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Tütün konferansı gelecek .. 
leri bildirilen Bulgar muralı-
haslarına intizaren celsele
rini bir kaç gün tatil etti. 
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Amerika da 
Yeni Nizam Misak c ma 

Cümburrei•i Roosevelt'in Amerikada 
tatbik ettiği iktisadi kalkınma programı, 
derin, ıumullü ve Amerikanın iktisadi 
nizamını esasından değiıtirecek mahiyet· 
te bir inkılap hareketi teklini aldı. Prog· 
ramın neticesi hakkındaki fikirler, birbi
rine uymayabilir. Fakat herhalde §İmdi
den ıu anlaııluu§tır ki Amerikada eski 
iktisat rejimi bir defa daha avdet etmiye
cektir. 

Merhum 
• • 

cenazesını 

Kıral Faysal'ın 
hamil olan İngiliz 
dün Bren dizi' den kruvazörü 

hareket etti. 
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Roosevelt geçen martta Amerikanın 
mukadderatını eline aldığı zamanda 1929 
ıeneaindenbcri devam eden iktisadi buh
rana çare bulmak için meclisten geniı 
salahiyetler istemi§ti. Meclis de Cümhur
reisinin iıtediği aalahiyetleri vererek da
ğıldı. Ve senenin sonuna kadar içtima et
miyecektir. Meclis Roosevelt'e bu salahi· 
yetleri verirken, muvakkat telakki ettiği 
buhrana kartı çare aranacağını zannet· 
mitti. Harpsonrasında Lesefer siyaseti· 
ne saplı kalan kapitalist memleketlerinde
ki iktisadi hastalık daima ilk zamanlar· 
da muvakkat buhran ıeklinde tecelli et· 
miştir. Dolar deryası içinde yüzen Ame
rikalılar da dört senedir kendilerini ka· 
aıp kavuran buhram geçici bir anza zan· 
netmiılerdi. 

Yunan nazırlannın l\nkara istasyonuna muvasaletlerinıle alınmı1 iki enstantane 

Roosevelt buhranın en bariz alameti o
lan itıizliği azaltmak yolundaki mesaisi
ne baıladı. On dört milyona yakın bir 
rakama baliğ olan itsizlere nasıl it bu
lunabilecekti? Evvela çalıımakta olan it· 
çilerin iş saatlerini azaltmak lazımdı. 
Günde on saat çalıtan bir iıçi yedi saat 
çalııacak olursa, geri kalan üç saatlik boı 
vakit için batka bir iıçi kullanmak icap 
edecekti. Amerikada otuz kiisür milyon 
iıçi olduğuna göre, her birinin günün
den taıarruf edilecek bir kaç ıaatlik va· 
kit ile eyliilün ilk haftaaına kadar altı 
milyon itıize iı bulunabileceği tahmin 
edildi. 

Kalkmma programının ikinci ehemmi
yetli hedefi, balkın satın alma kabiliye· 
tini artırmaktı. Satın alma kabiliyeti ar· 
tınro. müstehlik artacak yani talep çoğa• 
lac.ü< ve bununlaberaber istihsal artacak 
ve sanayün 1929 ıenesindenberi duran 
daimi devranı tekrar dönmeğe baılıya
c:ak. Satın alma kabiliyetini artırmak 
tedbiri olmak üzere de iıçinin Ücretleri 
artırılma11 düıünüldü. Filhakika eğer o
tuz kırk milyon iıçinin Ücreti artacak 
olursa, bunların satın alma kabiliyetleri 
de artacak, eıya satın alacaklar, istihsal 
artacak, it hacmi büyüyecek ve sanayi 
erbabı da verdikleri fazla İ§çi ücretini i§• 
!erin fazlalaıması suretile telafi edecek
ler. 

Amerikadan başka bir memlekette bu 
program meclis tarafından yapılan bir 
takım kanunlarla tatbik edilirdi. Ameri
kada öyle olmadı. Meclis Cümhurreisine 
salahiyetleri verip dağıldıiı zaman. Ne 
yapacağını bile iyice bilmiyordu. Roose
velt, Amerikanın ehemmiyetli sanayi §U• 

beterini idare edenlerle temasa geldi. A· 
merikada demir, çelik, petrol, kömür ve 
etomobil sanayüne anahtar ıanayii iımi 
verilir. Bunlar diğer sanayi Üzerine o de
rece hakim bir vaziyettedirler ki bir de
fa bunların vaziyeti tespit edilince ikin
ci derecede olan diğer sanayi de bunlara 
uyar. Petrol, demir ve kömür sanayii ile 
ayn ayrı teması neticesinde birer kod 
yani nizamname hazırlandı. Bu nizamna
me ile iıçiye verilecek asgari ücret, İ§Çİ
nin çalııacağı mesai saati ve çalııma tart
ları kararlaştırılıyordu. Fakat bu nokta· 
lar tespit edilirken ehemmiyetli ve Ame· 
rikarun iktiıadi hayatının esaıına daya
nan bir iş daha yapılmıı oluyordu: Pat
ron ile iıçi toplu bir halde pazarlık edi
yor ve aralarında çalııma ıartlannı ka
rarlaştınruı oluyorlardı. Bu, Amerikada 
sermayedarın ıimdiye kadar kaçındığı. 
llir vaziyetti. Amerika sermayesi "açık 1 
kapı., denilen yolda yürümüı, yani iste· 
diği iıçiye istediği kadar para vererek İs· 
tihdam etmek ve istediği zaman istediği 
iıçiyi iıinden çıkarmak usulünden ayrıl· j 
tnamı§lL "Açık kapı,, yahut "açık mağa· 1 

za,, uıulü bununla terkediliyordu. Yani ı 
yeni nizamnameler ile iıçi teıkilatile ser
mayedar teıkilatı kartı karşıya gelerek 
pazarlık edecektir. 

