüni.-' 
ti de bir ıeneden 15 ıen~e 'kadar deği
ten hapse malıküm etmİ}tir. Bu komü· 
niotler, bir sene evvel tqkilit yapma· 
ğa kalkışmıılardı. 

Avusturyada hükumet 
vaziyete hakim 

ViYANA, 10 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı M. Vangain söyleı!'iği t.ir nu 
tukta hükumetin vaziyete tamamen ha
kim olduğunu ve icap ettiği takdirde 
şiddetli tedbirler almaktan çekinmiye
ceğÜn bildinniıtir. 

Çin ve Japon yaklaşması 
ŞANGHAY, 10 (A.A.) - Kiangsi 

vilayetinin Kuling şehrinde bir konfe. 
rana toPlanmıştır. Bu konferansın: ve
receği karar uz.ak §al'kın akıbetini ta .. 
yin edecektir. Konferansa Mareıal 
Çong-Kay-Çek, M. Sung, M. Vang
Çinır - Vey iştirak etmişlerdir. 

M. V anır . Çing - Vey, Japonyanın 
uzak Şarkta tak'p ettiği şiddetli siya
setle, Çin için bir rakipten ziyade iyi 
bir müttefik olacağı kanaatindedir. 

Amerika ve lngilterede bir seyahat
ten dönmüş olan M. Sung Çinin garp 
hükumetlerile yaklaşması taraftarıdır. 

M. Sunır'un hasımlan böyle bir siya• 
setin memleketi beynelırulelleımeğe 
aevkedeceğini ileri sürüyorlar. 

Tahminler, hemen hemen ittifakla, 
Japonya ile bir yaklapna lehinedir 

Marne meydan muharebesi 
PARIS , 10 (A..A.) - Havu A

jansmdan: Tekaüt nazırı, bugün IMıırne 
meydan muharebesinin 19 uncu yıl dö
nümü meraıimine riyaset etmiıt.ir. 

lspanyol kabinesindeki 
buhran 

MADRIT, 10 (A. A.) - Reisicüm· 
bur, M. Azana kabine5lnİn istifası ile 
baılıyan vükela buhranının önünü al· 
rnak Üzere müracaatlarına devam et .. 
mekte ve bir kabine teıkiline çalıı· 
maktadrr. 

Bir çok gazeteler, kabineniıı M. 
Lerroux tarafından teşkil edileceği il1 
timalini ileri aürüyorlar. 

MADRIT. 10 (A.A.) - M. Azana 
ile bir mülakattan sonra M. LeıToux 
ıosyalistlerin dahil olamıyacaklarr bir 
temerküz kabinesi teşkil etmek Üzere 
muhtelif gruplarla ıröriişmelerine başla
mıştır. 

Kadın tayyareciler 
LE BOURGET, 10 (A. A.) - Pa

ris - Moskova - Tokyo Üzerinden 
bir uçuıa hazırlanan kadrn tayyareci 
Maryse Hitlz dün, bu uçuşu yapacağı 
tayyare ile bir tecrübe yapmı§hr. 

Pr. Einstein Londrada 
LONDRA, 10 (A. A.) - Sunday 

gazetesinin bildirdiğine göre profe .. 
sör Einstein, ansızın Londraya gelmi~ 
tir 

Dün darphaneyi gezdi ve 
tesisah beğendi 

Sir Johmnn 

Londra darphaneai müdürü Mösyö 
Johnson dün ıehrimize ırelmiıtir. M. 
Joluuon tenezzüh ııeyahati ya.pmak
tadır. 

Sir Johnson. dün refakatinde lngi-

Londra mahafili Rosenbloon yolda· 
§ıD yakında döneceğini zannetmeJeri
ne mukabil Londra Rus mahafili ken
disinin döneceğini zannetmiyorlar •• 
Bununla beraber müzakerelere de
vam olunacakbr. 

liz Sefareti tercüıııanlarmdan bir zat 
olduğu halde darphaneye gitmiııir. 

Muınaileyhi damga matbaası ve 
darphane müdürü Fuat Bey karııla· 
mış ve kendisine gerek darphanel·İ ve 
gerek damga matbaasını gezdinnit
tir. 

Tatil m.ünasebetüe şehrimize gele:n 
ve bu meyanda darphanemizi de ı;ı:ez ... 
nı~k ve görmek arzusunu ızhar eden 
Sir Jahonson darphanedeki ve dAmga 
matbaasındaki tesisatı çok mükt>rnme1 
bulmu,tur. Binanın tekli ve reMneti 
Sir Johnson'un nazarıdik.katini c.e1bet 
miş, bu binanın inşa tarihini •ormuı
ıur. Kendisine istediği izahat nril
ıni"tir. 

Sir Johnson iki üç ırün aonı·a Anka· 
raya gidecek ve hükU.met merkezini 
de geze<:ektir. 

Mürakıpların vazifesine 
dair nizamname •. 

Her mürakıp ayda bir Vekalete rapor 
verecek. Mürakıpların mıntakaları .. 
ANKARA, 10 (Telefonla) - İstanbul 

mali teşkilatında mürakiplerin va~ifesi .. 
ne dair olan nizamname projesi Maliye 
vekaletince hazırlanarak Devlet Şurası 
na terko1unmuştur: Bu nizamnameye na 
zaran biri üçüncü, ikisi beşinci derece
den olan üç mürakip memur edildikleri 
mmtakalarda ifayi vazife edecekler ve 
Maliye merkez teşkilô.tile muhabere ede 
ceklerdir. 

Müı·akipler lüzumu halinde resen ve
kalet makamile de muhabere salahiyeti
ni hai:r. olacaklardır. Vekalet isterse mü 
r:ıkrPleri bir veya iki mıntakada birden 
calıştıracak ve ayni işin tetkikine ikisi 
birden memur edilirlerse derecesi yük
sek olan mürakip, ayni. derece olurlarsa, 
kıdemi fazla olan mürakip diğerlerinin 
m<"saİsİ netayicİl)İ tevhit edebilecek ve 
muhabere salahiyetini haiz olacaktır. 

Her mürakıp mınt~kası dahilindeki 
işl~re ve miirakabe esnasında gördüğü 
bu lüzumluszluklara dair vekalete her 
ayın ilk haftasında bir rapor göndeı·e
ceklir. Mürakıpler i~timalarına lüzumu 
halinde müdürleri de davet edebilecek· 
!erdir. Miirakıpler, mürakabeleri esna
smda t~düf ettikleri y.anlq muamele• 

!eri meıuliyetleri alt.nda teşkilat şefleri· 
ne tahriren tebliğ ve yolıuzlukları tas
rih edeceklerdir. 

Mürakıpler iste<likleri malumatı vazi 
fe alan memurlardan doğrudan doğruya 
ıifahen ve tahriren alabileceklerdir. Mü
rakıpler suiistimalleri bizzat tahkik ede
bilecekler, tahkikat işlerinde memurini 
muhakemat kanununun tahkik memurla 
rma verdiği salahiyetleri haiz olacaklar· 
dil". Mürakabenin gayesi mali kanunla
rın tatbikında hazine ve mükellef huku 
kunun mütekabilen temini, ali.kadar bü .. 
tün memurların bu esasa muhalif hare
ketlerinin ıslahı kanun hükümlerini muh 
telif içtihatlara yer kalmaksızın kanunuı 
mürakabe için çizdiği hudut dahilindeki 
mıntaka ve kazalarda ayni suretle tat
biki olacaktır. 

Mürakıplerin mıntakaları 
ANKARA, 10 (Telefonla) - lstan• 

blll Maliye teşkilatında mürakipliklere 
tayin edilenleı·in mıntakaları Maliye ve
kaletince tayin edilmiıtir. Raşit Beyin 
mmtakası lstanbul, Kazım Beyin Beyoğ 
lu, Mustafa Beyin Üıküdar olarak teobit 
olunmuştur. Muıtafıı Bey ayni zamanda 
Beyoğlu tahıili.t iılerini de mürakabe 
edecektir. 



Sarı tehlike 
Uzak şarkta Avrupanın siyasi 

dedikodularına kulak asmadan 
karınca intizamı içinde hummalı 
bir hayatiyet gösteren Japonlar 
eski ve yeni dünyayı ürküten yeni 
yeni harp silahları icat ettiler. 

Amerikalıları şaşırtan, İngiliz
leri hayrette bırakan ve hudutları
nı korkunç bir istihkam şebekesi 
ile çeviren mağrur Fransızları de 
rin derin dütündüren bu icatlar 
haşyet ve deh,et verici şeyler. 

Bir torpil ki, ucunda ağır bir 
istihkamı berhava edecek kuvvet
te dinamitler, yakıcı, öldürücü 
maddeler var. Ve bunun içine gi
ren bir fedayi torpili can alan bir 
noktaya kadar götürüp çarptırı
yor. Kendisi de ölümün en müthi
şi ile hayata veda ediyor. Fakat 
çarptığı yerde de hayatta kimse 
bırakmıyor. 

Bir bomba ki, tayyare gibi ka
natları var. Ve torpil gibi içine gi
ren bir fedayi tarafından idare e
diliyor, düşmanın emniyetle giz
lendiği yere kadar gidiyor ve çarp 
tığı yerde patlıyor. Bu kanatlı 
bombanın bir parçasını bile bul
mak belki kabil olmıyacaktır. Çün 
kü çarptığı yer öyle bir hale geli
yor ki, enkazı arasında kendisi de 
kayboluyor. 

Yeni yeni kimyevi maddeler
den yapdmıt yeni bir zehirli gaz 
ki, ne maske, ne yer altı mahzeni, 
ne de Everst tepesi bu gazın in
lif<U' gahaıından kendini kurtara
mıyor. Tneffüs eden en feci isti
raplar içinde can veriyor. 

ı ~ ,,,.. .y. 
L. 

Ne lsviçre göllerinin tairane kı 
yılarında çene çalan diplomatla
rın sulh münakaşaları, ne Lon
drarun Geologie müzesini borsa 
hanına çeviren iktısat konferansı
nın mjizakereleri bu haber kadar 
müessir değildir. 

Ve yıllardanberi cihan mede
niyetini bir adıııı daha Yükselte
cek bayirli eserler icat edemiyen 
ilim ve fen tahrip ve imha saha
sında dörtnala giderek her gün 
yeni bir keşif ve, yeni icat ile hü
nerini gösteriyor. 

Anlatılıyor ki, İnsan zekası ar
tık tehlikeli bir istikamet almıştıF. 
Eski dünyall).n sarı tehlike vahi
mesi galiba bu şekilde ve bu istika 
mette tahakkuk edecek! 

Burhan CAHTI 

Cerrahi kongresi 
Münakaşa edilecek iki 

rapor hazırlandı 
lkinci Milli Cerrahi kongreainin tet· 

rinievvelin on bqinde Ankarada top· 
lanacağı haber almnuıtır. Kongre i
çin hazırlıklara batlanmııtır. 

Kon.grede iki rapor münakafa edi
lecektir: 

1 - Narkoz meselesi. Raportörü 
Omer Vasfi Bey, 2 - · Kulakların te
daviıi. Raportörü Hayri Bey. 

Raporların münakaıa:ınndan sonra 
aerbett tebligata da zaman aynlmıı· 
br. 

Azaların tebliğ edeceği mevzu iki 
niiAha olarak teırinievvelin birinci gÜ
nüne kadar Umumi Katip Kazım ls
mail Beye gönderilecektir. 

Kongre reioi Ahmet Kemal Beydir. 

1 BORSA 1 
(it Bankasından alınan cetveldir). 

9 EYLÜL 1933 
'.A.kıam Fiatları --ır 

l.tikrazlar Tahvilat 
l.tikras dahili 96,50 Elektrik -.-
1933 Jatikrazı 95.- TraınYay 
Şa'l'k D. yo41an 285 Tünel -.-
D. Mu•ıalıhidei 53.50 

Rıhtım 17.65 Gümrükler 6.25 Anadolu 1 47,50 
Saydi m.ahi 6,60 
Bağdat 10,25 H 111 47,25 

T. a•kerjye 10 Mümeaıil 61.-

ESHAM 

it Banlı:aıı Na .. Telefon ' 12,45 
ma 9,50 Bomonti 20,25 
n .., Hamili.ne 9,55 Terko• 27.65 
tı n Müeııiı 102 Çimento 11,90 
Tramva,. 48,50 Jttiliat date 18,25 
Anadolu Hiııe 27,50 Şork day 1,25 
Reji 3,30 Balya 2,75 
Şir. harİJ• 15,ZS Şark m. e~ 2,SO 

ÇEK FlATLARI 

Paria 12.06 t Prai 153675 
Londra 675 Viya.n-. 4.5025 
Nüyork j [ 66.75 Ma.drit 

· ~ 5.645 
BrüJıı:ıel 339 .BerHn J.97.45 
M.L.ano 89.375 Zloti !w 425 
Atina 826750 Peıte - •l 37825 

Cenene 2,44.25 Belgrat 1fl 3505 
Sof ya 640550 Bükreı 'T 79.78 
Am5terdam 1,16.797 Moako•• r 1092 

~UKUT (Satı§) 

Kuru• Kurut 

20 f. Franaız. 167 l Şilie, AT. 24,50 
l lıterl n 675 1 Pe:zeta 16 
l D lar 149 1 Mark 50.-

20 Li.ret 220 1 Zeloti 24.-
20 f. Bel~ika 114 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar ss.-
20 1. ı ... içre 818 1 Çerno .. iç 
20 Le"a 25.50 ı Altın 9.22 
21 Kur. Çek 11& 1 Meıı::idiye 0.57 

1 FloY~n 83 -Banknot 2,,4' 

MiLLiYET PAZARTESi 11 E'(LOL 1933 

•ı • 
ŞEHiR H·A BE R LE R 1 

Ekonomi 

8 aylık ticaret 
--o--

Geçen sene ne kadar, 
bu sene ne kadar? 

Tutulan istatistiklere göre 933 senesi 
ilk sekiz ayı zarfındaki ithalat 42,358,274 
liradır. ihracat ise 46,443,166 liradır. 
Halbuki 932 senesi ayni ayları zarfında· 
ki ithalatımızın yekunu 57,931,282 lira 
idi. ihracat ise 52,432,756 liradır. 1932 
senesi ıtarfındaki ithalat ile ihracat ara· 
smdaki fark 5,528,535 liradan ibaretti. 
Bu istitistiğe göre 1933 senesindeki İt• 
halat ihracat farkı çok azalmıştır. 

Afyon piyasası 
Son hafta içinde afyon fiyatlan dün

yanın her tarafında birden bire yüksel
miştir. Hamhurg piyaoasmda, Türk mal 
larma rağbet fazladır. Malların beynel
milel fiyatı yükselmesi Üzerine latanbul
daki afyon satışları da hararet peyda et
mİ§tİr. Evvelki gün ticaret ve zahire bor 
sasında 460 • 600 kuruş arasında mua
mele gören Drogist işi mallardan 12 mor 
fin dereceli olan afyonlar dün 702 kurut 
Üzerinden muamele gÖrınÜ§tür~ Uyuıtu
rucu ma'ddeler inhisarı henüz piyaaadan 
afyon satın almamıştır. inhisar idaresi, 
afyon almağa başladıktan sonra fiyatla
rın, bir kat daha yükseleceği anlaşılmak 
tadır. 

Tiftik piyasası 
Tiftik fiyatları son günlerde 42 • 46 

kuruı arasında tahalüf etmektedir. 
Anadoludan tehriınize fazla tiftik gel 

diği için fiyatlarda büyük deği§iklik yok 
tur. 

Vaziyet durgundur. 
Ali.kadarlar,. evvelce takas sistemin

de pek çok ihraç edilen tiftiğin takasın 
ilgasından sonra çok muamele görmedi 
ğini söylemektedirler. 

Buğday piyasası 
İstanbul ticaret ve zahire borsasında 

dün, buğday üzerine hararetli muamele 
olmu§tur. iki gün evvel 4,48 kuruıta ka 
panan fiyat, dün birden bire 5 kuruşa ve 
akıama doğru da 5,07 kuruıa yükselmiş 
tir. 

Anadolunun bir çok yerlerinden meb 
zul buğday geldiği halde fiyatların yük
ıelmesi, köylünün buğdaylarını Ziraat 
bankasına değer fiyatla satmak imkanını 
bulmuş olmasından ileri gelmektedir_ 
Dün lstanbula 21 vagon buğday gelmiı 
tir. Stok buğday mikdan 9185 tondur. 

Yumurta piyasası · 
Y umurla piyasası bir aydan beri mun 

tazınan yükselmektedir. Geçen hafta 17 
liraya satılan yumurtaların 1440 adetlik 
sandıklan evvelki gÜn 21 ve dün de 22 
liradan muamele görmüştür. 

Ufak boy ywnurtaların sandığı 19 
liradan satılmaktadır. 

Fındık piyasası 
F mdık piyasası, son günlerde hara· 

retlidir. Gireson iç fındığı vadeli- 49,92 
Ye levan iç 51,87 kuruş üzerinden mua
mele görmektedir. 

GlRESON, 10 (A. A.) - Dün bor
uda 28 buçuk kunııa kadar 1184 çu· 
va! fmdık, 58 l<uruıtan 64 kuru§" ka· 
dar 89 çuval fındıkiçi aablınııtır. 

Ofise müracaat !Azım 
İhracat ofisi, lzmirden Avrupaya 

yaş üzüm ihraç eden bazı tacU!erin ma
lumat nokıanlığından müıkülata uğra
dıklarını nazarı itibara alarak lzmir tica 
ret odaıının tavassutu ile tacirlere §U 

tavsiyede bulunmuştur: 
Her memlekette muhtelif döviz ve 

kontenjan kararlan vardır. Tacirlerimi
zin, bir malı ihraç etmeden evvel ofise 
müracaatla malUınat alınaları hiç şüphe· 
siz ki menfaatleri iktizasıdır. 

Sovyet-Yunan ticareti 
MOSKOVA, 10 (A. A.) - Sovyet 

Ticaret mümessili ile Yunan lktısat 
Nazırı, Sovyet • Yunan ticaret muahe· 
deleri hakkında Atinada muvakkat 
bir itilafname imzalamı§lardır. 

Cumhuriyet merkez bankasının 
bir tebliği 

ANKARA, 10 (A.A.) - Cümhuri
yet Merkez Bankasından tebliğ edilmiı
tir: 

Fransa ve Almanya ile aktedilen 
Klearing mukavelelerinin tatbikinde 
Türkiyeden bu memleketlere ihraç edi
lecek ma] bedelle•inin tesviyesinde te
ahhurat vukua gelebileceği hakkında 
bazı tüccar ve banka mahafilinde hasıl 
olan endİ§eye mahal yoktur. Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankaaı Fransa 
ve Almanyadaki muhabirlerine oradaki 
ithalatçı tüccar tarafından yatınlacak 
mal bedellerini hiç bir teahbure mahal 
bırakmadan teıviye edeceği gibi, eşya 
nın Türk limanlarından tahmili tari
hinden mevrit memleketlere vusul ve 
orada bedellerinin tahsili tarihine kadar 
geçecek müddet zarfında mal bedeline 
mahıuben bunların parasını elde etmek 
istiyen tüccara dahi diğer bankalar 
tarafından teshilat irae edilmesi esbabı 
temin olunmuttur. 

Müzelerimizin müessisi 
Hamdi B. için ihtifal 
Şehrimiz müzesine mensup müdür

ler ve memurlar bugün saat altıda Geb
zeye giderek Karahisar köyünde mü
zemizin ilk müessisi Hamdi Beyin me
zannda hususi bir ihtifal yapacaklar· 
dır. Hamdi Bey müzeyi ilk evvel ıim
diki Çinili köşkte tesis etmiıti. 

--o-

Şevki B. Ankaraya gitti 
Muhtelit Mübadele Komisyonu 

Türk Heyeti Reisi Şevki Bey Ankara
ya ıritmiıtir. 

Maarifte 

Dersler başlıyor 
Taşradan da tahsil için 

birçek talebe geldi 
Lise, orta ve muallim mekteple

rinde bugünden itibaren yeni sene derı
lerine başlanmaktadır. Bu sene bütün 
orta mekttplerde ve liselerde yeniden 
bir çok şubeler açılmıştır. Yalnız lstan
bul orta mekteplerine ve liselerine bu 
ıene yeniden kaydolan talebe mecmuu 
(8) bini tecavüz etmektedir. Bu yeku
nun üç bini kız talebedir. Ecnebi ekal
liyet mekteplerine giren talebe bu ye
kUııa dahil değildir. Bu gene yalnız ls
tanbul ilk mektepleri 6500 mezun ver

·mİştir. Anadoludan da bir çok talebe 
tahsil için şehrimize gelmiştir. Yeni a· 
çılan Vela lisesinde şube adedi 17 ye 
çıkanhruştır. lstanbul erkek lisesi tale
be kadrosu iki bini bulmuş, lnzlisesi ta
lebe kadrosu bin üz yüzü tecavüz et
mİ§tİr. 