Bir a.istemden batka bir siıteme inti
kal gibi bir inkılabın mücadeleıiz kabu
lü beklenemezdi. Nasıl ki otomobil sana· 
yii için nizamname yapılmaıma baılamn· 
ca müıkülit bat gösterdi. Otomobil amil· 
lerinin en muvaffakiyetliıi olan ve mu
•affakiyetini, ''açık kapı,, ıiyesetine ı 
borçlu olduğunu ıöyliyen F ord, eski sis· 
temden ayrılmak istemedi. Gariptir ki 
F ord bu toplu pazarlık prensibinden ma· ı 
ada, kalkınma programının işçiye men· 
faal temin ~den diğer hususlarını çoktan 1 

beri kendıliğinden yapmı§ bulunuyor. 
F ord'un amelesi nizamnamenin tespit et
tiği mıkdardan fazla ücret alır ve daha 
az çahıtırmağa da hazırdır. Fakat F ord 
toplu pazarlık sistemini kabul etmek İs· 
temiyor. Otomobil amillerini tatıtıin et· 

1 
mek için nizamnamede azıcık tadiller ya· 
~ılmıı ve patronların iıçiyi tahsi meziye
tine göre, "çalııtıracağı, ücret vereceği, 
Ücretini artıracağı ve itinden çıkaracağı,, 
kabul edilmiıtir. lıçi teıkilatı, bu kayıt· 
ların ıermayedann elinde teıkilatı dağıt· 
mak için birer alet olduğunu söylemekle 
beraber nizamnameyi kabul etmiıtir. 
F ord ile Roosevelt arasında ihtilaf 
devam etmekle beraber, nihayet bu oto• 
ll>obil kıratının da yola geleceği zannedi· 
liyor. Binaenaleyh Amerika say ile ser· 
b>aye arasındaki münasebetleri yenibaş· 
lan tanzim eden bir rejim kabul etmiş bu
lunuyor. 

Diğer taraftan sanayi erbabı da kendi 
aratannda rekabete mani olmak, fiatleri 
leıpit etmek gibi bir talmn anlatmalar 
)'apmıılardır ki Cümhurreiıinin aracılı-

• .. k ur ·• D fMacar başvekilinin 1 • 
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Müşterek hudutların müdafaası her 
iki memlekete ait bulunacaktır 

Müzakereler Ankara ecnebi mahafilinde alaka ile takip 
ediliyor. Hariciye vekilimiz İngiliz sefirile görüştü 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Ye· 
ni Türk· Yunan miaakınm ana halla
n üzerinde mutabakat hasıl olduğu • 
nu ve tefenüat Üzerinde müzakE"re ve 
temaslara ckvam edildiğini dün bildir 
mııtim. Mazakereye bu güu :fo de
vam olunmuıtur. 

lktısat Vekili Mahmut c .. 1&1 Be· 
yin Anl..&ıa Palasta misafirl<ır ~erefi. 
ne verdiği öğle ziyafetini müteakıp 
aalonda ve akıam üzeri ismet Pata· 
nm köıkiinde iki Baıvekil yanl .. rında 
Baricıye '-ekilleri, Atina elç.ını• 7 ve 
Yunan sd:r"ı olduğu halde t .. ~ .. rrüat 
etrafmdt•. görii§mütlerdir. 

Öğrendiğime göre misakın müd .. 
deti on sene olarak tesbit edil
miştir. Evvelce Atina müzakerele
rinde takarrür ettiği veçhile müıterek 
hudutla11n "yani Trakya" müdafaası 
nm her iki memlekete aidiyeti hak
kında mi•akta hüküm bulunacaktır. 

Beynelmilel tali içtimalarda tara 
feynin arzusuna göre müıterek tem.
ait edilınek itine gelince; misakta bu 
hu•usta aa kayıt bulunacaktır. Bu e
tlas Yunan)stanla menfaatlerimizin ay 
ni noktada birle§tiğini gÖ•lermek cep 
besinden mühim görülmektedir. 

Dost milletin nazırlan B aşvekiümizle beraber 

Mü§lerek temsil her iki memleket 
için tasarruf noktasından da faydalı 
olacaktır. Mü§terek temsil iJinde Ro
manya ve Bulgaristanla da bir anlat 
ma vukuu ihtimali vardır. 

ismet Pa§amn Sofya seyahati etra
fında Romanya Hariciye nazın M. Ti 
tule•co da Sofyada bulunacağından 

Sofya temaslarında bu itin de halline 
intizar olunabilir. 

Ankara müzakerelerinde mübade· 
le komisyonunun bir an evvel itlerini 
tesviye ederek dağılması için karar 
verilecektir. Bunun için muayyen bir 
müddet tayin edilecek ve o müddet 
zarfında teıviyeıine imkin hAııl ola
mıyan ı~Jer iki hükfunet arasında dos 
t<\ne bir tarzda halledilecektir. 

ANKARA, 12 (Telefonla) - Dün 
gece lsmd Paıa tarafından verilen su 

İsmet Pş. M. Çaldarisle 
iki buçuk saat görüştü 
Misak ve protokollar cuma günü 

öğleden sonra imza edilecek 
ANKARA, 13 ·Sabah saat 2. 

(Tele/onla) - ismet Pa:şa ile M. 
Çaldaris bugün Çankaya köşkün 
de cereyan eden mülakat iki bu
çuk saat devam etmiştir. Bu mü
lakatta akdi mukarrer misak met 
ni üzerinde müılavelei efkarda 
bulunulmuş ve hazırlanmış bulu 
nan projede vuzuhu temin ede • 
c~k tadilat icrası takarrür etmiş 
tır. 

On sene gibi uzun bir 
müddet mer'i kalacak olan 
böyle ehemmiyetli bir misak
ta temini her iki tarafça ar
zu edilen vuzuh ve katiyet 
metin üzerinde bir iki gün çalı • 
şılması zaruretini doğurmuştur. 

ğı ile yapılan bu itilaflar neticesi sanayi 
için de yeni bir rejim haılaımş oluyor. 
Bu, kırıcı ve yıkıcı rekabet devrinden hü
kiımetin mürakabesi altında bir pilô.nlı ik
tisat devrine intikalden baıka bir şey de
ğildir. 