Dersler başladıktan sonra yeni §U· 
beler açmak lüzumu karşmnda derhal 
şubeler ilave edilecektir. Muallim kad
rolan geniş tutulduğundan icabında 
muallimJere şube dersleri verilecektir. 
Bu şube dersleri için kendilerine fazla 
olarak muayyen bir ücret verilecektir. 

Talebe kayıt ve kabulü dün akşam 
hitam bulmuştur. Fakat me§ru mazeret
ler dolayısile şimdiye kadar kaydedi
lemiyen talebe vekaletin müsaadesile 
muhtelif orta mekteplere ve liselere kay
dolunacaklardır. 

İstanbul erkek lisesi talebesi bu se
ne çok fazla olduğundan namzet kay
dedilen talebeden bir kısmı Vefa lise
sine ve Gazi Qgman Paşa orta mekte
bine nakledileceklerdir. 

Bu sene en şayanı dikkat olan nok
ta ecnebi ve ekalliyet mekteplerinden 
naklen bir çok talebenin resmi mektep
lere kaydedilmesidir. 

Mektepsiz çacuk kalmıyacak 
ilk mekteplere yeni talebe kayıt ve 

kabulüne 16 eylulde başlanması için 
vekilet maarif müdürlüğüne emir ve
rilmiştir. Tedrisata bir teşrinievvelde 
baılanacaktır. Bu oene ilk mekteplerin 
birinci sınıflanna 1926 doğumlular a
lınacaktır. Kadro imkanı nispetinde 
1927 doğumlulardan da göoterişli olan
lar kabul edileceklerdir. Geçen sene ilk 
mekteplere on bin iki yüz küsiir tale
be kaydedilınişti. Bu sene bu miktarın 
daha çok artacağı kuvvetle ümit edil
mektedir. Maarif müdürlüğü mektepsiz 
çocuk kalmaması için her türlü tedbiri 
almııtır. 

Dr. Refik B. Maarif 
müdürlüğünde 

Maarif Vekil vekili doktor Refik B. 
maarif müdürlüğüne gelerek lıtanbuhın 
umumi maarif vaziyeti halıkında 1ıazı 
izahat almıı ve beyanı memnuniyet et
miıtir. 

Amerikada köycülük tahsili 
Amerikada köycülük ve halk terbi

yesi tahsil edecek ilk mektep muallim
lerinin müsabaka iıntihanı dün sabah 
saat 8,5 ta lstanbul -erkek liseoinde ya
pılmııtır. imtihana 28 erkek muallim 
İftirak ebnİf!İr. imtihan maarif müdür 
muavini Hıfzırralıman Raıit, fıtanbul 
liseai müdürü Celal ve ihtisas dersleri 
muallimleri huzunında yapılmııtır. im
tihan evrakı dün alqamki poıta ile An· 
karaya gönderilmittir. Evrak vekaletçe 
tetkik olunacak ve gönderilecek (10) 
muallim seçilecektir. Muallimler teşri· 
nievvel başında Amerikaya hareket e
deceklerdir. 

Bir sınıfta elli talebe döndü 
lotanbul Erkek liııesinin son omı

fında bir hadise olmu§tur. Son omıf 
bakalorya ikmal imtihanları dün ne· 
ticelenmiştir. Fakat aon aımf talebe
•inden eili genç ipka bırakılmıttır .Bu 
adet sınıf mevcuduna nazaran çok 
fazla addedilmektedir. Dönen elli ta· 
!ebe dün Maarif Vekaletine müraca· 
at ederek vaziyetlerini anlatmıtlar
dır. Vekalet bu mesele ;!e meşgul o
lacaktır. Dönen talebelerd .. n bir kr•· 
n>ı yalnız bir dersten İpka kaldıkla
rından kendilerinin bu sene üniverai
te fakültelerine namzet talebe nla· 
ı·ıık kayıtlarını istemişJerdir. Talebe· 
lerin bu sene fakültelere namzet ta
lebe kaydedilip edilemiyeceğini Ta
lim ve Te,.biye dairesi halledecektir. 

Eroinciler 
Geçen hafta içinde meydana çıka

rılan eroincilerden sekiz kiıinin mahke
meye verildiğini dün Y&zmıftık. Aldı
ğunız malumata göre zabıta bu ıebeke
nin diğer efradı hakkında tahkikata de
vam ederken yeni müphem izler elde et
miştir. 

~vvelce Cedikpllfada meydana çıka
rılmı§ olan Madam Afroditi eroin ima
laıl,anesile münaıebeti olanlar da mey
dana çıkanlmaktadır. Bu §ebeke ile a· 
lakadar ve sermayedar olarak yeniden 
Salamon Eskinazi Efendi ile Taksim· 
de zengin tüccarlardan Haci Andonya
dis ve evvelce yazıhanesi kapatılmış o• 
lan Aıaf Efendinin odabaşısı Taptas ile 
bunlardan başka Karlo ve loir kiıi daha 
dün yakalanmııtır. Bu ouretle halen 
nezaret altında yedi kişi vardır. 

Bundan batka polisimizin Franoız 
polisine iı'arı üzerine eroinci Alber 
Kaldiros'un karc!eşi Nesim Kaldiros la 
'Mlarsilyada yakalanınııtır. 

Zabıta esaslı ve mühim izler üzerin
de yürümektedir. 

Adliyeye tev,di edildiklerini yazdığı
mız eroinciler, dün 8 inci ihtisaı mah .. 
kemesi istintak hakimi tarafından cel
bedilerek aorguya çekilmişlerdir. Eroin· 
cilerin muhakemesine yakında batlana
caktır. 

P'ollsta 

Sandal devrildi 
--<>--

Denize dökülen dört 
genç kurtarıldı 

Evvelki gün Kalamış açıklarında 
bir deniz kazası olmuş, Süreyya, Nuh, 
Cevdet Recep, Vedat Ulvi İsminde 4 
arkadaşın bindiği kayık devrilmiştir. 

On beş • on sekiz yaş arasında bu
lunan gençler, kayığa bindikten son· 
ra dümeni engine doğru kırmışlar, 
yelken de açarak rüzgarda sandalı ih· 
tiyabızca sünniye batlamıtlardır. 

Sandalın yalpa yapmasına aldırmı
yan gençler üste itişmiye de başlamq
lardrr. Evvela gayet sakin bir ouret
te ilerlerken birden yelkene dolan rüz 
gaı ıandab devinniştir. Kapaklanan 
sandaldan dökülen gençler bağırmıya 
batlamışlardır. Dördü de yüzmek bil
d•klerinden bocalaınıya başlamışlar, 
fakat oldukça açıkta bulundukların· 
dan kudretlerinin kesileceğinden kor
karak mümkün olduğu kadar bağır
mışlar ve imdat istemişlerdir. 

Bu bağırış, sahilden duyulmuş, ba
lıkçı kayıklarmm ye.rdımı ile de kur
tardmıtlardır. 

Zabıta, ihtiyatsızlık eden gençler 
hakkında takibata başlaımıtır. 

Bir adam saçaktan düştu 
Edirnekapı sakinlerinden Strati oğ

lu Y orgi Beşiktaşta Hakimiyetimilliye 
mektebinde evin aaçağına taı döşer
ken muvazenesini kaybederek düımüş 
ve yüzü ile ellerinden yara.)anmııtır. 

Eroin mi? 
Küçük Bayram sokağında dolaşan 

Dimitri isminde birinin vaziyeti fÜP· 
heli görülerek yakalanmış ve Arna
vutköyünde oturduğunu söyliyen Di
ınitrinin üzerinde eroine benzer bir 
madde bulunmuı, hakkında talu"bata 
başlanmıştır. 

Arkadaşa dayak 
Kasımpaşada sakin tütün aıneleoin

den Şevki poJise müracaat ederek 
Şule birahanesinde §oför Siyam tara
fından dövüldüğünü ve sustalı çakı 
ile kolundan yaralandığını söyliyer'l'k 
tikayette bulunmuştur. Şoför Siyam 
yakalanmıştır. 

Hemşiresinin parasını almış 
Beyoğlunda Hüseyin, hemıehrisi 

Billurcu sokağında lıtelyo kalfa apar· 
tını11nı kapıcıoı Recep tarafından 30 
: irasınm alındığım söylemiştir. Recep 
lı;ıkkmda tahkikat yapılıyor. 

~ Kireç söndUrllrken 
T'\~khane caddesinde amelelik e• 

den Kırklarelili Selim namındaki 
şahıs bir fıçı içindeki kireci söndür
nıekte:rken fıçmm patlamaaile vücu
dunun muhtelif yerlerinden yanını§, 
berayitedavi Cerrahpaşa haotahanesi
ne ııönderilmiştir. 

••leıHyade 

Zehirli gaz 
İstiınbulun birçok mahzen
leri tamir ve ıslah edilecek 

Müatakhel harplerde ha.lkı zehir
li gazların tehlikesinden korumak i
çin yeraltında fenni mahzenler ya. 
pılmak Üzere hükUmet belediyelere 
birer tamim ve talimatname gönder. 
mişti. lstanbul belediyesi mahzenler 
in;<ı ettirmek üzere gerek bütçe Üze.) 
rinde, gerek fenni noktalar üzerinde 
tetkikat yaptırırken, bir zat beledi
yeye müracaat ederek §ayanı dikkat 
bir teklifte bulunmuştur. Bu zatın 
teklifine göre latanbul belediyesi ye
niden bir çok mahzenler yaptınnak 
külfetinden kurtulmaktadır. Y apdan 
heaaplara göre lstanbul hallunı ala
bilecek mahzenler İnşası için 52 mil
yon liraya ihtiyaç görülmektedir. 

. Belediyeye müracaat eden zat, ye· 
nıden nıahzen intatnna lüzum olma
dığını, latan bul da tarihi 100 mahzen 
bulunduğunu, bunların biraz tamir 
ve hüsnü muhafaza ile matlubun ha
oıl olacağım bildirmİ§tir. Belediye bu 
teklifi çok yerinde bulmu§ derhal bu 
yolda tetkikat yapılmağa baılanmı§· 
tır. Filvaki latanbulda dünyanın hiç
bir yerinde bulunmay~n gayet elve
rİ.§1İ, vasi mahzenler vardır. Mevcut 
yüz mahzenden en mühimleri ıunlar
dır: 

Jüstinyen, Acnnusluk mahzeni, Bin
birdirek mahzeni, Cibalide Teodoa 
mahzeni, Soğukçeıme mahzeni, Fa
tihte Otlakçıyokuıu mahzeni, Seli
miyede Fethiye mahzeni, Yedikule 
mahzeni, Karagümrük mahzeni, Zey 
rekte KLliae camü mahzeni, Gülhane 
parkında mankafa mahzeni, Aya Yor 
gi mahzeni, Nuruosmaniye mahzeni, 
Yerebatan mahezni, Askeri müze 
mahezni, Eğrikapıda Anamaa mah
zeni. 

Bu mahzenler Şarki Bizana impa
ratorluğu tarafından senelerce uğra
ıılarak esirlere cebren yaptırılmıştır. 
Şimdi bu mahzenlerden Belediye icap 
eden şekilde iatifade edecektir. 

Mektep ve yol ihtiyacı 
Daimi Encümen azalan köylerl cİo-

laşarl\k mektep ve yol ihtiyaçları 
hakkında tahkikat yapacaklardır. 

Köpekler gaz makina'arında 
boğulacak 

Soknk köpeklerinin imhuı §ekli 
hakkında vaki §İkayetleri belediye. 
naz.ındikkate almıştır. Sokak ı,;;pek
lerinin itlifı için yeni bir u.aU 1 tatbik 
"dilecelctir. Zehirle ve tabanca ile 

Mahkemelerde 

Esrar kaçakçılığı 
-o-

Üç kişi daha kaçakçılık
tan tevkif edildi 

Gemlikte meydana çıkanlan büyük 
mikyastaki eroin kaçakçılığı tahkikatına 
dokuzuncu ihtisas istintak hakimliğinde 
devam edilmetkedir_ 

Çiftliğinde 15 okka saf esrar çıkan 
Mehmet ile yanaşması Mehmet tevkife
dilmişlerdir. 

Çiftliiinde 9 torba esrar çıkan Danı§ 
Beyin bu kaçakçılıkla alakası olmadığı 
anlaşılmış, kendi serbest bırakılmış, ka
tibi Süleyman oğlu Mustafa Efendi tev
kif edilmiştir. 

Esrar otu diye gönderilen ve iki kam 
yonla emanet dairesine teslim edilen mad 
de tahlil edilmek üzere Tıbbı adli kimya 
hanesine gönderilıniştir. 

ff.ezuniyet 
Dokuzuncu ihtisas mahkemeıi müs

tantiki Saffet Bey bir ay mezuniyet al
ıruştı !r. Mumaileyh ihtisas mahkemesi 
bllfkrıtibi Suat Bey vekalet etmektedir. 

Mekki Bey tekrar beraet etti 
Tevkifhane müdürü iken vazifesinde 

ihmal gösterdiğinden dolayı muhakeme 
altına alınan ve neticede beraet eden 
Mekki Beyin hakkındaki beraet karan 
nı temyiz mahkemesi bozmuıtu. 

Ağır ceza mahkemesi bu bozma ka 
rarına uymuş, yeniden muhakeme yap· 
mış ve bu muhakeme de dün neticelen
mistir • 

İ>ünkü muhakemede idda makamı ce 
za istemiş, muhakeme uzun bir müzake 
reyi müteakıp gene eskisi gibi beraet 
kararı vermiıtir. 

Tevkifhane müdürü vekilliğin
den istifa 

Tevkifhane müdür vekili Avni Bey 
e,·ellıı.i gün vazifesinden istifa ebnittir. 
l.tifası müddeiumumilikten Adliye veka 
!etine bildirilmi§tir. Bu, Avni Beyin ikin 
ci i•tifasıdır. Fakat kabul edilmemi~tir. 
Avni Bey ayni zamanda mahkemei as
liye katibidir. Her iki vazifenin birden 
tedviri Avni Beyin sıhhati üzerinde tesir 
yapmış, mumaileyh bun\ln için tevkifha 
ne müdür vekilliğinden afvini istemittir. 

lhtısas mahkemesinden kaç 
maznun geçti? 

lhtısas mahkemeleri teıekkül t.deli 
20 ay oldu. Şehrimizde iıe baflıyan 
iki lhtısas mahkemesinden Adlıyede· 
ki 9 numaralı mahkeme, güntrHkteki 
mahkemeden daha fazla davaya bak 
mıştır. 9 numaralı mahkemeye bu 
müddet .zarfında 450 maznun gelmiı· 
tir. 157 maznun hakkında mahkumi
yet kararı verilmiıtir. Mahkemenin 
hükmettiği para kararlarından 11 l 
bin 806 Jira kat'iyet kesbetmit ve tah
ıiline baılanmıştır. 

Şimdiye kadar mahkeme kararile 
müsadere edilen qya ıunlardır: 

(60,985,142) cigara kağıdı, (4200) 
yapraklık kopya kağidı, (6890) kilo 
tütün, (875) kilo rakı, (714) kilo §a• 
rap, likör, konyak, ( 7) kilo esrar, 
(102) çakmak, (286) cfeıte iskambil 
kağıdı, (48.145) çakmaktaıı, (222) pa· 
ket ecnebi cigara11, (200) kilo aala
mura, (514) kilo İspirto, (3) kilo vis
ki, (20) paket ecnebi kibriti, (125) 
kilo banıt, (3) adet tütün havanı ve 
bıçağı, (3) adet tam takımlı rakı ka
zanı, (1) araba, (2) ökü:ı:, (2) at, 
(,1) adet yeni Şevrole markalı otomo
bil müsadere edilmiıtir. 

Üsküdar yangını ---Dikkatsizlikten çıktığı 
tahakkuk etti 

Bütün tafoilatile dünkü nüshamız· 
da yazmıı olduğumuz Ooküdar yan
gını polia tahkikatı bugün bitecektir. 
Yangına sebebiyet verdiğinden neza .. 
r1ot altına alınan muallime Sıdıka H. 
dün tle iaticvap edilmiş ve oerbest bı
rakılmııtır. Y angmda kast olmayıp 
dikkatsizlik olduğu teapit edilmiştir. 

Gayrimübadiller idare 
heyetinde 

Gayrimübadiller yeni idare Heyeti 
toplanını§ ve aralarında birinci reis 
olar"k Konya Valiliğinden mütekait 
H<'. mü Beyi ve ikinci reis olarak ta 
Hnlil Paıayı intihap etmiıtir. 

1 KUçUk haberler 1 ____ , 
* Bartmda çıkan "Bartın" refiki

miz doku:ı: yılını bitinnit, onuncu ya 
•ına girmi§tir. Temiz ve itinalı yazı
lar ve Bartma ait dolğun havadialer 
le çıkan refikimize daha çok uzun 
ömüzler dileriz. -

öldürme ıekillerinin bir çok mahzur
ları görüJmii§tür. 

Belediye badema, bir çok ecııebi 
mem!eektlerinde yapıldığı gibi. l:apan 
uoulüniı tatbik edecektir. Kapanla 
tutuhm köpekler Himayeihayvanat 
CemiyE:lİne teslim edilecek ve remi· 
yet L~ köpekleri gaz makinelerinde 
boğarak öldürecektir. 

Eski oto bu sler 
Keresteciler • Eyip hattında i~liyen 

otobüslerden bir kıamrnın çok eoki ol
duğu görülmüt ve bunlar iıten mene• 
dih»iıtir. 

Hasekide yeni paviyonlar 
Haseki haotahanesinde yeni inşa e· 

dilecek paviyonun projelerini Sıhhiye 
Vekartıti tastik etmiıtir 
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Hayat ... uzayıp kısalmadan 
ibarettir 

Yaşadığı zamanın hakim kanunu 
nu keşfedebilenler rahat ederler. 
Bu sene, plajlarda ingizike kısa 
manasına gelen Short ismindeki 
düttürüleyla kısa donlar, kadınla
rın saklayıp göstermek husuııunda 
tereddüt ettikleri kısımlarını ört
mek için bir bayii uğraştılar ve 
zahmet çektiler. • A vruı:-•;ı gazete
lerine bakarsanız Short (Şôt oku
yunuz !) !ar bir aralık şehre kadaı 
inen plaj pijamalarını bir hamle· 
de meydandan kaçırmıt. Şimdi 
pijama sanki 30 sene evvelki bir 
kılık gibi garip görülmekte imiş. 
Onlara - yani gazetelere - göre 
bu kısacık don plaj hayatında iyi
ce yerleşmiye namzettir. BeM.:i 1 
Ben bu kehanete Avrupa için ina· 
nırım. Çünkü orada kadınların a
yak ve bacakları uzun zamandan
beri nesillerce sürüp gelen beden 
terbiyesinin tesirile düzelmiş, gü
zelleşmit ve saklanacak tekilden 
çıkmıştır. Ama bizde de böyle mi7 
Bu sualin cevabını ancak bizim 
plajlatmnzda da Short'lann pija
mayı kovma~ile alabileceğiz •• 

Bu münasebetle enteressan (bu 
kelimeyi severim) bir mütahede 
yaptım: "Hayat bir uzanıp kısal
madan ibarettir,,. 

Bakınız, sayıyorum: Günler u
zanır kısalır •. saçlar uzanır kısalır, 
etekler uzanır kısalır. Tırnaklar U· 

zanır kısalır, eller uzanır kısalır, 
ömrümüz uzanır kısalır, diller uza
nır kısalır, bıyıklar uzanır kısalır, 
(sakallar keza) pantalonlar uza
nır kısalır, (maddi ve manevi) 
boylar uzanır, kısalır, (bazan alç.;. 
lır) yollar uzanır kısalır, mukave
leler uzanır kısalır. Filmler uzanır 
kısalır, içtimalar, konferanslar, 
kongreler uzanır kısalır. Görütler 
uzanır kısalır. Seyahatler, ikamet
ler uzanıl' kısalır ve nihayet kadın· 
ların pijamaları uzanır kı&alır •• 
Her şey uzanır kısaı•r, uzanır kısa
lır .• Anlatılıyor ya!. • Böylece ha
yat hatlar, sürer, biter fakat uza
nıp kısalma bitınez. 

Osküdardan N. Z nımuzu' ile mek
tup gönderen zata 

Kadınlar ve kadınlık hakkında. 
ki uzun yazınızı okudum. içinde 
tayanidikkat olan parçaları var.Fa 
kat mektup, maalesef, çok uzun. 
Eğer iki güne kadar bir daha muh. 
tasar ve kısasını göndermezseniz, 
mektubunuzun ancak bazı p~rça
larmı alıp dercedebileceğim. Yal
nız, henü:ı. yirmi yatında bir deli
kanlı olduğunuz mektubunuzdan 
anlatılıyor. Hükümlerinizde biraz 
daha ihtiyatlı olunuz. Kim bilir. 
Otuz yatında belki siz de benim 
gibi dütünürsünüz. Selam ve inti- 1 
zar. 

Deniz işlerinden karaya bak
maya vakit yok ki; 

Dünkü (Cumhuriyet) gazetesin
de Müze Müdürlerinden merhum 
Hamdi Beyin bir resmi ve kabrin
de ihtifal yapılacağına dair bir d'e 
haber vardı. Birinci sayıfada net
redilmesine nazaran mutena olma
sı lazımgelen bu havadiste Hamdi 
Bey merhum için "Hamdi Bey sa
bık Müze Müdürü, İstanbul meb'. 
usu Halil Beyin pederidir,, deni
yor. 

Müze ve sanayiinefise i~lerile aı 
çok alakadar olanlar bÜirler ki 
Hamdi. ~ey merhum Halil Beyin 
karde,ıdır. • Acaba deniz i•lerile 
meşgul olmaktan kara itlerine bak 
mıya vakit mi bulunamıyor? 

FELEK 
Yll8yette 

Mali teşkilat 

Dün daktilo hanımların 
imtihanı yapıldı 

lstanbul yeni mali teıkilatı bitiril· 
miş demektir. Ancak bazı tayinrer 
kalnıııtır ki, bunlar da yapılmalitadır. 
Şubelerin eıyalan da değiştirilmekte
dir. Şu~lere mülga Düyunuumumiye
den alman güzel maaalar vesair eşya 
verilmektedir. • 

Dün yeni tqkil.i.tta istihdam edi· 
lM:ek daktilo hanımların imrilıa'lları 
yapılmııtır. imtihana 30 hanını l!'İnniı 
tir. 

• 
Tifo azaldı 

Geçen haftalarda §ehirde ço~alnu§ 
olan tifo hastalığı Sıhhiye Miidiırlü
giince alınan tedbirler netice-ti c>;ar.•k 
azalmııtır. 

Sıhhiye müsteşarı 
Sıhhiye Müsteşarı Hüaamcıtin S..y 

Ankaraya gitmi§tİr. 

Ziraat sergisi 
Vi:ayet bahçei:.nde 28 ey!ı'.'..~d" açıl

ma!lı kararJa~tırılan zirai serginin da· 
ha sonra açılmaaı için bğc, ve ehli 
hayvanat aahiplerinin mÜl'f\f'.aatları 
çoğalmııtır. Sergi tqrinievve}Je açıla• 
caktrı. 



• 
( Askeri bahisler ) 

Ceneral (Balbo) nun uçuşu 
Bütün cihanın dikkat bakışını 

çeken bu büyük uçuş teşebbüsü, İ
talya milletinin kuvvet ve kudreti
nin yükseldiği hakkında Faşizmin 
beslediği inanın ve bir de büyük 
ölçülü gösteriş yapmak arzusunun 
eseridir. 

Uçkuculuğun her ülkede ilerle
tilmesine uğraşılıyor. Fakat bu ça· 
lışmada her ülke arasında ufak ve 
ya kocaman farklar görünüyor.Bir 
çok ülkelerde, yalnızca iş görebi· 
lecek askerlik uçku birlikleri yara
tacak kadar talim ve terbiye ile ik
tifa ediliyor. Fakat İtalya gibi yeni 
bir nesil, katı ve kahraman bir ne
sil yaratmağa karar vermiş bir ül
kede uçkuculuğun tutumu büsbü
tün başkadır.Yenilmez ve kahra
man bir unsur, ancak tehlikeli ça· 
lışmaların ve maddi fedakarlıkla
rın mahsulü olur. Görülüyor, ki t. 
talyan hava silahı milli ruhu, milli 
maneviyatı, milli kahramanlığı di· 
riltmek için bir vasıta olarak kulla
nılmaktadır. ltalya bu uğurda fe
dakarlıktan çekinmiyor. İtalyan 
milletinin bu fedakarlığa katlan
masına yani yeni bir kahraman ne
sil yaratmak için maddi ve manevi 
külfetleri esirgememesine lüzum o
lup olmadığını burada münakaşa 
etmek bize ait değildir. Yalnız bi
zim ortada gördüğümüz bir haki
kat vardır, ki o da Mussolini İtal
yasınm, yaptığı çalışmaların neti· 
cesini almağa bşlamasıdır. Bunun 
parlak manıilı ve tanığı (1) de Ce
neral Balbo uçuşunun parlak mu
vaff akiyetidir. 

İtalya, her yıl bir defa, hava pu
sadını kendi yeni rejimini kutla
mak, şereflendirmek için tahsis ey
lemektedir. Bu kutlama iti ya bir 
koca denizi aşmak suretile veyahut 
kendi ülkesi içinde Roma veya di
ğer bir şehirde hava müsabakaları 
yapılmak suretile oluyor. Her mü
sabaka, yüz binlerce İtalyanı, yeni 
rejimin hava zaferlerini göz
lerile görmeği mümkün kılacak su· 
rette uçuş meydanlarında topla
maktadır. 

İtalyan uçku inşaatı her gün ye
ni bir tekemmül kaydediyor. Son 
Amerika uçuşunu yapan uçkular, 
yüksek kabiliyette vücuda getiril
miş İtalyan motörünün zaferidir. 

Bu uçuşu yapan en yeni Savoia 
İtalyan uçku tipi saatte 216 kilo
metre yapar ve bu hızla yirmi saat 
ha va da kalabilirler. Yani uçuş sa
hası 4,000 kilometreden fazladır. 
Maamafih şiddetli yellere tutul
mak gibi zaruretlerle bu son uçuş 
kabiliyetlerini sarfeylemelerine lü
zum hasıl olmadı. Çünkü Balbo 
hava filosunun uçuşu esnasında 
mükemmel bir hava istihbarat hiz
meti kurulmuştu. lrlanda da, lıılan
dat!a, Groenland,da ve Labrador, 
da birer hava istihbarat istasyonu 
açılmış ,ayrıca iki İtalyan denizaltı 
gemisi ve altı İngiliz balıkçı gemi
ai hem istihbarat ve hem de kurtar
ma işini görmek üzere koca deniz 
üzerinde taksim edilmişlerdi. 

İşbu İtalyan uçku tipi, askerlik 
uçkusu olarak iyi vasıflara malik
tir. Uçkunun kendi ağırlığı 5700 ki
lo olup ayrıca 4500 kilo yük kaldı
rabilir. Savaş halinde, bu yükü iki , 

büyük torpil veya huna muadil ola
cak surette ağır bombalar te9kil e
decektir. Maamafih seyahtte tabii 
bir bomba beraber alınmamış, bun
ların yerine benzin konulmu9tur. 

ltalyanm askerlik bulunumu, bü
yük denizler aşacak surette uçku
lar kullanmasına lüzum gösteriyor. 
Bu halde Savoia tipi bombardıman 
uçkuları ile, bir savaş halinde kıyı 
keşfi, düfman limanlarına saldır
mak gibi işler görülecektir. Belki 
de İtalyan deniz kuvvetlerine re
fakat etmek yumuşunu da alabilir. 
Maamafih uçuş sabası 4,000 kilo
metreden fazla olan işbu uçkular
la, İtalya, Akdenizin ortasındaki 
vaziyeti ile bütün Akdeniz kıyıla
rındaki hükumetlerin arazilerine 
saldırmak imkanına maliktir. Bu 
sebepten bu uçuş, Akdenizin en u
zak köşelerindeki devletlerin bile 
dikkat bakışlarını çekmesi lazım
gelen bir hadisedir. 

ltalyada, çok kudretli küçük za. 
bit pilotlar mevcut olmasına rağ
men, Balbo uçuşuna iştirak eden
lerin cümlesi zabitlerden seçil
miştir. Bu uçuş, ltalyan uçku per
sunellerinin yüksek vasıflarını da
hi cihana ilan etmiş oluyor, ki bu 
keyfiyet inşaatta elde edilen te
kemmüllerden daha mühimdir. 

ltalyan uçkucusu yüksek kudre
tini gösterdi. Ortebello' daki İtal
yan hava mektebi, katı mesaisi ile 
çok yüksek vasıflı unsurlar yetiş
tirmeğe muvaffak olmuştur. Bu 
mektebin talebeleri, işbu seyahat 
ile, bunu cihana gösterdiler. Bu, 
genç rejim için ve yeni kurulma
ğa çalışılan milli karakter için bü
yük kıymeti haizdir. 

CINOGLU 

(1) Tanık = Şahit 

1 RADYO 1 
ı--

hugunkü program 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon.. 
18,30 Franaaca der• (HerJemiı olanlara). 
19 Hikmet Riza ahnını. 
19,45 Savim Harum, 
20,30 Münir Nuretti.n B. ve arkadaıları, 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Bor•a haberi, Saat ayarı. 

MOSKOY A, ı41l m. 
7.20: Sabah konseri. 9.20: Çocuk programı. 

11.20: Konser. 21: Akı-m kon•eri. 
YARŞOYA, 1411 m • 
19,40: T ag-anni, 20,45: Edebj muaahabe. 

22.25: " LA t.:UNT~SSE" isiınli opera temsili. 
BUDAPEŞTE, 550 m • 
21: Şiirler. 21.35: Orke•tra konseri. 23.lSı 

Plıiklar. 24.25: Şarkılı son çıkan danı parsala
rL 

ViYANA, 518 "'· 
21: Viyana büyük operasının orkestrası ta

rafından konser. 23.30: Guatav Macho takımı
nın aktam konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA, 
20.25: Er.nebi li•anile neıriyat. - Pliklar. 

21.20: Pliklar. 22.50: Keoıan konseri. 23.20: 
Mandolin kon•eri. 

PRAG, 488 m. 
20.55: Piyano konseri .. 21.20: Polonya ta,.. 

yarecilerinin ölümleri matemi .22~0: Orkeat· 
ra: 

ZÜRlH, 459 m. 
21: Neweli Viyana ıarkılan. 21.35: Müaaba-

be. 22.15: Kliai.k senfonik konaer • 
ROMA, 441 m. 
21 .. 35: Alfano'nun "SAKUNTALA,, operaaı. 
BÜKREŞ, 394 m. 
19.2: Konser. 20.20: Pli.k ile t•rkılar. 21.05: 

Oda ınuaikiai. 21.50: Taaanni. 22.20: Çift piya
no konseri. 

LAYPZlG, 389 m . 
21.05: Konser. 22.30: "Domuz avı., isimli tem 

sil ... 24: Gece konserL 
BRESLAU, 325 m. 
21: Ameleye hitaben Nazi propasandası. 

22.25: Tarannili konser (Richard Weltxin ıl!!I• 
serJı11rinden). 

PARIS Postası, 328 ın. ı 
21 : Tasanni ve aolo flüt. 22.15: Plak. .,.__________ 1 

MARGUERİTE MORENO - SUSİ VERNON • TRAMEL 1 Herkesi kahkahadan bayıltacak bir filmde 

Garsonlar Şahı 
[ 7238] 

MilliyE:l'in edebi romanı: 64 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Kim bu Hanımefendi? 
- Sesi fevkalade güzel, tekniği 

çok kuvvetli bir Hanımefendidir. 
Sırf kendi zevki için çalışmış. 

- T nınmış biri mi? 
- Bütün hakiki sanat mahfelle-

ri hürmetle tanır. 
- Hele hele! Hiç inanmadım 

buna. 
- Yalan mı söyliyorum. 
- Hayır. 
- Öyleyse •.. 
- Eğer sahiden böyle bir Ham-

.nefendi varsa neye ona da çalmı
yorlar? Cevap versene madem ki 
değerli bir sanatkardır mutlaka o
na da küfür etmeleri lazımgelir. 
Bana o kadar çattıktan sonra onu 
haydi haydi yerin dibine batırırlar! 

- Sen bir sevimli şeytansın! 
Dedi ve katıla katıla güldü. 
-Benimki de yalan mı? 

- İkimizinki de doğru. Ha .. Sa· 
na bir ikinci müjde daha verece
ğim. 

- Köse dayı! Sen bugün bana 
kıtırları atıp duruyorsun. 

- Kıtır değil, bu da gerçek. 
-Neymit o müjden. 

- Pariste bir Cemal Reşit Bey 
var. Çok değerli bir musikişinas. 
Yayla kızını itittim demit. Eğer 
Parise gelirse, yahut ben memleke. 
le dönersem ona kendim muzik 
dersi vereceğim. 

- Ona da kimse küfür etmiyor 
mu? 

-Daha ortaya çıkmadı. 
- Çıkarsa, görür dünyanın kaç 

bucak olduğunu! Otomobil Maslak
taki sözleşilen yerin önünde durdu. 
İpekçi Ihsan, Grabovski, operatör 
Yani, iki üç Fransız, bir kaç maki
ne ... Bunların hepsini tanıyordu. 

MiLLiYET PAZARTEŞI lJ EYLOJ. 1933 ,_ . 
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Arhk basmıyoruz. =: OG UTLEri 
Bizim caddede, bir kitapçı dük

kanı ..• E,has: Kitaphane sahibi ve 
ben... Konuttuğumuz mevzu ma
liim: 

- Biz de kitapçılık!? 
Tözlu raflarda eski, yeni yüzler

ce kitap sanki bizi dinliyor. 

Kitapçının anlattıkları ıqağı yu. 
karı tunlar: 1 ,_.,, 

- Bizde kitap çok az satılıyor. 
Çünkü satın alacakların gözünü do
yuran kitap yok .. Halk beğenmedi
ği şeyi para verip niçin alsın? 

Bir zamanlar, özene bezene bas
tığım ne kitaplar var ki bugün ha
mal sırtında, okkaya bindirdiğim 
halde masrafının yirmide birini çı
karmıyor. 

Şu camekanlara sıraladığım ki
tapların ne emeklerle meydana gel
diğini düşündükçe, yaptığım büyük 
hatayı anlıyorum. Bizde kitap sa· 1 
tışlarının artması için bir nesil da. 
ha lazım ... O nesil, ~di sekiz on 
yatında ... On sene sonra, umuyo-
ruz ki işler açılacak. Fakat bu on 
seneyi nasıl ve ne ile geçireceğiz? 

Kitapçı bana böyle içini döker· 
ken kapıdan bw baş uzandı. Eli 
bastonlu, saçları dağınık, bir mon-
şer •.• 

Koltuğu altında bir sürü gazete, 
kitap, risale ... Kitapçıyı selam!adik 
tan sonra maksada geçti: i 

- Size yeni bir eser hazırladım! · 
Kitapçı bana baktı, gülümsü· 

yor mu idi, yoksa ağlamalı mı ol
mu~tu, pek farkına varamadım. 

Yaşama yolu ve sıhhat 
yoklaması 

Hiç bir zaman bu memleketin sıh 
hat mesele•İ Cümhuriyet devrindeki 
kadar göz önüne getirilmemiı ve hiç 
bir an bu mesele ile bu derece esaslı 
surette meıgul olunmamıştır. Filhakika 
sıhhati umumiye İfİ her meselenin ba 
tında bulunmak ve her ıeyden evvel 
düşünülmek lazımdır. Zira herıey o• 
nunla kainı ve her iş onua bağlıdır. 
Sıhhati yerinde olmıyan bir kimseden 
iş hizmet beklenilir mi? Vücudü zin 
d~ kafası yerinde olan bir adamın 
İ§İ' ile sıhhati bozuk, neıesi kırık bir 
adamın işi, hizmeti arasrnda çok bü
yük bir fark vardır. Bir fert hakkın
da olan bu fark halk kütlesine nisbet 
edilirse ne müthit neticeler meydana 
çıkar. Bunun için bütün milletin ru
hunda sıhhat havası esmeli, bunun te 
mini ise, büyük küçük bütün millet e
saslı surette sıhhat terbiyesi görmeli
dir. 

Her memleket son zamanlarda bu 
mühim mesele ile çok meşğul olmağa 
ba~lamıştır. Sağlam fikir sağlam vü
cutte bulunur, düsturu her manası ile 
mevkii tatbika ko;,ulmuştur. Her fer 
de gerek kendisi ve gerek mensupla
rının sıhhatinin temin ve idam.eye 
muktazi kavait ve usuller talim ve tel 
kin ediliyor ve her srnıf ha Ikın işleri, 
m eslekleri ve h izmetlerine göre ko· 
runma usulleri ve tabavvuz çareleri 
öğretiliyor. Tabii bu malfunatla mü
cehhez iş ve sanat erbabı daha kolay
lıkla kendilerini hastalıklar ve kaza
lardan saknımağa n'Kıvaffak olurlar. 
Bu suretle sıhhati umumiye daha zİ· 
yade masun ve mahfuz kalıyor. Her 
İ§ ve sanate mahsus ha.stalıklar ve ka 
za.lar mevcut olduğu gibi bunlara kar 
fı ayn ayrı korunma usulleri ve onlar 
dan sakınma yolları vardır. iş bu tür 
lü bilgisi olan bir iı erbabı tabii daha 
az hasta ve kazazede olur. Ve daha 

Monşer, eseri hakkında 
verdi: 

izahat ziyade iılemek, çahımak ve iş mey

- Bütün kadınları, enterese e
den bir bahis ... "Niçin severiz, ki-

• . ? 
mı sevenz . ,, 

Ve çalımla başını kaldırdı. Ese
rinin yalnız ismile yaptığı tesiri, ki
tapçının gözlerinde okumak İstiyor 
gibi idi. 

· Halbuki öteki, Çoktan işi pitkin
liğe vurmuştu; Kat'i cevap verdi: 

- Artık kitap basmıyoruz! 
Monter muharrir şa,ırdı: 
- Niçin? Eskiden basıyordunuz 

ya? .. 

Kitapçı, iki kelime ile tekrar iti 
kestirip attı: 

- Artık basmıyoruz .• 
Monşer çekilip gittikten ıonra 

bana döndü, elile raflarda uyuklu
yan kitapları gösterdi: 

- itte deminki büyük muharri
rin eseri .. On tane bile satamadım! 
Ve dudakları arasından mırıldan
dı: 

- Artık basmıyoruz .• Ve yavaş-1 
ça tamamladı; 

- Faka! .• 
M. SALAHADDiN , "' 

~ttJlıy~ıı 
Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" Ur. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için. Hujç için 

LK. LK. 
3 ayhjı 4- 8-
6 " 7 50 14 -
IZ~-"::...~--'-14.:...-~-~~2=8-~-

Gelen evrak geri verilmez.- Müdd oti 
geçen nilahal.ılr 10 kuruttur.- Ca'Zete ve 
matbaaya ait i,ler için müdir:iyetı11 mü· 
raca.at edilir. Gazetemiz ili.nların mea'u· 
liyetini kahul etme:ı:. 

BUGÜNKÜ HAVA 

1 

dana koymağa muvaffak olur. Bu i
tibarla gerek kendisine ve gerek mil 
Jet ve memleketine daha faydalr o
lur. Sıhhat terbiyesi vermek için her 
memlekette türlü türlü cemiyetler, çe 
tit çeıit klüplerle içtimalar yapılryor 
ve halkı bu uğurda tenvir için konfe
ranslar veriliyor. En çok muhtaç o-
Jan memleketimizde bu hususta he
nüz bir ıey yapıldığını bilmiyorum. 
Her türlü İ! ve aanat erbabına bu yol 
da sıhhi korunma usulleri öğretilmek 
ve yoları gösterilmek sayesinde ne ka 
dar büyük neticeler elde edilir. 