Binaenaleyh programın mukadderatı 
ne olursa olsun, bu yeni iktisat rejimin
den geri doğru bir gidiı olmıyacağı aıi
kardır. Rooıevelt muvakkat bir buhrana 

Bu vaziyet karşısında muhterem 
misafirlerimizin Ankaradan ay. 
rılmaları perşembeden cumaya 
kalmıştır. Projenin tahrir tarzın
da yapılacak tadilat bugünkü top 
lantııla umumiyet itibarile karar 
altına alınmıştır. Galip bir ihti • 
male göre misak ve melfufu pro 
tokollar cuma günü öğleden son 
ra İmza edilebilecek ve misafir
ler ayni akşam lstanbula hare • 
ket edeceklerdir. 

Bu karar karşısında lstanbul 
programı ıla değişecek ve misa
firler cumartesi lstanbulda an
cak bir kaç saat kalarak ayni ak 
şanı Yunanistana döneceklerdir. 

çare bulmak üzere yola çıktı; Amerika· 
nın iktisadi nizamını değiştiren bir rejim 
kurmakla iti bitiriyor. Cidden ıaıılacak 
bir inkılap ve en ziyade ıaıacak olanlar· 
da Cümhurreiılerine buhrana muvak
kat çareler bulsun diye aalahiyetler ve
rip dağılan ve kanunuevvelde büsbütün 
başka bir alem içinde toplanacak olan 
meclis azaları olacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 

varede sefirlerle Hariciye vekilimiz a
rasında müteaddit görütmeler olmu§· 
tur. Anlrara Palasın yeıil salonunda 
Tevfik Rüıtü Bey İngiliz sefirile uzun 
müddet görüımüıtür. 

Bulııal' ve Yugoalayya sefirleri de 
H:ııriciye vekilimizle ayn ayn temas 
imkanları bulmuılardır. 

Yunanlılarla imzalanan misak ıeh 
rim;z tcnebi mahafilinde büyük bir a 
laka ile takip edilmektedir. 

(Devamı S inci sahifede) 

Meclis Reisimizin 
Tetkikatı 

Mevcut ihtiyaçlar kolay
lıkla halledilir şeylerdir 

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
Pata Hazretleri evvelki gün intihap 
daire! rinde yaptıktan tetkikat neti· 
cesine dair olan intibaları hakkında 

JU beyanatta bulunmuılardır: 

- intihap dairem olan Balıkesir 
viliyetinin ekser kazalarını gezdim. 
Şehirli ve köylü bir çok kimselerle gö 
rii§tiiın. Bu seyahatten pek İyi intiba· 
Jarla dönüyorum. Mahsulat, geçen 
seneye nisbetle fazladır. Halk bundan 
çok memnundur. Vilayet dahilinde zi 
raat bankasının yapmakta olduğu mü 
bayaat zahire fiyatlanru biraz yük
seltmiıtir. Bu da halkın memnuniye• 
tini celbetmiıtir. Memleketin ihti
yaçlan, arzulan hakkında ·tetkikat 
yaptım. Bu ihtiyaçlar kolaylıkla hal
ledilebilecek ıeylerdir. Asayiı mü
kemmeldir. Bir çok köylerde yeni 
mektepler açılıyor. Bu da halkın oku· 
m·ak arzuıundan ileri gelmektedir, 
Halk, bu hususta çok fedakarlık ya• 
pıyor. Vilayet dahilindeki yoll..rm 
hali de her vakitten daha mükemmel
dir. Ben otomobil ile günde 200 • 300 
kilometrelik mesafeyi zahmet c ekme-
den katedebildim. • 

Vilayetin iktısadi vaziyeti de geçen 
ıeneye nisbetle daha iyidir. 

Kahire sefirimiz 
Kahire sefirimiz Mehmet Ali Şevki 

Paıa dün lzmir vapurile Kahirete ha
reket etmiıtir. 

Ziyareti 
Macar sefiri M. T ahi'nin 

gazetemize beyanab 
Macar Baıvekili M. Goenboeı'in 

20 teırinievvelde Anka.raya gelerek, 
hükfunetin miaafi· 
ri olacağını yaz • 
mııtık. Macar Baı 
vekilinin bu ziya • 
reli iki hükiimet a 
rasmda doatluğun 
y,.,ni bir tezahürü 
için vesile teıkil • 
decektir. Macar.., 
firi M. Tahi dün 
bize bu hususta §U 

beyanatta bulun • 
muıtur: 

- Türkiye ile 
Macariıtan araım· 
da öteden beri dos 
tane münasebat 

M. Tahi mevcuttur. Buse• 
heple iki hükiimet 

ricali arasında bu kabil ziyaretleri 
pek tabii görmek tazım gelir. s.-~aııPhl~fll 
birkaç aene evvel Hariciye nazm M. 
Valko sonra Baıvekil Kont Bethlen 
Ankarayı ziyaret etmişlerdi. Bundan 
sonra ismet Pata ve Tevfik Rüıtü 
Bey Budapeıteye giderek Macar rica 
Ji hükfuneti ile siyasi temaslarda bu
lunmuşlardır. Bugün Mö•yÖ Goem
boes'in Ankarayı ziyareti, bundan 
evvelki ziyaretlerin mabadi telakki 
edilebilir. Başvekilin bu ziyaretinde 
iki hükUmet arasında mevcut ıiyaıi 
ve ticari meseleler gözden ıeçirile
cek ve esjlsen mevcut olan bitaraflık 
muahedesi temdit edilecektir. 

- Bu ziyaretin Yunan baıvekilinin 

BüyÜk Reisin tesrillerine ait bir 
kaç i;,tiba 

Ankarayı ziyareti, ismet Pata ve Tev , _______________ ••ıo. 

fik Rüıtü Beyin Sofyayı ziyareti ile 
bir alakası var mıdır? 

- Hayır, bu ziyaretin, ne bu bah
settiğiniz ziyaretler, ne de herhangi 
clıJCcr bir ziyaret ile hiçbir rabıta ve 
münasebeti yoktur.,, 

Dünkü keşide 
On beıinci tertip Tayyare piyan

kosunun beşinci keıideai dün bitiril· 
miıtir. Dün keıidede kazanan numara 
lar 6 ıncı sahifemizdedir. 20 bin lira 
lık mükafatı Sultanhamammda Mani· 
faturacı Behar Efendi kazanmııtır. 
Taksimde Tavıan sokağında Madam 
Toemi ile Pangaltıda Elmadağında 
Matmazel Kibirya da onar bin lira 
kazanmıılardır. 

Almanyada tevkif edilen 
komünistler 

DORTMUND, 12 (A.A.) - Wolff 
ajansı bildiriyor: 

Zabıta, komünistliğe tahrik suçun
dan dolayı 30 komünisti tevkif etmiı
tir. Bunlardan 13 Ü daha ıimdiden va· 
tana hiyanetle ıuçlandınlmııtır. 

Gazi Hz. 
Geceyi Herekede geçir

diler ve dün 
İstanbulu teşrif buyurdular 

Yunanlı misafirlerimizi kabul bu
yurmak üzere pertembe akıamı An
karayı teşrif buyuran Reisicümhur 
Hazretleri dün öğleden sonra ıehrimi 
ze avdet buyurmuılardır. Reiaicümbur 
Hazretlerini karıılamak Üzere vali ve 
belediye reisi Muhittin, üçüncü Kolor
du kumandanı Şükrü Naili Paıa ev· 
velki gece Herekeye gitmiılerdi. lı • 
tanbul heyeti Gazi Hazretlerini Here 
kede evvelki gece yarısı karıılamıılar 
dır. Reisicümhur Hazretlerini hamil 
bulunan huauai tren Herekeye vi.aıJ o
lunca, müıarünileyh Hazretleri gece
yi Herekede geçinnek arzusunu izhar 
etmiılerdir. Aziz Cümhurreiıinin &"e· 
ceyi Herekede geçirecekleri ıayi olun 
ca bütün Herekeliler büyük kurtarı
cıyı görmek ve alkıılamak için istaı-

(Devamı S inci sahifede) 

Cümhu"eisi Hz. Hayı/arpa ıa garından ı;ılcarken 



2 

Tarihi tefrika: 110 

Ycuan : • 5. N. Hor !.allı (Milll7ot) ladlr. 

1 

Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 
Padişahın ve Hidivin sefahetleri - " Osmanlı fırkai ahrarı" 
yahut " Genç Osmanlılar" - Hidiv hanedanından bir 

lasmınm d arğmlıkları 

H idiv lsmail Paşa salahiyetini 
geni~letince hesapsız bol bol istik
razlar akdederek ve milyonlarca 
istikraz akçasının çoğunu sefahat 
yoluna sarf ve bezleyliyerek Mı
sırı altından kalkılmaz, içinden çı
kılmaz borç ve dertlere .mratmıs
tır. 
• 
İsmail Pasanın israf ve sefahat-

leri, Avrupa~ emsaline tesadüfe
dilmiyecek dereceleri a'1mıf ve o 
zamanın gazetelerine yazı dediko
du olmuş ; " Çaylak" "Çıngıraklı 
tatar" " Hayal" "Diyojen " gibi o 
devrin gazeteleri yaza yaza bitire· 
memitlerdi Ne kadar hazin ve mü• 
essif tesadüflerdendir ki tabi ve 
metbu, yani Hidiv ile Hünkar, her 
ikisi gerek istikraz i'lerinde, gerek 
alınan paraların keyif ve zevk için 
sarf ve istihlaki yolunda at b~ı be
raber gidiyorlardı; Fakat bu gidi', 
adeta ile, tırısla değil, dört nalla 
bir yarı,b. 

Evet! Ahtı Azizinin maliye ümuru 
iktisadiyatı, istikraz muameleleri 
hep akıl ve mantık, hesap kitap ha
ricinde, batmasıya bir gidişten b~ 
ka bir şey değildi. Bu sefihane ha
reketlerile Hidiv, Mısır balkim; 
Hünkar, Osmanlı milletini gırtlak
larına kadar borçlara sokuyorlar
dı. Öte tarafta haris, ecnebi bazir
gilnlar da fırsatlar bularak mem
leket ümuruna müdahaleye ve açık
tan açığa "istilaimali,, esaret siya- . 
setini takibe koyulmuflardı. 

Mısır Hidivliği veraset usulü de-
ğilince, Hidiviyeti ihrazdan 
mahrum yahut uzak ka-
lanlar , mesela Halim, 
Mustafa Fazıl vesair p~alar dev
lete Sultan Azize muğber oldular. 
Mısırda, Arabistanda, A YrUpada 
Mısır hükfuneti, Babıili ve Hün
kar aleyhinde n~riyat ve tahrik.ita 
kalktılar, lstanbula geldiklerinde 
de rahat durmadılar. 

Küskün, dargın Mısır prensleri
nin alayhtarane hareketleri, muk
riz, muhteris Avrupalıların ek
meğini yağladı, bıçağını zağladı; 
devletin ba.ııma gelmedik beli. kal
madı. 

Ayni tarihlerde türüyen "Osman 
li Fırkai ehrarı" yahut " Genç 0-
manlılar,, cemiyeti ki Şinasi, Na
$ıık Kemal, Şair Ziya, Ahmet Mi
'8.t. ..Abdülhalim Memduh, Hasan 
Fehmi Efendi, Bey Pa~ar vesaire 
den ·mürekkepti. "Genç Osmanlı- 1 
tar,, dargın Mısırlı prenslerden yar 
dımlar gördüler, çok paralar aldı
lar; burada, Avrupada, yediler, iç
tiler, hoş geçindilerdi. 

Hele Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa., 
Osmanlı ehrar fırkanın onune 
dü,mü,, bayrağını çekmi,, bol ke
sesini açmış, samimi bir mücahit 
~e müessi.a kesilmifti. 