Filhakika bu yolda sıhhatini sela· 
mette bulundurmak ve her türlü elem 
ve kederden masun bulunmak için ay 
ni zamanda vakit vakit vücutlerimi .. 
zin sıhhat yoklamasını dahi yaptrrma 
ğı unutmama.lıdır. Çok defa henüz a
şikar bir rahtoızlrk duymadan azanıı
zm bazı ufak tefek bozuklukları olur. 
hte bu yoklamalar esnasmda onlar 
meydana çıkar, ve lizı:m gelen küçük 
bir tedbirle derhal önüne geçilir. Bu· 
nun için herkesin emniyet ettiği ve 
kendisini yakından tanrdığı bir heki
mi olmalıdır. Hatta bu hekimin mer
tebesi pek yüksek olmasa bile her hal 
de hayatını iyi bildiği basta dostuna 
cok muktedir. ve bazik bir doktordan 
daha faydalı olur. lıte bu makoada 
mebnidir ki, Avrupa ve Amerikada 
bugün böyle aile hekimleri adeta bir 
familyanın bütün hayatını tanzim e
der ve onun tensip ve . tasvip ettiği şe .. 
kilde bir yaıama tarzı olur. Hatta A
merikalılardan bazı zenginler artık 
her ıeyi ve her türlü ef'al ve hareka
tmı kontrol ve tetkik eden bir hekim 
arkada§ın refakatinde ve nezareti al· 
tında yafamayı Adet edindikleri için 
Avrupahlar tarafmdan muaheze edil 
meğe baıladılar. Vakıa bu derece sı
kı bir doktor nezareti altında bulun
mak ta fazla ise de, büsbütün kendi 
kendini ve sıhhat hayatını uluorta 
dümensiz bir gemi gibi akıntıya hıra 
kıvermek te caiz değildir. Senede bir 
veya iki kere bir diı yoklaması yap
tırmakla sıhhate zararı olabilecek 
bir dişten kurtulunur ve diğer di~le .. 
rin selameti temin edilir. Fakat ağızı 
mızda a1elekser otuz ilci di~ vardır. 

Yetilköy raaat merkerin-:!en a:ldığınıız Bir çürük dişten bu yoklama sayesin .. 
malUmata nuaran busüo bava kıamen bu· k 1 1 • b. H lb k' 
lutlu Ye tiınal istika.metlerinden rüzg.irlı de urtu mak a ı, ıtmez. a u ı ca 
olarak devam edecektir. nımız otuz iki değil, b;" tanedir. Gö-

J-1 J,J~ tarıh.ınde hava tazyiki 765 rüniir derecede hasta olmavınca beki 
milimetrı11, en fazla sıcaklık 23, en az aıcak- me müracaate lüzum görmiyen kimse 
lık 14 derece idi. k 

iiııııiiiiıiııiıiiiiiiiiııiiiiiııı••••---- çok defa o bir tanecik canrnı urlara 

Yalnız bir kişi vardı ki hiç görme
mişti. Zayıfça, esmer, sert 
kemikli, parlak gözlü, çevik 
lıareketli bir kişi. Herkesin o
na kartı saygı göstermesi Petek'in 
merakını uyandırdı. Köse dayıya 
yavatça sordu: 

- Şirketin direktöru mu bu? 
-Hayır. 
-Ya kim? 
- lstanbul Polis Müdürü Ekrem 

Bey. 

-Ya .. Film çekilirken oda mı 
karışacak? 

- Ne münasebet? 
- Hani .. Şey .• Ben herifi devi-

receğim. Atını alıp kaçacağım. A!ı 
kurtarmak için polis müdürü de ar· 
kamdan mı koşacak? 

Köse dayı kendini tutamadı. Bir 
kahkaha koyuverdi. Ve Petek'i Ek
rem Beye tanıttıktan sonra sözleri
ni anlattı. Yüzü gülmez Ekrem Bey 
de gülmeğe bıqladı. 

- Hayır küçük hanım, dedi. Ben ' 
atı takip etmiyeceğim. Fakat aşa
ğı yukarı buna yakın bir şey için 
geldim. Bu vesile ile sanatteki ka
biliyetinizi de görmüş olacağım. 

Sizi Elhİımra sahnesinde çok gör
düm çok alkışladım. Bir de objek· 
tif önünde göreyim dedim. 

- Polis müdürü de gazetelere 
yazı yazar mı? 

- Neye sordunuz Petek Hanım. 
-Yazarsa, sizden çok rica ede-

rim, ne görecekseniz onu yazınız. 
Siz doğrusunu yazınız da artık kim 
sesiz Yayla kızlarına varıncıya ka
dar herkese küfür etmesinler.• 

- Ben yazı yazmam ama söy. 
lemesini ve söyleyiş usullerini pek 
iyi bilirim. 

- Öyleyse size sığınırım. 
- Ben sizin babanız Yaylalı 

Mehmet çavuşu da tanırım küçük 
Hanım. 

- Babamı mı? Siz cephane tre· 
nind~n mi gördünüz? 

-Hayır. Babanız Harbiumumi
de benim yanımda yaralandı. Onu 
geriye gönderen benim. Yaralı tes
keresine elimle yatırdım. 

- Mutlaka benim kim olduğu
mu yakında öğrendiniz. 
- ??? 

- Önceden bilmit olsaydınız o 

Anketimi-ze 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .• 

Liste: 3 
Fikir, lclee. Sonu. D.Kelekian Ef.«idee 

opinion" diye tarif ediyor. 
Oy. Sadri Maksudi Bey "ldee, düıün· 

ce" diyor. Bence dütünniek fiilinden 
bir söz getirmek yeğ ol ur. Mesela Düş ek 
(nasıl istek, dilek, istenilen, dilenilen 
şey ise, Düşek de düşünülen şey olur.? 
ekdaş olur; zaten bugünkü kullanışnnız
la da kaynaşır: (Bu hususta bir düşün• 
düğüm var) 

Mülahaza. Varış. (Hüseyin Rahmi B. 
"Hakka sığındık" ve sanıyorum ' 4Tesa, .. 
düf" romanlarında bunu kullanır) 

Mefhum, Concek. "Kavram" sözü 
A. C. B. tarafından ileri sürülmüştür ve 
pek uygundur. 

Ruh, Ame. Dirik. Vef. P. «ruh, revan, 
mayei hayaL.'' 

Tın. S. Maksudi Beyi "ruh" 
Zık. H. K. Kadri Bey, ve Buhari: 

"can, ruh, hayat, revan .. " 
Bunlar doğrudan Ame yani yeni Ruh 

karşdrklarıdır: diri ve varsa ona hayat 
veren, canlılığını temin eden kuvvet. 

Esprit. Ayni kuvvetin "öztekin" ( 1) 
varlığıdır. Ame gibi ziruha can vericiliği 
ifade etmeyip, başlı baıına bir giôvdesiz 
benlik teşkil eder. Şu halde, yalnız, çıp· 
lak demek olan Yal sözü ile Y altın de
nebilir. Bir de Esprit ilk manası: nefes, 
soluk'tur. Eski türkçede Tin sözü de ne .. 
fes, huğu, ve san, ruh demektir. (H.K. 
Kadri Hey) (Esprit manasına Tin sözü 
nün kabulü için bir sebep daha gösteri .. 
lebilir: Bir çok sözlerimizde ses inceliği 
mana inceliği ifade eder: Çongurdak .. 
Çmgı:rak; Çalmak • Çelmek; Çarpmak • 
v.s., v.s., Tin sözünün de Tın,m daha in .. 
ce ve mücerredi olduğu, dilimize has 
sandığım o kuralla, daha iyi belirip ha
tırda kalır.) 

P ensee. Sağınç. 
Süleyman Hurıit 

Liste: 4 
(Elde zaten bir kaç sözümüz var. 

Onun için, bunları bozup karşıhk aranı· 
lan sözlere uydururacak yerde onları 
bunlara uydurmaya çalrşacağım.) 

1 - Yaradılıı: Trynet, hilkat, çibil· 
Jet, fıtreL • hature. • ki!İnİn doğduğu 
çağdalci tabiatL 

2- Kılınç: Ahlak, Huy, Tabiat. • Ca
ractere. · Doğuştan sonraki terbiye, ira· 
de, ve başka amillerin yaradılışa katıl
masmdan çıkan kuvvei muhassala. (Fer· 
hengi Sadi tercümesinde geçer.) 

3 - Tos: Nejat, fıtret. (Bu, ve ali 
nejat diye tarif edilen Tosluk Hihetül
hakayik'te geçer. Ferhengi Sadi tercÜ· 
mesinde Tosun "'genç haşan hayvan" 
diye tarif ediliyor. Aralarında ilişik ola• 
cağını sandığım için Tos okunuıu ile 
kaydettim.) Belki Huy ve Mizaç, Hu
meur, Temperaınent &özlerine karşılrk 
tutulabilir. 

4 - Damar: Bu sözün de ahlak mana
sına kullanıldığı vard,r. Huy, Hummer 
gibi bir manaya daha iyi uyar, sanırım. 

Suatite: Denlik. Den'den. Ne denlü? 
ne vasfb, nasıl Dönemek: bir §eyin va· 
sıflarını anlamak icin tecrübe etmek. 
Şu halde Denlik «iualite, vasıf» mana· 
larım karşılayabilir. 

Meşrep: Tutam sözü karşılayabilir. 
Aslında: reviş, tavur, hal 

Cibillet: Salım. Aslrnda: krlrcın, pıça• 
ğın kesen tarafı. "Yalımı alçak" • soy• 
suz, fürUmaye. 

Meziyyet: Üstünlük, Meziyetin mut 
lak karşılığı olarak teklif olunabilir. 

Seçim. Bu, üstünlük gibi mutlak ol· 
mayrp yalnız sebebi rüçhandır. Umumi 
yetle merdut tanmnu§ bazı huylar, tabi 
atlar vardır ki hususi bir i!I için elveriş· 
li olabilir: Zorbahk, zalimlik, sinsilik, 
ikiyüzlülük gibi; öyle bir iı için zalim~ 
ler arasında en zalimi, sinıi.ler araımda 
en sinsi olanı aranılır. Aranılan vasıf 
üstünlük olmaz da seçim olur. 

Huy (adet, mutat manasmda): 
Öğürlük. Öğür alı§ık demek. "Bu ço· 

cıık pek fena bir öğürlük edinmiı" • kö 
tü bir buy, bir adet peyda etmiş. 

Süleyman Hurşit 

(1) "Öz + telkin," = özü yalnız, ya
lın, çıplak. "Abstrait" karşılrğı olarak 
kullandım. ................................... -................... -.... .. 

• 

mıyacak derecede hastalığa doğru 
gittiğinin hiç farkında olmaz. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

enik azmanlarına beni ısırtmazdı
nız. 

- Evet. Son makaleler üzerine 
sinirlendim. Doğrusu aleyhinize 
tahkıkata batladım. Ve bu sabah 
neticeyi aldım. 

Film başladr. Ve iki Fransızın 
ağızları açık kaldı. Bir tanesi sor
du: 

- Hiç film çevirdi mi? 
- Hayır. Yalnız bu sefer. İki 

prova .• Bir de bu. 

- Fakat bu bir harika! 
- Küçük bir tarif, mevzuu el· 

raflı bir anlatış yetiyor. 

- Bu akşam danslarını görecek
siniz. 

- Gönderdiğiz plaklardan sesi
nin de güzel olduğunu anlamıştım. 

Prova bittikten sonra Petek sor· 
du: 

- Bof film var mı? ,. 
- Ne yapacaksın. 
- Size iki prova daha verece-

ğim. Kendiliğimden. 
- Mevzu uzun mu? 
-Hayır birer dakikalık. 
Herkesi şatırtan bir ağlama sah

nesi çevirtti. 

Karısı ölüyordu. 
Aylardanberi •İnsi adımlarla evlerıni11 

etrafında dolaşan ölüm, artrk yatak oda
larına gİrınİşti ve Nemikayı almadan git• 
miyecekti. 

Mesut Bey, hastanın odasına gjrmeğe. 
korkuyordu. Nemikanın terden şakakla
rına yapışmıı saçlarını, sarı, süzük yüzü .. 
nü görmeğe tahammül edemiyordu~ 

Nemika daha pek gençti. Hastahk, Ö· 
lüm hiç yaraşmıyordu. Mesut Bey ken
di odasına çekiliyor, hmçkrrıldarını tuta• 
rak gizli gizli ağhyordu. 

Nasıl ağlamazdı? O, Nenıikayı sadece 
bir kadın, bir sevgili gibi değil, çocuğu, 
yavrusu gibi seviyordu. Nemikadan ayrıl 
mak ona güç, çok güç gelecekti. 

Artık işini, gücünü bırakmış, gece gün 
düz hastanın başı ucundan ayrılmıyor
du: 

- Nasılsın çocuğum? Bugün biraz da
ha iyicesin ya?. 

Nemika fersiz gözleri yarı açık, sol· 
gun dudaklarında zoraki bir tebessümle, 
yorgun yorgun: ..J 

- iyiyim, diyordu. 
Fakat bu iyiyim, cevabı, kocasını tnem• 

nun etmek için olduğu belliydi. 
Mesut Bey dikkat ediyordu. Nemika

yı zerre zerre eriten, solduran, zehit'li .. 
yen dert, sadece verem değildi. Onun ru• 
hu, belki ciğerlerinden daha hasta idi. 
Mesut Bey dü§iinüyordu. Nemikanın 
derdi ne olabilirdi? 

Her ihtimali hatırına getiriyor, lakin 
bir aşk hikayesine hiç, hiç ihtimal vere-
miyordu. ı 

Günlerce düşündükten sonra, bu zalim 
şüphe Mesut Beyin dimağına tırnakla· 
rını iyice geçirmişti. Bu şüphe onu hasta
ya kartı ani bir isyan, bir kinle dolduı-
muştu. Eskisi gjbi şefkatle, merhametle 
bakmıyordu. Gö:.:bebeklerindeki merha
met ışığı, bir gayiz alevi olmuıtu. 

Mesut Bey namus meselelerinde çok 
titizdi. En ufak bir §eyde bile müsamaha 
edemez, asabilefirdi. Nemika, hasta, Ö
lüm halinde olmasaydı, Mesut Bey kinini 
söndürmeği bilir, gayzını dökerdi. Fakat 
§İmdi içindeki zehiri yutuyor ve her gÜn 
bir parça daha zehirleniyordu. 

Nihayet karısının konsolunu, eşyası
"' karıştırmak istedi. Göz göz eledi. bir 
yrğın buruşuk, sararmış kağıtlar buldu. 
Bunların arasında mektuplar da vardı. 

Hepsini açtı, birer birer okudu. Oku
dukça gözleri kararıyor, beyni uğuşıyor, 
sinirleri karıncalanıyordu. 

Evvela yeainden bağırmak, eline geçe
ni kırıp dökmek havesine kapıldı. Lakin 
kendini topladı. 

Nemikanm yazdığı mektupların müs
vedde\erini de bulmuıtu. Bu müsvedde
lerdt> .Nemika kocasından hürmetle hah· 
sediyor, onu bir baba gibi sevdiğini SÖy· 
liyordu. 

Mesut Bey, acı acı gülümsedi. Bir ba
ba gibi .. Yalan da değildi, o, Nemikanm 
babası yerinde idi. Fakat hunu ıimdiye 
kadar kendi nefsine bile itiraf etmemiı· 
ti. 

Bir baba gibi!_ 
Düşündükçe içi çuruyor, Nemikayıı 

karşı hisleri, bakışları deği§İyordu. 
Nemika ölecekti. 
Ve sevgilisini görmeden ölecekti .. Bu 

azap, bu isb:rap, bu hasret, onu ölüme 
daha yakrn kavuıturacakh. 

Mesut Bey nefsile pençeleşiyordu. Ha. 
kikati öğrendiğini Nemikaya açmalı ımy• 
dı? Bu kadarına kendinde cesaret göre
miyordu. Fakat Nemika gözleri açrk g:İ· 
derse, Mesut Beye rahat yüzü haram o
lacaktı. J 

Bu vicdan azabı, her saniye onun hu· 
zurunu iğneleyip dikenliyecekti. 

Nemikaya bunu nasıl hissettirmeliydi? 
Uzun tereddütlerden sonra, kendi ken• 

dine: 
- Bir baba gibi .. Dedi. 
N emikanrn sevgilisine onun ağzından 

bir mektup yazdı ve yatağının batma ça· 
ğırdı. Hizmetçi mektubu ahp götürürken, 
Mesut Bey de ıapkasını giydi. Bir bayır 
için cinayet işlemiş bir adamın zıt biıle
rile kalbi burkularak, kendini sokağa attı. 

ı- A•kerT tebligat 1 
Muhtelif doğumlu zabit 

namzetlerine 
Beıiktaş askerlik ıubesinden: 
1076 numaralı kanunun muvakkat 

maddesine tabi ve Beşiktaı as. şubesi
ne mensup muhtelif doğumlu zabit nam
zetlerinin muameleleri tesbit edilmek 
üzere taşralarda bulunanlann mahalli 
askerlik şubeleri vasıtasile lstanbulda
kilerin bizzat acele şubeye müracaatlan 
itan olunur. 

- Ne mükemmel ağlıyorsunuz? 
- Büyük bir artist gibi. 
Biraz mahzun cevap verdi: 

- Bugüne kadar çok ağlama sİ· 
tajı yaptım da ondan .• 

Ekrem Bey uzaklara, köse dayı 
yere, Ihsan Bey bilinmez bir köşe· 
ye baktılar. 

Fransız, kızın ne söylediğini sor. 
du. Samuel Bensusan Efendi şöy· 
le tercüme etti: 

- Mektepte bir çocuk temsili 
vardı. Orada öğrenmiştim, diyor. 

Yayla kızı bu kadar Fransızcayı 
anlayabiliyordu. Tercümenin ya· 
lan olduğunu çatra patra söylemek 
İstedi. Birdenbire vaz geçti. Haya. 
tının acılığını bir yabancıya niçin 
aöylesin? Köse dayı iyi etti de söz
lerini değiştirdi. 

Polis Müdürü otomobiline biner• 
ken bir daha vadetti: 

- Hiç merak etme Yayla kızı! 
Sen benim de kızımsın. Benim kı
zım gibi, bütün Yayla kızları gibi 
seni de koruyacağım. 

"Bitmedi., 



' MiLLiYET P AZARTESI 11 EYLOL 19~3 .. 
Muhterem misafirlerimiz dün geldiler 

(Başı I inci aahifede) 
misafirleri alkıılamak iıtiyen bir çok 
halkı Haydarpata rıhbmma çıkarmı~
tL Zabıta halkı güçlükle zaptedebı· 
liyordu. istasyon merdivenlerine va· 
11.ncıya kadar, bütün istasyon meyda-
tıı bir çok halkla dolmut~· . .. 

Rıhtımın denize ni.zır cıhetıne ku
bik, sade fakat zarif bir tak yapıl• 
nıış ve her tarafı, iıtaayon kapıları 
lürk ve Yunan bayraklarile süslen
tnişti. Takrn üstüne yunanca ''Kaloa 
iltate = Hoıgeldiniz,, cümlesi yazıl· 
ı:ruatı. 

Rıhtımda Hariciye Vekaleti Umu· 
tni Kitibi Numan Rifat, vali muavini 
Ali Rıza belediye muavinlerinden 
liilmit B~ylerle Muhtelit Müb":del~ 
komisyonu erkinı muhterem mısafır
leri karsılamışlardır. 

Misafirler karaya çıkınca tiddetli 
bir alkış kopmuf, mızıka Yunan milli 
ıtıarşmı çalmış. asker ıelAın vaziyeti 
almıştır. Burada Madam Çaldaris ile 
Madam Pesmazoğlu'na Vali Bev ta· 
rafından birer buket takdim edilmiı· 
tir. 

Misafirler, halkın alkışlan arasm
da üzeri"e halılar serilmiş olan istaı· 
)'o~ merdivenlerini çıkarak istasyona 
ıı:innialerdir. Burada huauai bir tren 
kendilerini beklemektevdi. Misafirle· 
l"İn seyahatine. bal}vekitete mahsus 
olan val{on tahsis edilmiıti. . .. 

M. Çaldaria. çok t<;.n ~':. .~e~~lı .~o
liinüvor ve bilhassa gordul(U husnuka· 
buldf'n çok mütehassis olduğunu söy· 
lüvordu. 

Fırtınadan çok rahatsız olup olma
dığı sorulunca: "O kadar eh~ınmivet· 
li dPl{il ben biraz rahatsız oldum. Ha-
1\ımlar' da keza. Fakat refikam ben• 
den gavretli davrandı ... demiştir. 

Trenin hareketine daha eneyce za· 
ln.an olduiu icin, istaıyon anbean do· 
luvor. halk, arR"tra batı vagon pen .. 
Cf"'"'D"inden gönlnen dost ve kom&U 
milletin ba•vekilini Alkışlıyordu. Ka
tarın önünde bir müfreze asker mev· 
ki "lmıstı. 

SAat 16.30 da hnıusi tren hareket 
etti. Halk mi.,,firleri alkışlıvor, mı
~ıka Ynnan milli marşını çalıyor. aı· 
ker ıelilm vaziyetinde duruyordu. 

M. Çaldaris'in beyanah 

M. Çaldaris, Helli kruv'!zöründe 
kendisini selilmlıyan gazetecılere §U 
beyanatta bulunmuıtur: 

- Seyahatimin maksadı esasen ma .. 
liimdur. Ben, dost Türkiyeye esasen 
"1evcut olan dostluk rabıtasını bir kat 
daha takviye İçin geliyorum. Bu da 
Yeni bir mukavele ıeklinde tezahür 
e-!ecektir. 