Prens Mustafa Fazıl P~a, son
radan bir aralık Sultan Aziz ile ba
rışmış ise de ailesi erkanı i.stipdat 
aleyhinde mUcahedelerinde devam 
etmi~lerdir. Nitekim prenses Naz-

• lı Hanımefendi ve Mehmet Ali Fa
zıl pa'a ve İbrahim Fazıl Pa,a, son 
tarihe kadar ikinci Jön Türk par· ı 
tisine fili ve mali ittirak ve mii.za-

herette bulunmuşlardır. 
Aileihidividen merhum Prenses 

İsmet Hanımefendinin zevci Ser
hafiye Ahmet Celillettin Paşa, Jön 
Türk erkanını celp ve davet için 
Parise ve Jeneve gittiğinde, bunla
rı orada faaliyet halinde bulmuş
tu. Ahmet Paııa ve onunla beraber 
lstanbula gelen merhum Süleyman 
Nazif Bey kardefimiz, Prenses Naz 
lı Hanımefendinin Mısırlıdan ziya 
de bir öz Türk gibi vatanı ve milli 
hissiyat ile meşbu olduğunu hikaye 
ve beyan ederlerdi. 

Bir aralık Mustafa Fazıl Pa,a i· 
le Sultan Azizin yıldızlan barı,mı,, 
Fazıl Paşa, " Divanı Ahkamı Adli
ye,, Nazırı olmuştu. O demlerde Ad 
liye Nezareti, kuvvei kanuniyeyi 
temsil eden büyük ehemmiyeti ha
iz, yeni bir teşekkül olduğundan 
Mustafa Fazıl Pa~amn hoşuna git
miııti. 

Zaten zengin ve devletçe de böy
le illi bir makama sahip ve mekin 
olunca keyfine, zevkine payan 
yoktu. Boğaziçinde, muhteşem ya
luında, her gün, her ak~am zevkı
sefa ediyordu. Etrafında toplanan 
zamane ricali dalkavuklar, kendi
sini pöhpöhleyip kabartıyorlardı. 

Günün birinde, söhbet esnasın
da, Fuat ve Ali Paşaları tenkit ve 
takbih yollu söylediği sözlerin ucu, 
zatışahanenin nefsinefisi hümayu
nuna dokunmu'! ve bu acı dedikodu 
derakap "vasılı semiilli,, olmuştu. 

Mütekebbir, azametli Padi~ah, ga
zebe gelerek hemen Fazıl Pafayı 
Divanı Ahkamı Adliye Nazırlığm -
dan azledivermİ'! ve azil haberi, ak
şamdan sonra, yalıda bir çok mute
ber davetliler, hanekiler mevcut ol
duğu ve İstanbulun en me4hur ve 
güzide saz takımı terennüm ebnek
te, bittabi İfret edilmekte bulundu
ğu sırada, Babıilli te,rifatçılığı ta
rafından tebliğ olunuvermesile ge
ne araya kuvvetli bir soğukluk gir
rnifti. Bu soğukluğu bir taraftan ar 
tırıcı, diğer taraftan da Mısırlı biz 
bi ok,ayıcı bir sürpriz olmak üzere 
Adliye Nazırlığına Mısırlı Prenses 
Zeynep Hanımefendinin zevci Yu
suf Kamil Paşa, yani Mustafa Fa
zıl Paşanın eniştesi tayin olunu
yordu. 

İnsan, buna kızmaz mı, sıkılmaz 
mı, çileden çıkmaz ını? Mustafa 
Fazıl paşayı, bu kadar kahretme
ğe kafidi. Pa,aya bu katmerli dar
beyi Sadrazam Mahmut Nedim Pa· 
şa indirmişti. Sultan Azizi türlü mü 
zevirliklerle iğfal etmiş, hiç umul- i 
mıyan bir sırada siayet ederek böy
le çirkin ve soğuk bir tarzda men- 1 
küp dü,ürmü~tü. 

Paşanın kızması, sıkılması, Ad
liye nezareti maasından mahrum 
kalmasından değildi. Ona göre 
maaş, ne demekti? Nezaret maatı., 
bir günli.lk işret, ziyafet sofrasına 
meze bile olamazdı; Öyle teylere 
ihtiyacı yoktu, zengindi. Fakat 
makam, mevki ikbal, insanları pa
radan fazla büyülüyordu. Onun el
den gitmesi, patanrn keyfini, ne,e
sini kaçırıvermişti. 

(Bitmedi) 

r --~;;,ı;;e~~~~~~~~·--.; 

Yarın: ili 

Sultan Aziz v~ Mısır Prensleri ~ 
1 Yusuf Kamil Pş. ve Prenses Zeynep H.- Sultan Azizin . , 

1 Zeynep H. konağında iftar ebnesi. - iki altın tepsi 
içinde Sultan Azize takdim 

Yusuf Kamil Paşanın Sultan Azize hediyeleri 

Tarihi 
Tetkikat 
Afet Hf. ve Ruşen Eşref 

Bey Mısıra gittiler 
Türk tarihi tetkik cemiyeti azasın

dan Ankara kız lisesi tarih muallimi 
Afet Hanunefendi ile Dil Cemiyeti ka
tibi umwnisi Afyankarahisar meb'usu 
Ruşen Eşref Bey ve refikası hanımefen· 
di, Ege havzası i.le Mısır, Filistin Ye Su. 
riyede tarihi tetkikatta bulunmak üze
re Romanya vapuru ile Selinik'e hare
ket etmişlmir. 

Amerika baloncuları 
bulundu 

NEVYORK, 12 (A.A.) - Gordon 
Bonneıt kupasına iştirak edip kaybo
lan Amerika baloncuları Ontario hükü
metinin cenubundaki ıssız ve ormanlık 

bir arazide bulunmuılardır. 

Baloncular çektikleri zahınellen ve 
açlıktan zayıf ve hasta bir halde idi

ler. 
--o-

Feci bir tayyare kazası 
BELGRAT, 12 (A.A.) - Lioubli

ana'dan Sucak'a giden bir tayyare bu 

sabah saat 6,10 da kesif bir sis yüzün
den bir orm;uuı dü1müştür. Tayyarede-
ki pilot, makinist ve altı yolcu ölmüı
lerdir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 13 EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER 
~iz harp 
istemiyoruz 

1 Alman - A vust1ırya 
'Hududunda 

DAl{i 
Misafirlerimiz iş ve Ziraat 

bankalarını gezdiler 
Yün İş fabrikası Yunan başvekil ve 
nazırlarına birer kostümlük hediye etti 

-o-

Alman propağanda nazırı 
neler söyleyor? 

BERLlN, 12 (A.A.) - Berlin stad
yumlarından birisinde Von Papenden 
sonra söz alan propaganda nazırı M 
Goebbels şunları söylemiştir: 

- Biz. dünyayı kargaşalıklara sok· 
mak için gelmedik. Hiç bir harp iste
miyoruz. B iz sulh istiyoruz. F akat hak
larımızı tanıyacak, gündelik ekmeği
mizi temin edecek bir sulh İstiyoruz~ 

Bu sözlerden sonra, intikam fikrini 
propaganda etmekle ittiham edilen H it
lerizme karşı bütün dünyada mevcut 
sebepsiz itimatsızlıktan bahsetmiı ve 
demiştir ki: 

- Bütün dünya huzurunda yalnız 
bir şey istediğimizi açıkça bildiriyoruz. 
O da sulh içinde çalıımaktır. Y apmıı 
olduğumuz harp i1sizliğe karşı olan 
harptir.,, 

Fransa - Rusya 
Fransız hava nazırı 
Moskovaya gidiyor 

PARIS, 12 (A.A.) - Hava neza
retinden verilen son haberlere göre, ha4 

va nazırı Pierre Cot, Moskovaya bu
gÜn öğleden sonra Villacoı·nblay hava 
meydanından hareket edecektir 

Hava nazırının filosunu teşkil eden 
4 tayyare, saat 14 te uçacaldardn-. 

Filo, Strasbourga saat 16,30 da va
racaktır. 

Eski bir suikast projesin
den sonra 

PARIS, 12 (A.A..) - Mayenceden 
bildirildiğine göre, ltomünistleı·e kartı 
yapılan bir harekette, bundan bir sene 
evvel, 11Kızıl muharipler birliği,. tara
fından Hitlere karşı bir suikast tertip 
edildiği anlaşılmııtır. 

Bu suikast 13 ha.ziran 1932 de Hit
ler Mayence' de bir nutuk söylemek ü
zeı·e geldiği zaman yapılacaktı. 

11K[ztl muharipler birliği,, nin tek~ 
rar teessüs etmesinden şüphelenen hü
Lı:ümet Dortmund' <la 30 kişiyi tevkif 
ettirmişl...-dir. içlerinden 13 Ü hükUınet 
aleyhine suikast tertibile müttehimdir. 

İngiltere bankası umum 
müdürü 

LIVERPOL, 12 (A.A.) - lngil
tere bankası umum müdürü M. Mon' 
tagu ~orman, Laconia vapuru ile dün 
öğleden sonra Amerikadan buraya g~l
.miıtir. !> 

M. Venizelos'un seyah4Ji 
MONTPELLIER, 12 (A.A.J ,...._, 

Couteret'den geJen M. VenizeJ.os, ge
ceyi burada geçİrmiftir. Bugün bir kaç 
gün kalmak niyetinde olduğu Cannes 
şehrine otomobille gidecektir. Yanında 
zevcesi ve iki kitibi vardır, M. V enize
losun sıhhati iyidir. 

~--

On dört tonluk altı sahhh 
bir tayyare 

HAVR, 12 (A.A.) - Fransız de
niz kuvvetlerine mahsus olmak üzere 
bugün yeni bir deniz tayyaresi örneği 
suya indirilıniştir. 

Alb satıhlı olan bu tayyare het" biri 
800 beygir kuvvetinde üç motörle .mü
cehhezdir. Tayyarenin ağl1'lığı on clöi"t 
ton, kanatlan açık olduğu haldeki ge
niıli:ği 35 metre, uzunluğu 22 metre
dir. 

Ha.vr limanı üa:erinde hir saatten 
fazla bir tecrübe uçuıu yapan hu tay
ya.ı·e harbe değil, fakat ticaret maksa
dile işletme işlerine tahlu edilecektir. 

--·--
Silahları azalhna meselesi 

BERLIN, 12 (A.A.) - Wolff ajan
sı bildiriyor: 

K.reuz Zeitung guetesi, silahları •· 
zaltma meselesj hakkında neşrettiği- bir 
yazıda diyor ki: 

"Beş büyük devletin 11 • 12 • 932 
tarihli beyannamesi, silah kuvvetl.,.-i
nin tahdidi ve esaslı surette azaltılma ... 
sı neticesini verecek bir mukavelenin 
pek yakında hazlr'lanmasını temin ede
cek tarzda harekete bu devletleri mec
bur tutmaktadır. 

Bu beyanname İ}in 4 veya 5 ıene 
daha geri bırakılmasından hiç bir su
retle bahsetmemektedir. Fransa, bu işin 
başar1JmasJna girişmekten çekinmesine 
sebep olarak Almanyada yeni bir hüku
met bulunduğunu, bu halin İse ortaya 
yeni bir vaziyet çıkardığını ileri sÜt"
mektedir. 

Böyle bir iddia hukuku düvele uy
gun düşmez. Çünkü Fransanın imzası 
hu hükumeti her hangi bir Alman bü
kU.metine karşı teahhüt altına sokmak
tadır. 

Rekor kırmak isterken 
kazaya uğradı 

VARŞOVA, 12 (A.A.) - Leh si
vil tayyarecilik teşkilatının idaresi ba
şında bulunan ve birinci sınıf turizm 
tayyarelerine mahsus doğru yolda uçuş: 
rekorunu kırmağa teş.ebbüs eden kay• 
makam Filipovitz ile refakatindeki yüz
başı Lewonievıki Tokyo İstikametinde 
uçtukları sırada Szebcksany civarında 
ve Kazandan 90 kilometre uzakta bir 
kazaya uğramışlardır. 

Tayyarecjlerden biri ağrr surette ya
ralanmıştıı·. Otelci par34ütla aşağı in
meğe muvaffak olmuştur. 