''AnkaraJa imza edeceğimiz itilcil
name yeni ve başlı bafına bir itilô.I de 
fildi:. ' Çünkü iki hükr:lmet arasında 
esn"en mevcut olan itilôf ve dostluk 
"1Ükemmeldir. Bizim Ankarada yapa· 
caıfım,z sey, mevcut itiltilr tevsik ma .. 
hi,YPtinJ~ olacaktır. 

" Türkivey" ayak bastıibm dakika· 
da., beri. hakkımızda ,..österilen hÜ•· 
nükabulden çok mütehassia oldum.,, 

M. Pesmezoğlu'nun beyanatı 
Yunan Milli lktıaat Nazın M. Pes

ll'lazoğlu da §U beyanatta bulunmut· 
tur: 

- Türkiye ile imza ettiğimiz ticari 
itilafın neticelerini göT'!'liye geldim. 
istikbale emniyetle bakıyoruz. Elde 
ettiğimiz neticelerin günden güne ar• 
lacağına eminiz. Türkiye ile Yuna .. 
lıiatan araamda ticari münasebat yal-
1\tz tabii bir halde değil, ayni zaman· 
da zaruridir. Şimdiye kadar elde e· 
dilen netİcPlerin mühim bir kısmını 
İktıaat Vekili Celal Beye medyunuz. 
Çünkü, muhterem meılektaşım zeki 
Ve itini bilen bir zat olduğundan iha
talı nazarlarile, biz\' ait olan vazife
yi kolaylaştınnıttır. Bu itibarla ara• 
tııızda müokülat olmadığı gibi, iktısa· 
di münasebatın inkişafı için tutu]ma· 
aı lazımaelen yolu da kolaylıkla bu
labileceğiz.,, 

M. Maximos'un gelişi ve beyanatı 

Dünkü nüshamızda yazdığımız veç .. 
hile Yunan Hariciye Nazırı M. Maxİ· 
11\os ta dün sabahki ekspreale İtalya· 
dan tehrimize gelmittir. M. Maximoı 
l<.üçük Çekmece istaayonunda Harici· 
Ye Vekaleti namına Kalemimahsus 
Müdürü Refik Amir Bey tarafından 
kartılanmııtır. 

Sirkeci istasyonu muhterem miıafi .. 
t'İJnizin §erefine Türk ve Yunan bay· 
raklarile ıüslenmitti. 

Tren bir saat teahhürle Sirkeciye 
"asıl olmuttur. 

istasyonda hükiımet namma Vali 
~uhiddil\, Bey, Baıvekil ismet Paıa 
'1amına Hariciye ikinci daire ıefi 
Celiil, Hariciye namına Münür ibra .. 
lıim Beyler M. Maximoı cenaplarına 
''lioşgeldiniz !., demişlerdir. 

Mezunen tehrimizde bulunmakta o 
lan Hariciye Vekaleti Umumi Katibi 
~Uman Rifat Bey de auretihuausiyede 
~" M. Maximoı'un tahıi dostu aıfatile 
1•taayonda kendisini kartılamıştır. 
llundan maada Yunan Sefiri M. Sa· 
~~ llaropuloa ve ıefarethane erkanı, 
r unan ceneral konsolosu M. K..palis 
be kon•oloahane erknaı, Muhtelit MÜ· 
.., adele Komisyonu Reisi M. Holttat ile 
1 Ürk ve Yunan murahhaa heyetleri 
:ı,uhterem misafiri istikbal etmitler-

•~. 

M. Maximos trenden inince mrzık& r Ul\an milli martını çalmı, ve bir bÖ· 
uk asker selam reamini ifa etmiıtir. 

>., l•ta•vonita Refik Amir Bev Vali 
t hh1rldio Beyi muhterem misafire 
"kcH.., <'tmiş ve Vali BPV de k .. ndi•i· 
~e hükUm•t r11\m1na "h..,!11velrl;nİ7!., 
e"1İ•tir. Bundan ıonra Celal Bev ls

~et Pata Hazretleri ve Münür ibra· 
'"' Bey de gene Hariciye Vekili na· 

?nına M. Maximos'a beyanıho,amedi 
etnıişlcrdir. M. Maxjmos sırasile di· 
f~r z~vatın ellerini ınkarak otomobile 
•nınıt ve misafir edildiği Peranalaa 

llteline gitmiştir. M. Maximos Yunan 

Konsoloshaneıine giderek Sefir M. 
Sakellaropulos'u ziyaret etmiı ve öğ
le yemeğini yedikten aonra diger müs 
takbilin ile birlikte Helli kruvazörüne 
gitmiıtir. 

M. Maximos bize ıu beyanatta bu
lunmuştur: 

- iki memleket ricalinin bu defa· 
ki temaıları Türk • Yunan dostluğu• 
nun takviyesi için çok mükemmel bir 
fırsat olacaktır. Seyahatim lstanbula 
kadar iyi geçti. Bu vesile ile bir mu· 
cize tehri olduğunu öğrendiğim Anka· 
rayı bizzat göreceğime çok memnu· 

1 zırlannı hamil olan tren 6,48 de iz. 
mit garına dahil olmuttur. Kendisini 
(Milliyet) namına selamladığım M. 
Çaldaris Cenapları Türk toprakları
na ayak baatıklan anden itiba:·en gör
dükleri büyük aevgi ve muhabbetten 
derin hazlar duyduklannı, bu alaka· 
nın iki doıt milletin kardet yaradılı· 
tından doğduğunu ve ebediyen devam 
edeceğini söylemiıtir. 

num. 
clki memleket arasında siyasi mü· 

nasebat, iyiliğin en yüksek derecesine 
vannııtır. Diger memleketler de biri 

lktısat Nazan M. Pesmezoğlu 

birlerile bizim kadar anlatabilseler .• 
Türk • Yunan dostluğu her ihtilafı 
halletmiıtir. Biz şimdi Avrupayı, hat
ti. beynelmilel siyaseti, kendi vaziye .. 
tim.ize göre tetkik edeceğiz. 

- Bugün Avrupada umumi vazi
yeti nasıl görüyorsunuz? 

- Bu suallere vereceğim. cevap, 
bir İstifham ita re ti olacaktır. Avrupa 
bugün veçhesi ve mahiyeti bilinmiven 
bir siyaset takip ediyor. Fakat. biz, 
Türkiye ve Yunanistan, siyasi istika
metimizi tespit etmiş bulunuyoruz. 

"Avrupa ve Amerika.da iktısadi 
buhran bütün şiddetile devam etmek
tedir. Fıııkat Avnıoanın bunun önüne 
geçmek için ne VPlpmak istediii ve ne 
yapacağı bir türJij JcP..,tirilemivor. Bu
nunla beraber Ame,-ikanın bunun icin 
cok çaJı,tıl{ı da inkar .. -ıilemez. M. 
Rooıevelt'in bunda muvaffak olacağı
nı 7"-nnediyorum. 

''Tiirkive ile Yuna.nistan arasında 
sür'atle halli icap eden veeine me!'~le 
de tütün meaeleıidir. iki hükfunetin 
çok yüksek olan hü3nÜnivet ve sami
miveti ıu1.vesinde bu mesele de vakm .. 
da halledilecektir. Tô\tün i•i. iki mem· 
lekPt tic11.retinin belkemi~idir. 

''Türkiveden bahsederken, Gazi gİ· 
bi büvük bir devlet adamını takdir et. 
memf?k mümkün deiüdir. Onu biz, si
~n kadar .<ııever. si~in kadar anarız. 
Tiirkive akla durifun!uk veren d•ili· 
şik7ikler yapmı~tır. R•r muaz7.am ı~ı 
bafarrttak, yalnı.z Türkiyeye, Gaz.i'ye 
ver"itlir.,, 

M. Maximos bundAn sonra latanbul 
dan b"hseder"k demİ•tir ki: 

- Bundan bir müddet evvel, lst .. n
bula bir daha .ırelmiş ve Üç ,..ün kadar 
kalmıştnn. Avnıp""nrn İncisi olan bu 
ıehri pPk az l!'Örebil~i~ime miiteeısi .. 
rim. B:,. kaç p-iin evve1İne yelincive 
lcl\dar ltalvada lc;ir yApmAktavdım. 
TPd11t.vjm 1' .. ,,;;:ı; h1tmemİ!\tİ. FAkat rnk 
8evdiUim Tiirk•vf!Vİ görebilmt"lc: ırın 
iatirahatimi yarıda bırakarak lstanbu
la kostum.,, 

Taati edilen samimi telgraflar 
Dün Adalardenizinde biraz fırtına 

vardı. Misafirlerin rahatsız oldukla
rı haber alınması Üzerine Hariciye U
mumi Katibi Numan Rifat Bev Helli 
kruvazöründe bulunan Atina Elçimiz 
Enis Beye istifsanhatır için tel•izle 
tu telgrafı çekmiştir: 

Helli kruvazöründe Enis BI. ye 
"Muhterem misalirlerimi.zle zatı· 

devletlerinin denizden biraz mu.ztarip 
oldujfunuzu teessürle öğrendik. S1hha .. 
tinizin telsizle if'arını rica ederim,, 

NUMAN 
Enis B. telsizle şu cevabı vermi&tir: 
"Gösterdiifiniz alakadan dolayı 

ba,vekü l/e rüfekası teşekküratımah
•usalarını takdim ediyorlar, başvekil 
memleektimize yaklaştıkca ve seya· 
hat gayesine tekarrüp ettikce hava· 
nın güzeli.eşmiş olmasını iki memle· 
Jıet ve millet ara ... ndaki dostluk ve sa· 
mimiyetin tab'i bir ter-ellisi telakki et
t~ini, zatııilüerine bildirmemi rica 
etti. EN IS,, 

On Yunan gazeteci geldi 
M. Çaldaris ile birlikte Atina gaze

teleri muhabirlerinden on muharrir ve 
Yunan Hariciye Nezareti hususi kalem 
müdürü 'M. Rosetti. Hariciye Türk İş .. 
!eri müdürü M. Gafoı, M. Çaldariıin 
yaveri yüzbaıı Jiandes ve Yunan meb' • 
ualarmdan bazı zevat ıehrimize gelmİt· 
ler ve ayni trenle Ankaraya gitıniıler
dir. 

Kruvazör bekliyecek 
Helli kruvazörü M. Çaldariıin mem. 

leketimizden müfarekatine kadar tehri
mizde kalacaktır. Kruvazör kumandanı· 
nın mihmandarlığına yüzbaşı Nejat B, 
tayin edilmittir • Yunan bahriyelileri 
ıehrimizde izaz ve ikram edilecek1erdir . 

Ankaradan avdet 
Muhterem miıafirler, netredilen 

'proğram mucibince perıembe gunune 
kadar kalacaklar ve o gün akıam üzeri 
hususi trenle hareketle cuma günü aa .. 
at 9 da Haydarpafaya gelecekler ve ay. 
ni merasimle karıılanacaklardır. M. Çal
dariı için Perapalas otelinde bir daire 
hazırlarunııtır. M. Çaldaris ve Yunan 
.ıazrrlan, ıehrimizde patrikhaneyi ziya .. 
ret eıfeceklerdir. 

lıtanbulda kalacakları günlere ait 
proğram bilabara tesbit edilecektir. 

Çaldaris'in lzmit muhabirimize 
beyanatı 

IZMIT, 10 (Milliyet) - Dost Yu
nan Batvekil ve Hariciye, lktıaat na-

Kendilerine güzel seyahatler te
menni eylediğim M. Çaldaria ve M. 
Maximoa ''Milliyet" İn hatırtinaılıiın· 
dan mütehasais olduklannı da ilave 
eylemitlerdir .. 

M. Çaldarisin hareketinden 
evvelki beyanatı 

ATINA, 10 (A.A.) - Atina Ajan· 
aından: 

M. Caldaria ve nazırlar -dün aaat 11 
de h~ alkıslan arasında ayrıldılar. 

Hareketind~n biraz evvel, Baıvekil ga 
zetecileri kabul ederek §U beyanatta bu
lundu: 

- Ankaraya sevinç içinde gidiyo
rum, çünkü dost bir memlekete gidiyo 
rum. Uzun ve tiddetli mücadelelerden 
sonra, iki memleketi, sıkı ve sağlam teı 
riki meıai bağları birlettirmektedir. 

iki millet arasında dostluk mütekabil 
hisler üzerine dayanır Zira sıkı bir su• 
rette te§riki mesai etmeleri lüzumu ken 
dileri için derin bir iman haline gelmit· 
tir. AnL;arada Türk devlet adamları ile 
imzalayacağımız misak, yukarıda söyle 
miş olduğum manada aramızda mevcut 
dostluğun yeni bir delili olacaktır. 

Yeni misak hakkında Yunan 
gazetelerinin yazılan 

ATINA, 10 (A.A.) - Atina Ajan• 
smdan: Bütün gazeteler, herhangi fır· 
kaya bağlı olurlarıa olıunlar, M. Çalda
ris ile Hariciye ve lktıaat nazırlanrun 
Ankara seyahatlerini memnuniyetle kar 
§ılıyorlar. 

Yarı resmi ''Meısager d' Athenea0 ga 
zetesi, bat yazıımda batvekil ile nazır· 
!arın doıt memleketteki harikulade te
rakkiyi görüp hayran kalmak fırsatını 
elde edeceklerini yazıyor ve diyor ki: 

"Türkiyenin harici münasebetlerine, 
Gazinin ipreti ile, yüksek ıahsiyetleri· 
nin damgasını vurmuı iki büyük siya .. 
ıet adamı olan lımet Pala ile Tevfik 
Rüştü Bey ile doğrudan doğruya te· 
maslarını yenilemek zevkini tadacak· 
!ardır. Fakat ayni zamanda ve bilhaa
ıa Yunan milletinin komıu millete 
kardet ıelilmlarını götürecekler ve 30 
teşrinievvel 1930 da yapılan misak gi
bi ve onu tamamlamak üzere iki mil ... 
Jet arasında mevcut sıkı ve samimi 
dostluk tezahürlerini teıkil edecek o
lan yeni bir misak imza1ıyacaklardır. 

Türkive ile Yunanistan, Balkanlar
da ve Akdenizin şark havzasınıfa iki 
mühim sulh unsuru olmuşlardır. Bu 
hakikat bugün bütün dünyaca tanın· 
mıştır. Uzun bir maziden mira• ka· 
lan kinleri urııtmr;a muvaf~"'k o1an 
dnst komtu milletin bugün daha aıla 
bir •urette yaklaşmak istemeleri pek 
tabii görünecektir. 

Bu samimi dostluk münasebetleri· 
nin ds-ha sıkı olmasının bundan 3 sene 
evvelkisi gibi, hiç hir kimse aleyhine 
matuf olmadıihru bir kere daha tek
rara ihtiyaç yoktur. 

Ankarada imzalanacak olan yeni 
dostluk misakı 1930 da yapılanın ta
bii bir tamamlavıcmdır. 

Bu yeni misak, iki komşu devletin 
siyasi ve iktısadi menfaatlerinin biri· 
bir]erinin ayni oluıu fikrini daha zi .. 
yade ıağlamlattıracak ve beynelmilel 
sivaaet içinde hakiki bir samimiyetten 
dohnuş ve iki milletin vicdanlarına 
derin bir surette yerlegmiı olan sami
miyetin yeni bir tezahürü olarak Av
rupa.nın §ark cenubunda ıulhün ve 
statükonun muhafazasına ciddi bir ta· 
ahhüt teşkil edecektir.,, 

Proia ,S{azetesi, veni misakın kimae· 
nin aleyhine tevcih edilmediğini ya• 
zıvn,.. ve diyor ki: 

"Mi•,..kın metni M;ıletler Cemiyeti 
Kitipli~ine tf"'vdi edilecek ve nesre
dilecektir. Türkiye ile bütün ihtil~f
larnmzı hRll~ttik. O kadar ki, takip 
edilen dostluk sivaıeti iki hükum.-tin 
ve sivaset adamlarının değil, fakat iki 
mi11,.tin siyA.~etidir,,. 

Eleftron Vima gazetesi, yeni Türk • 
Yunan siva~etinin her tarafta VE" Y11 .. 
naniıtanda kat'i bir surette yerleımi, 
oltluCYunn yazıyor. 
~ 

Ankara telefonu 
. . (Başı 1 inci sahifede) 

bınlik santral yapılmıttır. Hariçle muha 
bere imkanı 929 senesi temmuzunda te
min edilerek ilk aene 67,077, ikinci sene 
93,341, üçüncü aene 102,285, dördüncü 
sene 128,400 ve aon 933 temmuz birden 
11 eyliil 933 e kadar da 4,000 mükaleme 
ki dört küsur ıene zarfında hariçle 417 
bin 867 mükaleme yapılmııtır. Ankara 
telefonunun Avrupa ile mükiilemeai de 
932 teıriniaaniainde batlayarak 933 ağua 
tos nihayetine kadar 2,550 mükaleme te
min eylemiıtir. Telefonun Ankara dahi· 
!inde yedi senelik mükiileme yekunu da 
25,507,000 dir. Ankara telefonunun bu· 
günkü vaziyeti bütün cihan ile mükille
meye müsaittir. Tesisatı her gün daha 
ziyade mükemmelleımekte ve ıebeke ted 
ricen yeraltı hatlarına inkılap eylemek· 
te~ir. E~. aon aiatem makinelerle teçhiz 
edılen mueısese memleketin yüzünü ağar 
tan ciddi bir aayin semerelerini toplamak 
tadır. 

Spor 

TUrkgUcU idman yurdu azasına 
Türkgücü idman Yurdundan: A· 

ğustos nihayetine kadar bütün aza· 
run tecdidikayt yaptırmaları lüzumu 
gazetelerle ilan edilmitti. 

Bu müddet 15 Eyliile kadar tem• 
dit edilmiıtir. Bu zaman zarfında 
kaytlarını yenilemiyen azanın Yurtla 
alakalarının katedileceği ve ileride 
hiç bir hak talep edemiyecekleri ka· 
tiyetle tebliğ olunur efendim. 

MEMLEKETD:\;WiiiE 
Kasaba'nın kurtuluş günü 

Emsalsiz merasimle kutlulandı 
KASABA, 10 (Milliyet) - Dün 

güzel Kasabamızın kurtulut günü idi. 
Daha ıabahtan memleket baıtan aıa 
ğı merıin dallarile ve ıevgili bayrağı 
mızla aüslerunit idi. Halk erken istik 
lal meydanına gelerek orada ıiyah 
bir bez içine bağlanmı§ olan bir Türk 
kızını seyrediyor ve ağlıyordu. istir· 
dadı mea'utta kahraman aıkerimizin 
ıehire girdiği Kurtulut mnhallesinde 
Yüzbaıı Talat Beyin kumandannda 
olan bataryanın dört ateıi ile merazi .. 
me baılanmı§, Mülazım Feridun Bey 
bir bölük süvari ile hücum vaziyetin 

KurlulUf gÜnünde alay karargahı 
ve alay 

de lstiklill meydanına gelerek, dire
ğe bağlanmıı olan Türk kızını çöz
tnÜ§ ve koynunda olan sevgili bayra· 
ğımızı alarak direğe çekmiıtir. Bunu 
müteakip Talat Beyin bataryası !atik 
lal meydanına gelerek mevki almıt· 
tır. 

Hazırun aevinç göz yatları dök
mekte, alkıt tufanı kopmakta. iken 
Mülazım Feridun Bey halka hıtaben 
muharebelerdeki kazandığımız zafer 
leri ve naaıl kahramanca barbedildi· 
ğini heyecanlı bir ifade ile anlatmış 
ve tehitler ruhuna bir dakika sükut 
edilmittir. Bunu müteakip halk ve be 
lediye namma hitabede bulunan Tica 
ret odaaı reisi Hasan Şevki Bey 15 
Mayıs 335 tarihinden 9 Eylül 338 ta• 

rihine kadar geçen vekayi ve Türklü
ğü esaretten kurtaran, onun temiz 
cevherini ortaya koyan, ona layik ol· 
duğu iıtikameti veren Türkün en bü
yük evladr Gazi Mustafa Kemalin, 
sevgili Reiaicüınhurumuzun mezaya .. 
aından Türk tarihine altın yazı ile ya 
zılacak olan tanlı, parlak zaferleri· 
mizden ve kahraman askerlerimiz· 
den bahıetti ve fevkalade alkıtlandı. 

Hatiplerden Gençlik Yurdu namı
na Niyazi ve halktan Oaman Nuri 
Beyler de atetin nutuklar ıöylemiıler 
dir. 