Kaza hakkında henüz maliintat alı
namamııtu· .. 

-·-
Bomba patladı, Hitlerciler 
kaçmağa muvaffak oldular 

ViYANA, 12 (A.A.) - Bavyera 
hududunda, Hallein civarında, iki Hit .. 
lerci Alman, Avusturya polisine klübe 
vazifesini gören bir yere bir bomba at
mışlar ve ateş etmişlerdir. Hitlerciler 
kaçrnağa m uvaffak olmuşlardır. Zarar
lar sadece maddi dir. 

İspanyol kabinesi ---M. Serrouks yeni kabineyi 
teşkil etti 

MADRIT, 12 (A.A. ) - M. Ler
rouıc yeni kabineyi şu suı;etle teşkil et
miştir : 

Başvekil M. Lerrouıc, Dahiliye na
zırı 'Ml. Martine:z. Barr.ios, Maliye na• 
zırı M. Lara. Maarif nazm M . Domin
go Barnes, Nafia nazırı M. Guerra del 
Rio, Hariciye nazırı M. Sanchez Albor
noz, Ziraat na"Zırı M. Feced, Bahriye na 
zırı M. F ranzo, Adliye nazın M. Botel· 
la Asensi. Sanayi ve Ticaret· nazrrı iMI. 
Gomez Paratche, Münakalat naz,rı M. 
Santalo, Sanayi nazın M. Samper, Har
biye nazırı M. Rocha. 

Balbo'nun ziyaretini 
iade için 

LONDRA, 12 (A.A.) - Washing
tondan Reuter ajansına bildirildiğine 
göre Amerikan bahriyesinin idare&İ ba
şında bulunanlar ltalyan hava filosu
nun geçenlerde Amerikaya yapb'ğı ziya
reti bir Amerikan hava filosunun ltal
yaya gitmesi suretü.~ iade etmesi müm
kün olup olmadığım tetkik etmektedir. 

Almanya üstünde bir 
Avusturya tayyaresi 
MONIH, 12 (A.A.) - Wolff ajan

sından: 
Avusturya zabıtasına ait bir tayya

re, Alman şehi.rlerinden Passau üzerin
de uçmui ve bir devir yapa•·ak uzaklaı
mıştır. 

Hududu bu suretle göz göre göre 
yapdan taarruzun baxı oeticeler hasıl 
etmesi şüphesizdir. 

1 
İtalyada tasarruf 

' . ROMA, 12 (A.A.) - Tasa.ı·ruf maki sadile bankalara yabrılan ve çoğu çalı-
! şan halk sınıfına ait olan para miktar-

ı 
larmın gittikçe artbğı son İstatistikler
den anlaıılmaktadır. BAnkalardaki tasar

' ruf mevduatı> geçen sene haziranın so-
t qunda 17,213,000 liret olduğu halde, 

bu· sene haz.iranm sı;>nunda 17 ,650,000 
lirete çıkmııtır. -

Tasarruf sandıklanna yatırılan pa· 
1 ralar da dahil olduğu halde bu senr..-ıin 
· ilk altı ayı içinde ınevduat m:ktarında
• ki fazlalık 650,000,000 u bulmuştur. 

M. Herriot Parise dönüyor 
RiCA, 12 (A.A.) - Wolff ajan

sından: 
M. Herriot, Berlin yolu ile Parise 

dönmek üzere düıı gece Rigadan ayrıl
mı§tır. 

ANKARA, 12 (Tele fonla) -- Madam Çaldaris ve Yunan heydın
deki diğer madam ve matmazeller bugün öğleden sonra İs Bankası Zi
raat Bankası ve Musiki Mektebini ziyaret etmişlerdir. Misalirle1i ı, 
Bankasında lktısat Vekili ve refikaları Banka idere meclisi reisi Mah
mut Bey, Banka umum müdiiı· vekili Muammer Bey ve refikaları Ham 
melendi karşılamışlardır. Misalırle ı iş Bankasının bütün kısımlarını ge 
zerek gördükleri intizam hahkınd u iakdirlerini ifade eylemişlerdir. 
.lltiisalirlere bankada bir çay zi:;·a fr t i verilmiştir. Misafir hanımlar bu 
.u.ıbah şehri gezerken /pekiş mağ.ı zasına da uğrayarak muhtelif sipa 
,.;şlerde bulunmuşlardır. MisaFr Ba~vekil ve nazırlara Yüniş labrilıa 
sı mamulatından birer ko5tiimWk hediye edilmiştir. ismet Paşa, Mah
m:ıt Celal ve Tevfik Rüştü Ber!er de ayni kumaşlardan elbise ı.smarla
mışl.ııciıı. lstanbuldan celbediler. marul bir terzi persembeye kadar 
elbiseleri hazırlamış bulunacaktır • ' 

• 
I cra vekilleri dün toplandı 

ANKARA, 12 (Tele/onla) - !cr.1 Vekilleri heyeti bugün top!an
mışl;ı. 

Tütün kon/ eransı ve Bulgaristan 
ANKARA, 12 (Telefonla) - İ;,f ,ınnulda toplanan tütün konlt!rtUI 

sında hasıl olacak anlafmaya !Jul gar;stan biltihara iltihah edec:'?rfr. 
Zira tütün meselesi her üç mPmlc ketin e5aslı bir 11aridat membaım 
teşkil C'lmekte ile hayati mahiyeti lı . İı:; bulunmaktadır. Her üç m~mt~
ket bL• kanaattedir. 

Zaro ağa evlenmek isteyor 
İZMIR, 12 (Milliyet) - Zaro Ağ"' ıi.>alroıla bir paviyonda bq 

kuruşa gösterilmektedir. Zaro Ar .ı bir iz.mir kadım ile evlenmek isle
d iijini söylemektedir. 