önünde kaymakam, müddeiumumi 
zabitanı 

istiklal meydanında sıra ile ahzi 
mevki eden mektepliler, Hilaliahmer, 
Himayei Etfal Cemiyetlerile Dikit 
Yurdu, demirci, arabacı, şoför, ve di
ğer esnafın arabalar ve kamyonlarla 
asker tarafından yapılan reami geçidi 
müteakip baıta Gençlik Yurdu muzİ· 
kası ile Spor ıubesi gayet temiz ve res 
mi kıyafetlerle alay karargahına gidi 
!erek orduya arzı ıükran edilmiş, 
Gençlik Yurdunun memlekette göster 
diği yenilikler takdir edilmittir. Gece 
Yurt bahçesinde halka gençler tara
fından bir müsamere verilmiş ve Da
va vekili Remzi Bey tarafından Yurt 
namına bir hitabe aöyleruniı, gayet 
neteli bir gece geçirilmittir. 

Çankırı da jandarma spor takımı 

Çankın Jandarma 

ÇANIKRI (Milliyet) - Memleke-1 
timizde apor bu •ene hayli ilerledi. Gün 
geçmeden maçlar, müsabakalar, apor 
eğlenceleri devam edip gidiyor. Her 
ınediste spor etrafında müanka~ ve 
tenkitler yapılıyor. Arada sırada kon· 
greler yapılarak sporun yükıelmeıine 
dair tedbirler kararlar alınıyor. 

Bu hususta gerek Çankırı gençleri 
ve gerek askeri mahfellerde lazım ge
len her ıey yapılmaktadır, 

Bunlar meyanında ayrıca 0 Avcılar 
klübü., açıldığı gibi, ıehrimizdeki jan· 
darma bölüğünün talim ve terbiyeye 

Siirtte maarif 
Herkes bilgisizliğin acılık

larını idrak ediyor 
SllRT (Milliyet) - Bilgili tetkik

ler, Siirt vilayetinin maarif vaziyeti ev• 
velki senelere göre çok farklıdır. Siirt 
kaaabaaında bir orta mektep, üç ilk 
mektep vardır, Kazalarda ve bir çok 
köylerde dahi ilk mektepler vardır. 
Mecburi tahsil çağına girmiı çocuklar 
okuyor. Memleketin her tarafında ol· 
duğu ııibi burada dahi okuma hevesi 
pek genit ve çok derindir. Bilginin kıy
meti buralarda da bütün manaaile anla
ıılmııtır, Bilgisizliğin yaptığı acılıkla· 
n, fenalıkları herkes anlamııtır. Eski
den zorla mektebe talebe gönderilirdi. 
.Şimdi bu vaziyetin tam makus bir su
rette mektebe merak ve temayül vardır. 

Bilginin, haya':ın her aafhaaında lü· 
zum ve ehemmiyetini anhyan halk mek· 
tebe can atıyor. Çocuğunu okutmıyan· 
!arın ve okumıyanların hayatta maruz 
kaldıkları zorluklan pek ala idrak edi
yorlar. Burada eıkiden yani bundan 
yanm asır evvel okur yazarları saymak 
pek mümkün idi, Halbuki bugün o
kur yazarları, saymak güç bir İflİr. 
Bu muvaffakıyet cümhuriyetin, yüksek 
rejimindir. Bilhaasa harf inkılabının 
müsbet aafhaları, ilmi değeri bu sahada 
yüksek ve memnuniyetbahıt neticeler 
doğurmuıtur. Eski arap harflerile okur 

Spor takımı 

tabi gürbüz efratlan araaında da bir 
apor takımı tetekkül etmiıtir. Kıymet· 
li yüzbaııları bölük kumandanı Avni 
Beyle gedikli ba§çavuı lbrahim Sabit 
Beyin himmetlerile tetekkül eden takı
mın formalan ve bütün levazımı ikmal 
edilmiıtir. Takım her gün müsait vakit
lerinde sahada çalışmaktadır. Ayni za. 
manda cuma gÜnleri de Çankırı klübi
le maç yapmaktadırlar. Ümitle kaydet. 
mek lazımdır ki jandarma apor takımı 
yakın bir zamanda çok güzel bir oyun• 
cu yetittirmek suretile memlekttimizde 
baılıca bir spor varlığı olacaktır. 

Muglada spor kongresi 
MUCLA, 10 (A.A.) - Yeni idare 

Heyeti seçmek Üzere Yayla spoı~ kon
gresi bugün toplandı. Yeni idare Hf'
yetile mmtaka kongresine murahhas 
seçilerek kongre toplantısına aon ver· 
di. 

istiklal marşı kursları 
ANTALYA, 10 (A. A.) - Cümhu· 

riyetin onuncu yıldönümünde bütün 
halkın iıtirakile söylenecek istiklal 
martını öğretmek Üzere tertip edilen 
kuralar bugün açılmıttır. Haftada iki 
gün devam edecektir. 

yazar olmıyanlar ve bu harflerin og
renme zorluklarından kaçarak mekte
bi terkedenler bugün yeni harfleri pek 
ala okurlar. Hayata, bilııiye malzeme 
olan yeni Türk harflerimizin memleke
tin irfan ve İçtimai hayatında yaptığı 
müsbet tesirler, tahavvüUeri ıükran gö .. 
zile ııörüyoruz. 

Artık hep biliyoruz ki bugünkü ha· 
yat, yenilikler, refah ve bütün saadet• 
ler cümhuriyetin kökündedir. Cümhu· 
riyetin ve rejimin kendisindedir. Mil· 
letimizi bu güzel hayata, bu ıaf hava· 
ya, bu asri idareye kavutturan Büyük 
Gazi Hazretlerine sonsuz minnet ve 
tazimler sunmayı bir vatan borcu bili· 
riz. 

Burada bir orta mektep talebeıile 

s 

Mahmut Celal Bey Ankara istas· 
yonunda kendisini karşılayanlara 

iltifat ediyor. 

İktısadi vaziyetimi2 
Hükumet yeni kararlar 

almak üzredir 
ANKARA, 10 - lkt11adi vaziyeti• 

mizin yeni bir ıekle ifrağı için mühim 
kararlar arifesinde bulunmaktayız. Bat
vekil lamet Paşa Hz., lktıaat, Ziraat, 
Gümrük vekillerinden mürekkep fevka
lade bir komisyon tetkilile vaziyet hak· 
kında bir rapor hazırlanmasını tensip 
etmitlerdir, 

Rapor, alakadar vekiUerin §U suret• 
le maliimatlannı ihtiva edecektir: 

1 - lktııat vekilimizin İngiltere, 
Fransa ve Almanyadaki iktıaadi müıa• 
hedeleri ve yapılan itilafnameler dola. 
yııile iktısadi vaziyetimizin yeni safha· ... 

2 - Gümrükler vekili Rana Beyin 
lıtanbul ve lzmir gümrüklerini teftit 
neticesi. 

3 - Ziraat vekilinin merkeze intİ· 
kal eden ıikilyetler ve iktıaadi vaziyet 
hakkmdak.i notları, 

Bu üç mühim eaaaı bir araya top.o 
!ayacak olan raporun hazırlığına baş
lanmıı ve fevkalade komisyon ilk içti• 
maını aktetmİ§lİr. 

Son Klearing 
Mukavelesi 

(Başı 1 İnci .ahifede) 
mı alakadar etmez. Ne de olsa, kleo 
ring aisteminde bazı formalitelere 
tabi tutuluyorum. Hele kontenjanı 
idame etmek hiç le doğru olmaz. 
Bütün takyidattan azade kalır· 
sam o vakit hükumetten ve hükii· 
metin icraatından memnun olu
rum!,, 

llaveye hacet yok ki, bu tarzda 
dü,ünenler, bizim muhataplarımız 
olamaz. Esasen vatanda,larımız a· 
rasında böyle fuursuzların buluna· 
bileceğini de kabul etmiyoruz. .... 

Bazı muhitlerde - idhalat ve ih'· 
racat mevzuunda - devletçiliğe gi 
dildiği de dillerde dolafıyor. Hal
buki hükfunetimiz; fırka progra· 
mının esas ittihaz ettiği prensipler• 
den ayrıldığı yoktur. Takip edilen 
devletçilik politikası; devletin ve 
bilaistisna bütün vatandatların sa· 
mimi tefrikimesaisine istinat edi· 
yor. Yeni Türkiyenin yükseli,inde 
hiç bir iktisadi kuvvet ihmal edil
miyor. iktisat mücadelesi safların. 
da her vatandafın yeri vardır. Bu 
mücadele saflarında bilhassa tacir. 
!erimizin büyük tesirleri, büyük 
faydaları dokunabilir: Eğer tacir· 
!erimiz ve iş adamlarımız; ticari 
ve iktisadi mevzuları yalnız kendi 
hesapları zaviyesinden değil, mem
leketin umumi menfaatleri cephe
sinden tetkik eder ve kendilerine 
dü,en vazifeleri, fedakarlıkları se
ve seve yaparlarsa nihai muvaffa. 
kiyet, muhakkaktır. 

* • * 
Şunu da ilave edelim: Hükumet, 

ba,ka memleketlerden daha hafif 
takyitlerle ifleri çevirmeğe çalıtı· 
yor. Ticaretin tabii tartlarına av• 
det etmek, umumun gayesidir. An· 
cak bütün mesai ve tetebbüslerİ· 
mizde yeni hayata ayak uydurma· 
ğa, huswıi vaziyetlerin istilzam etti. 
ği fartlara, İcaplara uymağa mec· 
bur olduğumuzu da bilmeliyiz. Her 
halde Türkiye Cümhuriyeti, iktisa· 
di kalkınmanın en verimli, en doğ· 
ru teklini bulmu,tur: O da devlet 
te,kili.tını olduğu kadar milli te
fekkülleri, mali müesseseleri ve bü. 
tün vatanda,ları bu kalkınma sava. 
fında çalı,tırmaktır. Tutulan yol 
budur. 

Siirt Meb'uıru 
MAHMUT 

hasbihal ettim. Bu temasım bana kat'i 
bir kanaat ve İman verdi ki Türk genç. 
liii artık yetiımiı memlekete nafi u
zuv olmağa layık bir seviyeye gelmiı· 
tir. Bu efendinin tarihten ikmali var• 
dı. Hangi tarihi okuyorsunuz diye aor• 
dum. Gazi Hazretlerinin yaptığı tarihi 
okuyorum. Türk tarihinden yokladım. 
Bana verdiği izahat milli gururumuzu, 
milli harsı tatınin ediyordu. Maarif •İ· 
yaıetimizin mektepler programı bahsin.
deki isabet ve kıymeti cidden §aheser• 
dir. Mekteplerimizin tedris usulJeri, 
terbiye ıiıtemJeri memleket il'fanının 
müjdelici birer i.mili olduğu taliidir, 
Siirdin bir liseye ihtiyacı vardır. Bu İh· 
tiyacın nazara alınrnaıını kıymetli ma• 
arif vekilimizd<ın bekleriz. 



• 
Kronprinz Istanbuldaki 
hahralarından bahsediyor 
Kardeşi ile 
sarayındaki 

geldiği zaman Yıldız 
görd ilklerini anlatıyor 

Eaki Alman Veliahtinin neıretmek- ı 
te olduğu hatrraları bitti. Bu hibrala
nn Türkiyeye yaptığı seyahatinden 
bahseden ııon kısmını ahyoruz: 

"Abdülhamit, seyahatleriınde kartı
laıtığım hükümdarlardan biridir. Ya
kın Şark, ötedenberi Uzak Şark kadar 
beni cezbediyordu. Onun için babam 
beni, 11ostu ve müttefiki olan Sultan 
Abdülhamidin nezdine memuriyetle 
gönderdiği zaman sevindim. 

'Abdülhamit 
Abdülhamidin karıısına ecdadon 

gibi Ehliııalip düımanltğı ile çıkmıyor
dum. Doat sıfatile geliyordum. Biı; 
Garp imparatorunu dostluk rabıtala
nnm Emirübnüıırinine bağlayııı tarih
te ilk defa göriilmüt feY değildir. Yir
mi bet Alman imparatorunun tiç giy
diği Aaix - la - Chapelle'de Harunur
reıidin Ahnanyanm ilk imparatoru 
Şarlmana hediye ettiği kılıç bili du
:rur. Halifelerin halefleri ile Şarlma
nın halefleri arasındaki dostluk müna
sebetlerinden bir çok deliller zikrede
bilirim. 

latanbulıı, yaptığon ilk ziyareti hiç 
bir zaman unutamıyacağnn. 

Güzel bir bahar günü Saphir ismin
deki lngiliz yatı ile lotanbula vardım. 
Kan:leıim Prens Eitel Frederic le ba
na l'efakat ed.iyordu. 

Her ikimiz de gençtik. Masal ve 
tarkılarm o kadar methüsena ettikl~
ri bu memleketi görmeğe canatıyor
duk. 

Padi§ahın en oevdiği oğlu istikba
limize geldi. Ve bize Osmanlı HÜlriİı1t
dannın sarayında iltifatlar göaterildi. 
ikametimiz için aynlan daire YıJdız. 
ila muhtqem bir kÖ§ktü. Henüz oda
lanmıza çekihniıtik ki ~izzat padi
ıah göründü. Kendisi aepeıli bir ara
bayı idare ediyordu. Patalar ve sara
yın adamlan yaya olara!c kanter için
de ve adımlannı 11kla1brarak arka
dan geliyorlardı. 

Abdülhamit erkek gÜzelliğinin bir 
timsali olmamakla beraber, sevimli 
davranmasını bilen bir adamdı. Kıaa 
boyluydu. Bacaklan &f&P yukarı mu
kavveati. F aJ<at zeki.sının incel.iği, mü 
nakil§& ettiği hel" meseledeki subuleti
beyanı, nez0tketi beni cezbetmiıti. 

Hakkımızda çok mültefit, çok pe
'derane davrandı. Padi§ah ecnehi li
.....ıarını pek iyi biliyordu. Fııı.kat an'
ane ıre protokol türkçeden baıka bir 
liaan konuflOa•ma manidi. Onun için 
her ııöylecilğimiz cümleyi türkçeye 
tercüme etmek ve bittabi padifahm 
eözleriııl de almancaya çevirmek la-
2nngeliyordu. Onun için tercüman ge
rek bizim, gerek kendi.sinin aözleriıni
ıd daha terciime etmeden evvel padi
.. hm kahkahalar aalıveriti hayli eğ
lenceli olnyordu. 

Davet edildiğimiz resmi ziyafetle
rin adeta gizli bıtulduğumı ııöylemek 
lizun. Sofraya oturmu.d'an daha bir 
kaç d'alcika evvel, ziyafetin nerede 
verileceiini bilmiyorduk. Ziyaretim 
zamanında herhangi bir suikast kor
kn1111 aanıym üstünde dalgal&llI}'Or
dıa. 

Yemekte padi§8hla konuturken, 
muhtetem üniformaaının kendisi ;ıe 
lıiç le yakıpnadığına dikkat etıniıtim. 
Anladım ki padip.h kurıuna veya bir 
hançer darbesine kartı vücudunu mu
hafa2a için elbisesinin altında zırh 
taııyonnuı. 

Müaaadelerini almak üzereydik ki, 
'.Abdülhamit aktam yemeği için bizi 
hnauai dairelerine davet etti. Bu, zi
yarete gelen pren•lere göaten:liği ga
yet nadir iltifatlardandı. 

Biraz. musiki 
Y emek"ten sonra musiki faalı baıla

dı. Padişahın büyük oğlu piyanoda 
bana refakat ediyordu. Schumann'ın 
meraözünü- çalıyordum. 

Fakat ben padiıaha bir •Ürpriz ha
ıurlamak iıtiyordum. Bir kaç gün 
Türk maryna çahıbm. Ve mıuiki faa
lınd'an aonra birden Türk martını çal
d'ım. 

Abdülhamit &OD derece müteheyyiç 
nldu. Gözlerinden yaılar aktı. Hemen 
o anda hana bir niıan verdi. 

Bir sün Abdülhamit kravat iğnemi 
ı;ok beiendi. Derhal çıkanp kendiıine 
Yerdim. Bu hediye, •arayı dolduran 
mücevherlerin yanında, benim için 
hırdavat kabilinden kalıyordu. Fakat 

Milliyet'in romanı: 9 
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kuvvetli hükümdar bu jeotime bqka 
türlü büküm verdi. Bu zayıf hediyeyi 
göaten:liği misafirperverliğe karşı be
nim tükran ve minnetimin bir delili 
addetti. 

Artık d9nmek Üzereydik. Yatım is
tim üzerinde duruyordu. Padi§ahın 
bayrağını hamil bir kayık bütün aür'
atile yaklaştı ve durdu. 

Abdülhamidin adamlanndan biri 
damla yakuılu kıymeti ölçülmez bir 
yüzüğü padişahın aelimı ile beraber 
getirdi ve bana verdi. Hediyenin kıy
metini görür görmez anladım. Daha -
ııonralan bir çok veıilelerle bu yüzü
ğü ta§ıdım. 

Bir kaç sene geçti, Bir gün Kopen
hag' a reami bir ziyaretimde lngili z 
Kralı George'nn valideıi Kraliçe A
lexandra'yı ziyafet aofrasına götür
düm. Kraliçe mücevher kıymetlerini 

anlamakta ıon derece mütebasaıstı. 
Paditahın hana verdiği hediye kar§ı
ımda adeta vecde düıtü. Gözleri par
mağımda ate§ ve kan parlaklığı için-

Hahralannı neıreden eski Al-
man ueliahti 

de yanan yüzükten aynlmıyordu. Aa, · 
!ine bir harekette bulunmak hiasinı 
kapılarak, yüzüğü Kraliçe AJ,xand
ra'ya verdim. 

Kalbim bu yakuta bili bağlıdır. 
Şimdi bangi cüzel parmağI tezyin e
diyor, bilmiyorum • ., 

Van Tirpitz 
Eski veliaht bundan ııonnı tanıdığı 

ym adamları yaya olarak arkadan il'"' 
hatka adamlardan, babaundan ve 
Hitler'den J;ahoedi7or. Bu kısımlan 
da alıyoruz.: 

'"Babamın etrafındaki adamlar için 
de en ziyade beğendiğim Amiral Von 
Tirpitz'ti. Ben..bu zatm biç bir zaman 
kararaı:zhkta kaldığmı görmedim. Mu 
azzam. bir donanma Tiicuda cetinnek .. 
te babama yaptığı hizmetler nihayet
ai:r.dir. Fakat ne yazık ki entrikalar 
daha faydab olacağı bir zamanda 
Von Tirpitz'i uzaldat.trrdı. 

Mareııal Hindenburg'a kartı hay
ranbğnru hiç bir zaman saklamadım. 
Biliyorum ki, bazı münakkitler onun 
muvaffakıyetinin büyük bir kısmını 
Ludendorf'a atfederler. Fikrimce bu 
iki adamın te§rikimesaiıi harikalar 
yaratmıfbr. ikisinden hangisinin da
ha "büyük., olduğunu söylemek mÜ§
küldür. 

Babam 1 
Babamla çok zamanlar fikirlerimiz 

bir değildi. Bu fikir ihtiliflan en ziya• 
de yatlarımız ve karakterlerimiz ara· 
undaki farktan ileri geliyordu. 

Fakat ıunu da itiraf ederim ki, 
onda köklü bir asalet ve karakterinde 
incelik vardı. Açık, mÜ$takim, aporcu 
idi. Baıkalannın yanhılarıru herkes
ten evvel anlardı. Almanyarun içtimai 
bünyeıini yekpare hale getirmek için 
en ziyade ısrar eden o değil mi idi?. 
Eğer o zaman bu bahiıte kendisini 
dinlemit olsalardı, memleketimiz bu
gün daha çok mes'ut olurdu. 

Nihayet ıunu da ilin ederim ki ba-

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja ainema 

Ycuan: VlCKl BAUM 

yıldızlarının romanı 

T erceme: KAMRAN ŞERiF 
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bam hiç bir zaman harbi istememiı
tir. Bir defa dütünülsün: Almanya 
pek çabuk bir devletimuazzama oldu. 
Kılıcını kınından çıkarmasına hiç ihti
yacı yoktu. Sonra Almanya ha,rp ga. 
yeleri gÜtmiyen yegi.ne memleketti .. 
Daha muharebeden evvel Fransa göz
lerini Alsao - Loren'e dikmişti. lngil
tere de ticaretimizi kıskanıyordu .. Rus 
ya ise lstanbula bakıyordu. lıalyaya 
gelince, o da gizli gizli muahedelerle 
Dalmaçyay1 ve Tirol'ün bir kısmını 
temin etmi§ti. 

Almanya ise, ne Avrupada, ne bat· 
ka yerde topraklarını genişletmek ar
zusunda değildi. Almanya ile AV\la
turyanın harbi tepnil etmemek için 
aarfettikleri mesaiyi resmi vesikalar .. 
da pekala görebilirler. 

Avusturya Veliahti Arıidük Fran
çois Ferdinand'm katillerine kaqı A
vusturya - Macaristanı1) müracaat et
tiği şiddetli tedbiri takbih edeııler 
vardır. 

Sorarım: Eğer fngiliz . Veliahtini 
Boerler öldürmüı oloalarch, lngiltere 
ne yapardı? 

Soranm: Amerika Cümhurreisi mu
avini Meksikada öldürüloeydi, Ameri
ka ne yapardı? 

Sırf tedip için gönderilen bir sefer 
heyetinin umumi bir teıevvüıe tahav
vül etmesi merkezi devletlerin hatası 
1&yılamaz. Fakat felaket bir defa 
batladıktan sonra, onu tevkif ed,cek 
visıta yoktıır. 

lktıaadi buhran da bir felakettir. 
Fakat hiç kimse onun çarklarını ilem
ıümıil bir nizama göre çevirtebilecek 
kuvvette görürunüyor. 

Mu .. olini / 
"Belki Muısolini için bir istisna ya

pabilirim. Muaaırlanmızın en büyük 
adamlarından biri odur. Miaal ioter
aeniz: ltalya ağaç11z bir memleketti. 
Musso!İni buna derhal bir çare bul
du. Bir kararnameye göre senede iki 
defa mektep talebesi kıra çıkıyor ve 
her biri bir ağaç dikiyor. 

Baıka bir miıal: Franaada ltalya 
hududu boyunca binlerce ltalyan var. 
Bunların vatan tlıii~r(aasındaki hiz
metlerinin devamını temin için Muaso .. 
lini ltalyan huduau kısmında çocuk 
bakımhaoeleri açtı. Fransa.da oturan 
her ltalyan kadını buralarda ihtimam 
görürler. Bu suretle dünyaya gelen 
her çocuk ta ltalyan toprağında doğ
muş oluyor. 

Malfrmdur ki, ltalya komünizm teh 
likesi altında titriyerek yafıyordu. 

MUASOlini yavaı yavaf girdiği bu uçu
rumdan kurtarmakla kalmadı, ona 
yeni bir hamle de verdi. Bugünkü 1-
talyada pünkü ltalyayı tanımak müş
küldür. Mussolini dinlemesini ve söy 
lemeırini biliyor. Üstelik musikitinaa
trr. Ben evinde dörtten ;ı.z keman gör
medim. Bana demittf k$ı ' 

- Kemanlanmdan bir çok aealer 
çıkar. Fakat kalbe giden aeılerdir ki, 
en ehemmiyetlileridir. 

llismarkı da düfmeğe batladığı za
manlarda gördüm. Fakat o zamaıılar 
bn adamm büyüklüğü hakkında hü
küm verebilecek y&§ta değildim. 

Hider 
"Şimdi dünyanın ümidi ilk aaftaki 

§ahııiyetlere bağlanıyor. Almanya da 
iktidar batında Hitler ayarında bir 
baıvekile malik olmak talihindedir. 

On dört •ene müt.,...diyen Hitler 
Alınan nıhnnu gençleıtirmek için ça
lqnuftır. Bence büt~ bu aarfedilen 
gayretler, Hitlerin ayağına dolatan 
bin bir mÜ!külü-yıenerek gayeye var
mıya kafi bir beratta.,. 

Berberlikte sanat 
-o-

Bir gencimiz Viyanada 
muvaffakıyet kazandı 
Me1r!eketimizde her sahada oldu

ğu gibi, berberlik, bilhaısa kadın ber
berliği sahasında 
da son senelerde 
büyük bir ter ... kki 
vardır. Daha bir 
kaç sene evvel bu 
sanatin inceliği 
berberlerimiz ara- ı 
unda meçbül iken 
bugün bu ıahada 
da istidatlar yetişi· 
yor. 

Evvelce ıehri
mizde bir ecnebi 
kadın berberinin ya 
runda bulunan Şük 
rü Bey ismindeki Şükrü Bey 
bir Türk gençi Vi-
yanada bir muvaffakıyet elde etmit
tir. Şükrü Bey burada yüksek meha
füe mensup hanımefendilerden gör
düğü rağbet ve teşvik üzerine Viya
naya giderek aefirimiz Hamdi Beye 
müracaatla akademi huzurunda imti
han vermek istediğini bildinnit ve 
tavassut edilmesini iotemİ§tİr. Viyana 
beynelmilel akademisinde 59 profeıör 
huzurunda yapılan imtihanda büyük 
bir muvaffakıyet kazanan Şükrü Be
ye beynelmilel kadm saçlan mütehas
sısı diploması verilmiştir. Bu ilk Türk 
kadın berberi yeni şehrimize dönmüı
tür. 

Yani n .. rlyat 

Mimar 
Her ay muntazaman inti~ar ebnek 

te olan bu Mimari mecmuasmın 31 in 
ci saym, bir çok mesleki yazılar ve 
İnşa edilmi§ binaların fotoğrafileri, 

projeleri ile intişar etınİ§tir. Tavsiye 
ederiz. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan S e) kadar istan

bulda Divanyolunda 118 JJumaralı ha
suııi dairesinde dahili haıtalıldan mua
yene ve tedavi eder. Telefoıı: latanbul: ' 

22 .• ~98. 5981 

Güreş müsabakası 
Gebze kazasına tabi Tavıancıl kar

yeainde 14 Eylül 933 per§embe günü mu 

karrer olan düğünde pehlivan güre§İ ya

pılacağından müsabakaya iıtirak etmek 

İsteyen pehlivan arkadaıılarımızm teırif

leri mercudur. Pehlivan Hilmi (7198) 

lotanbul üçüncü İcra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

iki re' s sağmal inek 12 eylül 933 aaat 9, 
30 dan 10,30 a kadar Kaaınıpa

ıada Küçükpiyalede Tahtaköprü go 

kağmda 29 numarah bostanda bi

rinci açık arttırma auretlyle sa
tılacaktır. Taliplerin mahallinde hazır 

bulunacak memuruna müracatalan ilin 

olunW". (7222) . 

Haydarpaşa emrazı istilaiye 
Hastanesi baştabipliğinden: 

Hastanemiz binasının ça bsmm tamiri 23 Eylül 933 tari 
hine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mus 
tafa Pıl§a sokağında İstanbul limanı sahil· sıhhiye merkezin
de açık münakasa suretile yap ılacağmdan taliplerin şartna
melerini görmek üzere mezkii r merkez levazım memurluğuna 
veya hastane idaresine mürac atları. ( 4527) 6146 

1 Evkaf midlrlyetl llAaları 1 
Guraba hastahanesine alınacak on üç kalem laboratuvar 

aleti münakasasmda verilen fiyat haddi layıkında görülmedi
ğinden münakasa bir hafta temdit edilmiştir. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere her gün levaznn idaresine ve ihale günü 
olan Eylôlün on üçüncü çarşa mba günü saat on beşte idare en 
cüınenine müracaatları. (4739) 

lstanbul Milli. Emlak 
Müdürlüğünden 

Ahır kapıda nakliye taburu garajında 6 adet açık 503 b · 
palı 510 Model fiyat ve bir "L.T. 16" kapalı berliye ile " 
defterdarlık" binasında bir Mersedes, "Benz" ve (Dixi) 
kalı otomobiller pazarlıkla satdacaklarmdan İsteklilerin 
Eylfil 933 pazar günü saat on dörtte müracaatları (4'l 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünde 

Emlaki metrukeden Eyüple Korucu Mehmet çelebi 
halle.sinde 24 nwnaralı dükkan 960 lira ve 125 ve 127 n 
ralı dükkanlarda altışar yüz lira kıymetinde olup 1 O 

933 tarihinde ihalelerinin icra edileceği Fatih malmüdü 
nce ilan edilmiş ise de teşkilatı hazıra dolayısile emri iha 
-9-933 tarihine müsadif perşem be gününe talik eclilmişt" 
liplerin tarihi mezkUrda saat 14 te müracaatları. 

(4 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünde 

Cağaloğlunda mülga Naf.ia nezareti ile Tayyare Ce 
ti b!nalan arasında bu kerre dört parçaya ayrılan 70/ 

3, 70/4, 70/5, numaralı arsalara verilen bedeller dun old 
dan pazarlıkla satılacaklardır. İsteklilerin 30 Eyliil 933 c 
tesi günü saat on dörtte müracaatları. ( 4 

Istanbul Sıhhi müesseseler 
Satınalma komisyonu reisliğin 

Bakırköyde kain Akliye ve Asabiye hastahanesinde 
tınlacak 30,000 lira bedel keşifli Adli Pavyon olbaptaki 
name ve şartnamesi veçhile ve 3 Teşrinievvel 933 salı 
at 14 te kapalı zarf usulile iha' e edilmek üzere münakasa 
nulmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnameyi görmek istey; 
rin komisyona müracaatları. ( 

Tayyare piyango müdürlüğün 
Şartnameleri veçhile 934 yılbaşı piyangosu için 1 7 

el, 5,000 duvar pilanı ile 5,000 adet afiş tabettirileceğin 
!iplerin 14-9-933 perşembe: 

Keza: yılbaşı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 
20 İnci tertip piyango biletle :inin aleni pazarlık suretil 
nakasaları icra edileceğinden taliplerin 16-9-933 
günü saat 15 te komisyona müracaatları. 

!.ta.bal .. ledl~eal llAnları 

Çubuklu Gaz depolarında mevcut tankların boyanın 
çık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anla 
zere levazım müdürlüğüne münakasaya girmek için de 2 
lık teminat makbuz veya mektubu ile 2-10-933 pazarte 
nü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat etmeli 

~ (4 

Hali tasfiyede bulunan Uşa 
Terakkii Ziraat Türk Anoni 

Şirketinden: 
Sirkecide Meymenet Hanı altında 70-72 numaralı 

Sebat Nakliyat Şirketi anbarlannda balye halinde m 
ve Şirketimize ait 30,000 adet küspe çuvah telf"aliye res 
bilcümle masraflar alıcıya ait olmak üzere 14 Eylül 9 
şembe günü öyleden sonra saat on dörtte açrlı:: arttırma · 
lacağından talip olanların yüzde yedi buçuk niabetinde 
nalı nakliye vermek şartile yukarda yazılı tarih ve saatt 
kUr anbar önünde hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4730 

Gümrük muhafaza umum ku 
danlığı İstanbul satınalma 

Komisyonunda 
1 - Vekalet için yapbrı lacak 860 tane evrak 

açık münakasaya konmuştur. 
2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum 

lığı Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Münakasa 21-9-933 Perşembe günü saat on 

tedir. 
4 - Şartname, Örneklik bez ve dikilmit nümune 

gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin Yüzde Y ecli buçuk iğreti güvenm 

le belli~ ve saatte komisyona gelmeleri. (4525) 

çıkardı; fakat bütün bunlar, telif ve en- sı ... Programın bu ilk kısmı iruıaru öl pınl Oliver'in, giilümsiyerek kendiıi- mantosunu giyerken yardım 
Rita Mara'nın al renkli ~ 

az ileride dalgalanıyordu. 
dİ§eaini gizlemek içindi. Fakat tam o 11- dürüyor, değil mi? Sinirler için haki- ne iıtiraplarmı, korkularını, zadlan-
rada limhalar gene ıöndü. "Kardogan" ki bir İ§kence... nı itiraf etmeıi, kadmm muzafferiye-
dan evvel oyruyacak olan "F1ippy evlell- Kadın muhatabına müztehzi bir tinde imi! olan bir unsurdu •.. 
mel< iatiyor ••• ,. ;,mindeki küçük film merhametle baktı: Bu muzafferiyet, belki de znf.-rle 
ballamıttı. - Zava.llı ırayruc:ak... dedi. Za- rin en büyüğü idi. 

F enika Sinema Şirketinin, mahza vallı.. Salonun ortasındaki yoldan Oli-

Yürürlerken İl"İyarı adam: 
- Söyle bakayım, Donka, 

dar güzel olabilmek için ne 
aun?u. 

Bu sözleri Grant söylemitti. 
lriyan GranL. 

Micky Mo....,'a (Lütfen miki maua Oliver'in ıakaklannda, aarıım aaç ırer'le birlikte, etrafı selimhyarak. 
diye okuyunuz • mütercim), rekabet !arının beyaz bir akis hasıl ettiği yer ııelamlara mukabele ederek, geriye 
obnn diye, §İrket müdürü, hareketli de, hutalannın döktüğü gibi, ince- doğru yürürken, bir an vücudünü ile-

- More:kn'ya atık ınısınız? ten baıka yapılacak bir ıey kalmıyor.. resim müelilfi, §Bİr, viz11 sahne, mü- cik ter damlalan görmüıtü. ri doğru eğdi. Oliver'e olan llflo bü-
Bu sözleri söylerken aadumda harıf Fakat bu sefer genç kız muhaverenin rakip, operatör, beatekir, fotoğrafçı, Moresko kalkmı§tı. Oliver de o- tün maoalİle hüviyetine nüfuz ediyor 

Crant bir :zamanlar v" 
idi. Vi.zıı salıne olar<>k ta çok 
fak olmu~tu. Fal<at bugün sa 
rile bir sıfırdı. Şimdi Fenik-a 
Şirket inin bir köıesinde aç 
cak kadar bir it bulmuşhı. 

lıir kıskançlık nıiniu vardı. beylik ve önceden belli cereyanma ramol- aaiatan ve bunlara nazaran irapta nun yanı aıra kapıya doğru giderek: du. 
Oteioi kendi kendine: ma,lı. O anda ıııııki bir örtü yüı:ünü ört.- maahlli olmıyan bir ıürü yardonc., eJ. - Rahatsızım, diye ıikiyet etti. Onu bir a:n, kalçalarında, cildinde. 
- Onunla ayni hendekte yatıp uyuduk müş gibi oldu. ele vererek Flippy filmini meydana Midemden rahatsızım ..• Sahi ııöyliyo- aa.çlannın dibinde, hatta avuçlarının 

diye düşünüyordu. _ O dünyada bulunduğu için inaanlar getirmiılerdi. içinde hiıaetti; vücudünün bütün el-
Bu, tamamile Almanvarl, üzüntülü bir kenclilerini bahtiyar addetınelidirler. • • • rumKadm bütün muzipliğini takma- yafı biran. Hiısetti. 

Film muvaffak oldu. Om t ~ h f"f b" h k ti"I düşünce idi. Böyle bir yerele bu fikri ceh Eğer Oliver Deni tanınmasaydı, yeryü- rak: uz annm a ı ır are e ti. 
ren ifade etmesine imkan yoktu. Onun İ• zünde mes'ut kinuelerin adedi her halde Halk, nazlanmadan kahkaha ile manto•unu giydi. 

daha ·~ oıa-•~ güldü. Filmin ııonunda, vakanm kah- - Fazla Cin içmipin, azizim.... Rubaaı beline kadar dekolte idi. 
rin di•lerini "lı:ıp suıtu. - ......,.,,. k d" 1 ı d 1 M k b ·· ·· eli ·ı ·· 1 • ' • d ramanı Flippy, en ı e iy e aar a ya oreı o u ıozu en §e ı e ııoy e- Cildi Oliver'in cildine daha yakın BirRz sonra sordu: Bu sözleri gayet cıd i bir eda ile ııöy- • • 

ıem.ı"•tı". kutusundan yapbğı otomobile binip mıftı. olmak istiyordu. - Olivel"'e i!ık mısınız? :r 
Cevap: Sonra birden bire bütün ıöylediklerini gittiği zaman alkıtlar adamakıllı hız Oliver'i o kadar fena ııeviyorc!u ki Bu harekette belli belirsiz münde-
- Çdgmcasma, perİ§an olacak derece geri alarak: landı. ıevkitabü ile hızla bir kaç adım attı, miç manayi davete derhal icabet .:t-
.•• Onun için ı!dırıyoruml - Bunlar hep zırva ıeyler ••• diye ili- * * * Bütün Hol.lywood önünde onu kollan ti; ona iyice sokuldu; oo_luğu kadımn 

~~:ı...ı..._.o.::o::.o.o:ı::.:..ı::.::.::;~:.::::::;_~~--.Jl.-~....;:.;:;;;:;:::..;;.;:;...;;;;.;.;.~.;;;;;.;..;,..;;;;:.;.;::..ı.....-ru.:.~~...ı..........ı0>.....ı......._~~~~~~-'"-'ft ...... .ı...u..&>iı.-..-...ı....;,.;......,.,.,ıı......,_.....J.......,...ıuz:1.a.r-ııru...okıı.adlıLdı.u:i.-1lADJu.lda-

Moresko geçerken Crant'ın 
ğmı okıadı ; bu, içinden gele 
reketti; o, ekseriya kalpleri 
le teıhir ederdi. 

Oliver iki elini cebine ıok 
Omuzlarında hafif bir ağ 

Rodoata geçirdiği tenbe1 
sonra _yaptığı- fazla idmanın -. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal: rikamızda çıkarılmağa baş!anan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o!mamak 

üzere her lsteyeı:e ıatılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!1r';a Kristal Toz Şekerin ilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az heı vagon fekerl birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlf!rden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6.at tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilttln masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl hesabına •igorta ettirilir. Siparjı bedelinin tamamını gön
dert n!er için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon alparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
lt: nıi!atten istifade ederler. 

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

NADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncll \.·akıf Ha"?ı fstanbul 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Liraıudır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (o.;, 60) ı Türkler eJindedir. 

Türkiye lı Eankaaı tarafından leşki1 clunmuıtur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ,e memurlan lıamilen Türklerdeıı mürekkep yegane 'lürk Sigorta Şirke· 
thlir. Tiirkiyenin her tarafınds (200) ü geçeıı acentalarının hepsi Tilrktü'!'. Tür• 
kiyenin en ınühim milesseselerinln vebankalannın sigortala.-ını icra etme1deiir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
,;gortalarını en iyi ~eraitle )apar. Hasar vukuunda zararları s1r'at ve kolaylıkla ödar. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 

Jlll'" Ni,,.nıaşında Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

ŞiŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
. Leyli • Nehari • Kız • Erkek 

)r.. •'.c: •• :~ ' 

55 sene evvel Selanikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiş, Türkiye nin en eski hususi mektebidir. 
Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddaktır. 

Krz ve erkek talebe için yanyana ve geni1 bahçeli iki binada ayrı leyli te şkilatı ana . ilk . o .. ta . lise sınıfları 
45 kişilik bir Maarif encümeninin neza sızca - Almanca · lnırili:zce kurları vardır. 

Fran ret ve himayesine mazhardır.Mektep be rgün saat 10-17 arasında kayit işlerine 
bakar. TELEFON : 42517. (7073) 6294 

. . ·~ : ~~. ' , .. '• Saraçhanebaşı - Münir Paşa konak,arında 

Kız, Erkek - Leyli, Nehari - Ana, lık, Orta v~ Liae 

HAYRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lis~dir. h!ı: sınıflardan itibaren ecnebi 
lisanı mecburidir. Fransızca, Almanca ve İog:lizce kurs'.arı vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda
aına azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi otobüs!erile evlerinden alınır, 
akşamları yins ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Ta'im heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 
müte,ekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pazardan maıda her glln saat 10 dan 17 ye kadar 
müracut kabul olunur. Yeni teıisat yapıldığından tedrisata Eylülün 18 inci pazarteı;İ günü 

ı. .. ~h.,•c•kt r.- T.,': 2053'l f72451 
• ~ • ~· 1. •• ... • •• - • - ' .l" . 

LEYLi - NEHARi - KIZ - ERKEK 

lnkılip Liseleri 
Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 

Müessisi : Nebi Zade Hamdi 
Kayit ve kabul muamelesine başlamıştır. Resmi mektep.tere muadeleti Ma.a· 

rif Vekaleti<tce tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim 
heyetine maliktir. 

Ecnebi !<i&an.ı n>drisatına ilk kısmın sruı iki smıfmdan başlanıc. 
Der&l"1" haricinde ayrı~ para-sız lisan kurları vardır. 

Cumadan ma.da her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat otunabilk. 

Cağalo0~Lu Yaruk Saraylar Caddesi -Tel: 20019 • (7243] 6013 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Murif VtUletlncc tam devreli lise olarak tasdik edilmiştir. 

Fen Ye Edebiyat, Ticaret ye Ziraat .Şubeleri Yardır. 
llColec ttıgillzce ve fransızcıyı en iyi ögrcıen 1:ıir müessesedir. 

:Ünlvenite bakaloryauna hazırlar, 
Kayıt muamelesi 1'6 eylül.:ie başlıyacak ve 30 eyinle kadar deYam 
edecektir. ikmal ve huııuat imtihanlar 26 Eylülde baılıyacakbr. 
Ccrtt!w Leyli 350. "ıi.lf leyll 140, nehari 90 ve bıılıng"ç lnglllzce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 
Daha fazla malumat almak iatiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 

müracaatları rica olunur. 
Adresı lzmir posta kutusu No. 258 -Telgraf: Kolec, lzmir 

[6533] .... 6001 ... 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI 

Amerikan Krz Koleji, Arnavutköy 
Tel: 36.160 

ERKEK KISMI 
RobeTt Ko1ej. Bebek 

Tcl. 36.3 

Mektep İngilizuyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran..
sıtta ihtiyarı ı>l<ırak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
iıayatı yaşatılır . Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber milli terbiye 

ve kültüre sondere~ e!uommiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret şubesi vardir4 

ÜNiVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphanelen mükemmeldir ve talebenin vukuflarma, fikri terbiyelerine 
!nimet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sp<>rları 

ile gençleri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat vardır. 
MÜHENDlS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine ve 
---- ve nafia mühendi~ y<:tiştirir. 
SANA Yl KURLARI: Elektrik ve ~sviyed ustabaşı ve makinist 
·---------- yetiştiren iki senelik ameli kurlardır. 

1 Ağuııtoııtan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 • 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kııyıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü bıqlıyacaktu. 

,..Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 
6002 

Feyzlati Liseleri Müd6rlüğünden: 
1 - llk, Orta ve Lise kısımları mezuniyet ve sınıf İmtihanlarına 2 

Eyliil cumartesi günü batlanacak tır. 
Proğram mektepten öğrenilebilir. 
2 - Derslere 11 Eylül pazarte &i günü batlanacaktır. (6641) 

6005 

AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Teırinievvelde hatlar. 
Tam devreli Lise olduğu l\laarif Vek!letince ıasdik edilmiştir. 

[ 6893 1 

Mevsim 
gelmeden 

Kürk 
Mantolar 

ve 
Rönarlar 

% 30 tenzi· 
lilt ve 6 

taksitle 
kefaletsiz ola. 
rak mağaza 
m1Z<la verıl 
mektedir. lst 

iüEli
1

ô 
Tel 21685 

6196 

..-.. S8 Derecelik--• 
HARiKA RAKıSI 

t'"' -i • -· 
Fı<"ıl.l\rd'" di .. J,.ndirilmi9tl .. , 

6962_ .. 
6199 

Deniz Yolları l§letmeai 
ACENTALARI: 

Karak6y - KöprUbaıı Tel. 4236l 
Sirkeci MUhürdar zade han 

Telefon: 22740 

B1R1NC1 1ZMfR
S0R'AT VE 

1SKENDER1YE 
POSTASI 

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

(4750) 
6367 

KARADENiZ 
BlRlNCl ARALIK 

POST ASI 

ANKARA 
vapuru 12 Eylül Salı nat 18 de 
Galata rıhtımından kalkacak 
Zonguldak, İnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gireaon, 
Vakfıkebir, Trabzon ve Rize'
ye gidecek dönüşte bu iskele
lere ilaveten Sürmene'ye de uğ' 
rayacakhr. (4751) 

6368 

MUSEVİ LİSESİ 
Bütün sınıfların ikmal imtih:ııa•nı•..,.•,llil!ı 
3-10 Eylülde icra olunacaktrr. Ders
lere 11 eylülde ba§lanacaktıı-. Tec
didi kayt mecburidir. Müdüriyer 

(7076)-

6295 

Türkçe, İngilizce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. KUZU y APACI : DERİ 
L~yli fcaet 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

YERLİ DERi ALINIYOR Kayıt muameleıi yapılmaktadır. 1 +; [6716] • 6161 1 ARINTI VE KAZINTILARI 
j SATILIYOR 1 Us küdar Amerikan Kız Lisesi 

Mektep Eyhilun 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kısmmdan 
=ada mükemmel ticari ve ev idart'3İ şubeleri vardır. 

Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahliik ve hüS'l'lühale son derece 
ihtimam d"i'. Darülfönün bakaloryasma hazffladığı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyetile sabittir. 
Ücret dör: taksitle v~rilir. Fazla malümat almak için her zaman mektupla 
~,... '· :::. -•'"'('tan itibaren Salı ,ve Cuma günleri bizzat mektebe 

mliracaat edilebilir. Telefon : 60474. • (5207,•!919-

:::~0:ı:~:id::;:;::::c::~:~a::::~'ı 111•I•n•g-i•l•iz-·H-l•G-·H-·S-C_H_0_0_
111

L-•E•r-k•e-k-·M-e-k
111

t
111

e-b
111

i-. 
de maıı olanların mıkdar, evsaf, fiyat Kayıt ve kabul ba.tlamıştır. 
ve teslim müddeti gibi şartlarını 15 Ey-

1 

Cuma ve pazardan maada hergün 1&at (10) dan [12] ye kadar mü-
lül tal'ihine kadar mektupla fabrikamı- racaat. Tedrisata 25 Evlw paurtesi başhnaclktır. Tel. 41078 (6891 

• 
za bildirmeleri. (7145) ·----------------mı _________ .. 
--- 6350 1 6166 

Beykoz Deri ve Kundura fabrikumdant 
Fabrikada birikmit ve çıkacak kuzu ya. 

pağısı, kuru ve yat deri arınb ve kazın
tılan satılacağm;lan talip olanlarrn 30 

Eylül tarihine kadar ıifahen veya mek
tupla fabı-ik.ya müracaatları, (7146) 

6351 



1 3 üncü l{olordu ilanları 1 
Müteahhit nam ve hesabına 

65,603 kilo kuru ot pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylfil 
933 cumartesi gÜnÜ saat 14,30 
dadır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak • 
tinden evvel teminatlarile Fın 
dıklıda Üçüncü Kolordu Sa
tın alma komisyonuna gelme • 
leri. (349) (4782) 

1. F. kıtaatile Haydarpaşa 
hastahnesi için 21,000 kilo me 
ııe kömürü açık münakasa ile a 
lmacaktır. İhalesi 2 birinci teş 
rin 933 cumartesi gÜnÜ saat 14 
tedir, İsteklilerin şartnameyi ı 
görmek için her gÜn ve müna
kasaya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile Fın 
dıklıda Üçüncü Kolordu Satın 
alma komisyonuna müracaatla 
rı. (351) (4780) 

•• • 
1. F. kıtaatı hayvanları için 

300 ton saman kapalı zarha 
münakasya konmuştur. İhalesi 
2-1 inci teşrin 933 pazartesi gü 
nü saat 15 tedir. lsteklilerin 
şartname ve nümuneyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
iştirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Fındıklıda Üçüncü 
Kolordu Satınalma komisyonu 
na gelmeleri. (350) (4781) 

••• 
Çorlu Askeri Satın alma ko 

misyonundan: 
Corlu kıtaatmm 20,000 ki

lo, T ekirdağı kıtaatınm 20000 
kilo kuru soğanlarına kapalı 
zarfla teklif edilen fiyat paha 
lı görülerek pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 13 Eylul 933 çar
ıamba giinü saat 15tedir.1stek 
lilerin , şartnameyi görmek ü
zere her gün ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden ev
vel teminatlarile Çorlu Askeri 
Satın alına komisyonuna müra 
caatları. (3299) (4784) 

••• 
K. O. kıtaatı hayvanatı için 

670 ton saman kapalı zarfta 
münakasya konmuştur. İhalesi 
2 - birinci teşrin 933 pazartesi 
günü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya İşti 
rak için o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminatlarile Fın 
dıklıda Üçüncü Kolordu satın 
alma komisyonuna müracaatla 
rı. (348) (4783) 

••• 
Aydın Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: 
Aydındaki askeri ihti~ 

için 112,000 kilo.elcme\dik 
kapalı zarfla münakaaya koa 
muştur. İhalesi 16 • Eylfil • 
933 Cumartesi günü sat 15 te· 
dir. Şartnamenin birer sureti 
Aydın alay, İzmir Ms T. Mv. 
lıtanbulda K. O. Ankarada 
M. M. V., lspartada fırka, De 
nizlide Piyade Sa. Al. Kom. la 
rile Burdur ve Dinar Askerlik 
ıubelerinde mevcuttur. Mu
vakkat teminat 672 liradır. 
Taliplerin İhale saatinden ev
vel Aydında Alay Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatları. 
(3270) (4338) 6067 

Amasya Askeri Satın Alına 
Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı ıçın 
255,000 kilo ekmeklik Un ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 12 Eylül 933 
salı günü saat 15 tedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek ü
zere her gÜn ve münakasaya iş 
tirak İçin o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1339 lira temi
natlariyle birlikte Amasyada 
Askeri Satın alma komisyonu 
na müracaatları. (3280) 
(4442) 6085 

Çorlu Askeri Satın alma Ko 
misyonundan : 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
İçİli açık münakasa ile 12.000 
kilo yedi malı Toz Şeker sa
tın almac~ktır. İhalesi 27 

Eylül 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. isteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
Corluda Askeri Satın alma ko 
;;nsyonuna müracaatları. 
(3292) (4636) 6250 

*** Manisa Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Manisadaki kıt'at ihtiyacı 
için 208,950 kilo kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
mustur. İhalesi 25 Eylül 933 
paz~rtesi günü saat 15 tedir. 
Sartnameyi görmek için her 
ğun ve taliplerin münakasaya 
iştirakları için tayin edilen 
gün ve saatte Manisada As
keri Satın alma komisyonuna 
müracatları. (3293) 

(4637) 6251 

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

6327 
• • • 

Haydarpaşa ve.Gümüş su
yu Hastahaneleri ihtiyacı için 
60,000 kilo Koyun etine kapa
lı zarfta teklif edilen fiat paha
lı görüldüğünden pazarlıkla i 
halesi 13 Eylül 933 çarşamba 
günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (346) (4706) 

6328 
••• 

Çat. Mst. Mv. Kıt'atı ihti
yacı için 8000 kilo Sade yağma 
kapalı zarfla teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lıkla ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba günü saat 13,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün
cü Kol Ordu Satın alma komis 
yonuna müracaatları. (347) 

(4707) 6329 
••• 

1. F. Kıtatı ihtiyacı için 
pazarlıkla 36,000 kilo Una ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar 
tamba günü saat 15 ıe bırakıl
mıttır. İsteklilerin tartname
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gÜn ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte Fındıklıda uçuncü 
Kol Ordu Satınalma komisyo
nuna müracaatlan. (344) 
(4708) 6330 

• • • 1. F. Kıt'atı ihtiyacı İçin 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-
şamba günü saat 14,30 dedir.İs 
teklilerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile birlikte 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(341) (4710) 6332 

• * • 
7. K. O ihtiyacı için pazar-

lıkla alınacak. 1400 geyim na
la talip çıkmadığından ihalesi 
13 Eylül 933 çarşamba günü 

MİLLİYET PAZARTESi 11 EYLOL 1933 

5992 

EN EYİ AllKAOAŞ/11/l KUHBA/l~I// 

r Hanende FARUK Gecesi 111 

1 11 Eylô.l Pazarte•l akıamı 
Arnavutköyünde Akıntt Burnunda " S A F A ., gazinosunda 

l 
lstanbulun en yükaek musilti üstat Ye bestekirlarının iıtirakila 

sabaha kadar icravi ahenk edilecekti•. 7185 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı 

Istanbul satınalma komisyonundan 
1 - Muhafaza Memurları İçin satın alınacak 1136 

metre caketlik ve kasketlik kumaşın kapalı zarfla münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Münakasa Şartları Kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gilinrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmal
ma Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 28-9-933 tarihine rastlayan perşembe gÜ 

nü saat on dörttedir. 
4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fab

rika sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai mukbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri· 
ni teklif mektuplariyl~ birlikte ihale gününden evvel komis
yona vereceklerdir. 

5- Örnek Satınalma komisyonundadır. İstekliler ora-
da görebilirler. (4523) 6252 

1 Emlak ve Eytam Bankas1 ilanları 1 

T eşvikiyede ehven fiatla 
satılık mutena arsalar 

ESAS MEVKii VE NEV'i 

351 Teşvikiye Harbiye caddesi 1 harita numa• 
ralı arsa. 

357 T eşvikiye Harbiye caddesi 8 harita numa
ralı arsa. 

358 T efvikiye Harbiye caddesi 9 harita numa
ralı ana. 

385 Tetyikiye atik Bostan, cedit Atiy.e sokağı 
37 harita :numaralı ana. 

384 T ~vikiye ati Bostan, cedit Atiye sokağı 
36 harita numaralı arsa. 

383 T efvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
35 harita numaralı arsa. 

382 T efvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
34 harita numaralı arsa. 

381 Te,vikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
33 harita numaralı arsa. 

394 Te,vikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
46 harita numarlı arsa. 

393 T eşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
45 harita numaralı arsa. 

392 T etvikiye atik Bostan, cedit Atiye ıokağı 
44 harita numaralı arsa. 

391 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
43 harita numaralı arsa. 

403 Te,vikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
55 harita numaralı arsa. 

402 T eşvikiye atik Bostan, cedit Atiye cokağı 
54 harita numaralı arsa. 

Miktarı 
Metro 
559 

709.50 

721. 

591 

581' 

570.50 

535 

543 

276 

277.50 

279.50 

520 

526 

492.50 

Teminat 
Lira 
900 

1000 

lOOO 

470 

300 

285 

270 

270 

165 

165 
1 

165 

350 

350 

275 

Balada muharrer arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek 
şartile ve açık arttırma ile 21 eylul 933 perşembe giinü satıla
cağından taliplerin hizalarında gösterilen teminat akçelerini 
müstashiben yevmü mezkiirda saat on altıda şubemize müra
caatları. ( 4595) 6220 

De•let Demlryolları idare•I llA11ları 

8 - 1 O adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 4 T eş 
rinievvel 933 çarşamba günü saat 15 te idare binasında yapı· 
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden bila bedel temin 
edilebilecek tartnamelerde yazılıdır. .(4604) 

6223 

saat 16 dadır. İsteklilerin şart- natlarile birlikte Fındıklıda 3. 
nameyi görmek üzere her gün · K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve münakasaya iştirak için o müracaatları , (345) ( 4711) 
gün ve vaktinden evvel temi· 6333 

HANlMEFt..NDi: 
Samimi hıfzıs nhh:ınız için m"istııhzar i 1t:h ı bna h ~cet yoktur. 

Alman makamatı sıhhiy:sinin kontrolu tahtında bozulmaz 
anaıırla istihzar edilen 

f{ 

tt~~~I Dıı'DStE 
kullanınız. Fena kokuları izale ve mu ha tileri 
gençlik haline ifrağ eder. Su ile yapılan 
mahlülü, ey)erde havayı tecdit, hela ve mut
faldarın fena kokularını defi ve çamaşır yı
karken hutaların iç çamaıırlarını dezenfekte 
eder. Fabrikatorun isim ve ambalijina dikkat 
ediniz. Fabrikatorları: SCHUELKE & MAYR 
A. G. Hamburg. TürkiY.e için umumi acenta
sı S. J~coel mahdumu. lsta.,bul. r4045j -

l.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. Hanlar ı 

İstanbul Merkez Kumandan 
lığına bağlı kıtaat ve müessesa 
tın 933 teşrinievvelinden 934 
teşrinievveline kadar ihtiyacı 
olan 135,000 kilo sığır eti ka -
palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
24-9-933 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. Şeraiti öğren 

ı mek isteyenlerin her gün ve 
: münakasaya gireceklerin belli 

saatten evvel teklif mektupla
rını komisyona vermeleri. 

(229) (4384) 6086 
• * * 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müesseselerin 
933 teşrinievvelinden 934 teş
rinievveline kadar ihtiyacı olan 
250,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 24· 
9-933 pazar günü saat on dört 
te Tophanede Merkez Satınal 
ma komisyonunda yapılacak 
tır.·Şeraitini öğrenmek isteyen 
lerine her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. 

(230) (4385) 6087 
• • • 

Harbiye ve merbutu mek • 
tepler için 18014 kilo hafif ben 
zin 700 kilo A, 1002 kilo B. ve 
306 kilo C marka mobiloil ya
ğı ile 732 kilo gaz yağı kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 21-
9-933 perşembe günü saat 14 
te yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupları 
nı Tophanede Merkez Satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(251) (4457) 6089 
• • * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat için 
1500 kilo sirke aleni münakasa 
ile alınacaktır. Münakasası 20-
9-933 çarşamba gÜnÜ saat 14 
ten 14,30 a kadar yapılacaktır 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gÜn ve münakasaya 
gireceklerin belli saatte temi· 
natlar.iyle Merkez aahn alma 
komisyonuna gelıneleri. 

(255) (4461) 6090 
• * • 

Merkez inı:ibat kıt'ası ih~
yacı için: 

Kilo _ _, 
550 Ağır Benzin 
60 B marka mobiloil 
30 Valvalin yağı 
48 Ham petrol 
12 Eylfil 9::S3 çarşamba gü 

nü saat 14,30 da pazarlıkla alı 
nacaktır. Talip olanların belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satmalma komisyo 
nuna müracaatları. 

(279) (4776) 
••• 

Fen Mektebi için 24 kalem 
telsiz ders malzemesi 13-9-933 
çarşamba günü saat 14,30 dan 
15 e kadar pazarlıkla alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte temi 
natlariyle Tophanede Merkez 
Satmalına komisyonuna gelme 
leri. (277) (4778) 

••• 
Fen Tatbikat mektebi için 

cinsleri muhtelif telli ders ve 
elektrik malzemesi 13 Eylfil 
933 çarşamba günü saat 14 ten 
14,30 a kadar pazarlıkla alına 
caktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Tophanede Mer 
kez Satmalma komisyonuna 
gelıneleri. .(276) .( 4779) 

ihtiyat Zabit Mektebı ıhti• 
yacı için· 

Kilo 
700 Ağır benzin 
50 B Marka mobilon 
21 Valvalin yağı 
80 Ham petrol 
12 Eylul 933 çarşamba gü

nü saat 16 da pazarlıkla alına· 
caktır. Talip olanların belli sa 
atte teminatlariyle Tophanede 
Merkez Satınalma komisyonu· 
na müracaatları. (282) ( 4 773) 

• • • 
Ölçme Taburu ihtiyacı i· . 

çın: 

Kilo 
1700 Hafif benzin 
237 B marka mobiloil 
200 Kastrol 
200 Ham petrol 
12 Eylfil 933 çarşamba 

günü saat 14 te pazarlıkla alı· 
nacktır. Talip olanların belli 
saatte teıninatlarile Tophane• 
de Merkez Satmalma komisyo
nuna gelıneleri. (281) (4774) 

"" .. "" 
Gedikli Küçük Zabit mekte 

bi ihtiyacı İçin: 
Kilo 
280 Ağır benzin 
30 B marka mobiloil yağı 
15 Valvalin yağı 
24 Ham petrol 
12 Eylfil 933 çarşamba gÜ· 

nü saat 15,30 da pazarlıkla alı 
nacaktır. Talip olanların belli 
saatte teminatlarile Tophane • 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tmalma komisyonuna müraca· 
atları. (283) (4773) 

* * * Topçu Atış mektebi ihtiyacı 
için 

Kilo 
2250 Ağır benzin 

240 Mobiloil yağı 
158 Valvalin yağı 

12 Eylı'.il çar§amba günü sa 
at 16,30 da pazarlıkla alınacak 
tır. Talip olanların belli saatte 
teminatlariyle Tophanede Mer 
kez Satmalma komisyonuna 
müracaatları. (278) (4777) . "" .. 

Topçu ve nakliye mekteple 
ri ihtiyacı için 900 kilo hafif 
benzin 12 Eylı'.il 933 çarşamba 
giinü saat 17 de pazarlıkla alı
nacaktır. Talip olanların belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satmalma komisyo 
nuna müracaatları. (280) 

(4775) 

*** 
Piyade ve Atış mektebi ihti 

yacıiçin: 

Kilo 
800 Hafif benzin 
800 Ağır benzin 
243 B merka mobiloil 
107 Valvalin yağı 
300 Ham petrol 
12 Eylfil 933 çarşamba gÜ 

nü saat 15 te pazarlıkla alına· 
caktır. Talip olanların belli sa• 
atte teminatlariyle Tophane• 
de Merkez Satınalma komisyo 
nuna müracaatları. 

(284) (4771) 
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