• • 
I ta/yan f aşisf /eri I zmirde 

IZMIR, 12 (Milliyet) - Pald•iı'a ııapurile bugün şehrimize ıon 
F.·~ist genci ve 50 Arkeolog geidi. 1--aşistfer Gazi heykeline merasimle 
~rlcr.k koydular. Bundan sonra sehri, 9 eylıil panayırını g-ezdiler. Ya
"'" Efeze gidecekler ve aksam ~P/ı rimize döneceklerdir. , ' ' 

9 Egliıl panayırını ziyaret edenler 
fZMIR, 12 (Milliyet) - "} L}lü1 poııayirini üç gün içinde 130 b.n 

kişi :r.ryaret etmiştir. Alman beşe; k · r" ş Juhuliyeden 2000 lira hiitılal 
yapılnııstı.-. 

.5,.hrimizde bulunmakta obıı Maarif vekiileti mütehassıs mimaı-ı. 
ı: • nü:.el sanatlar akademisi ,,.uallim eı inden Professör Egli, panayı . 
için şu sözleri söylemi~tir: 

'"Bu panayır, dekoratif iti!Jarilc Avrupa panayirlarımn bir ~idi ·. 

1 
Panayır itibariyle şimdiye luıda• gördüğüm Balkan memlekedeıi p .ı · 
ra.vırlarının çok fevkindedir . 

M. Mussolini Roma elçimizi kabulettı 
,'?.OMA, 12 ( A.A.) -BasoekilM. Mt1uolini, Romanya pre,..!ı.r:.,. 

d.,,; Nikola'yı Türkiyenin Roma büyük dçısi Vasıl Beyi ve Bulgu' ti
r..ıı·ec nazırı M. Ghicef'i kabul etmi;;tir. 

Milli Müdafaa Vekili 
ANKARA, 12 (Telelon(a) - Milli Miidalaa 11ekili Zekiü Beyin 

istila ettiği veya edeceği haberlerini Anadolu ajansı tekzip etmekte
dir. 

Dost lrak'ın matemi T. D. T. cemiyeti 
lSTANBUL, 12 (A.A.) - Tür!. 

Dili Tetkik Cemiyetinden: 

Kral Faysalın cenazesini hamil. olan 
kruvazö. Brendiziden hareket etti 
ROMA, 12 A. A. 

- Hemen bir cena 
ze odası haline ko

nan bir daireye kal 
dırılmış olan Kral 
Faysalın naaşı, dün 
sa.hah Brendizj li· 

ınanına gelen lngİ· 
liz kruvazörü Des .. 
pa tch' a askeri me
ra.sim yapılmak su
retile nakledilmiş • 
tir. Bir lrak bayra
ğına sartlmı§ ve al~ 
tı beygir tarafın • 
dan çekilen.bir top 

arabasına konmtl§ 
o1an tabutun arka .. 
sından bir çok za· 
bitler yürümekte i
di. Tabutu götüren 
top arabasının ö .. 
nünde Kral, M. 
Mussolini, lngiliz 
ve lsviçre hükumet 
]eri ve Brendizi be
lediyesi tarafından 
gönderilmiş çelenk 

leri taşıyan kimse-

Kral Faysal'ın naa§ı tabuta kondukı an sonra kapattl· 
madan evvel (Ayaktaki zat Kralın katibi hususisidir) 

ler ve askeri müfrezeler bulunmakta 
idi. Cenaze arbaamm arkasından Kral 
Faysal'ın biradet•i •abık Kral Ali, 1-
rakl• nazırlar ve yüksek memurlar, 
Brendizi şehrindeki mülki ve askeri 
memurlar yürümekte idiler. Cenaze -
nin geçirildiği yollar boyunca asker 
müfrezeleri ve lngiliz knıvazörünün 
tayfuı sıra halinde dizilmişlerdi. 

Alayın en gerisinde bir süva1·i jan
darma bölüğü bulunuyordu. 

1 talyan deniz kuvvetlerine mensup 
bir motör, cenazeyi lngiliz krüvazörii
ne götürmüştür. K.rüvazör (Hayfa) ya 
gitmek Üzere saat 9,30 da denize açıl
ınııtır. 

BR1NDlZ1, 12 (A.A.) - Kral Fay 

sal'ın cesedini ta§ıyan lngiliz kruva
zöı·ü Despalı..111 ........ J.:S, de buraClan 
kalktı. Perşembe günü Hayfaya vara· 
caktır. Kruvazörde eski Hicaz kralı 
ve Faysalın büyük biraderi Ali H-.:. 
ile maiyeti vardır. Kralın cesedine 
son ihtiramı yapmak üzere askeri ku
mandanlar ile belediye reisleri de kru 
, ·azöre gitmişlerdir. 

Hakimiyeti Mil!iyenin bit ya;:;ıst 
ANKARA, 12 (A.A.) - Hakimi

y~tı Milliye Irak kralı Faysal'ın vefa
tına tahsis ettiği bir yazıra diyor ki: 

"Komşu ve dost Irak. kralı Faysa
lın ıahsında şüphesiz, yalnız bir hü
kümdar değil, hakiki bir şef kaybetti 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti umumi 
merkez heyeti bugün biri ıaat 11 de di 
ğeri 14,30 da lbrahim Necmi Beyin re
isliği albnda Dolmabahçe sarayında i
ki toplanh yapınıftır. Bu toplantılarda 
ankete geleıa cevaplar üzerinde tetlö,. 
kata devam edilmiştir. 

Umumi merkez. heyeti yarın topl .. 
nal:aktır~ 

lrnk.Iıları derin bir muhabbetle sev • 
diğimizden ve merhum krallarını pek 
yakından tanıyarak hürmet etmit ol
duğumuzdan, müıa.rünileyhin acı Ö -
lüın haberinin memleketimizde .bll"ak
tığı acı 1:uir tahmin olunabilir. Os • 
ımınh imperatorluğu dağıldıktan son
rn, muhtelif devletlerin mandaları al· 
tma giren topraklar arasında istiklal 
davasını en ileri yüriitmüı olan yer, 
Iraktır .• Bu dava Iraklıların yüksek 
vatanperverliği ile beraber, büyük re· 
İsln zeki., irade ve milletine kartı bes
lediği mecburiyetin derinliği i le izah 
olıınabilir. Kral Faysal Arap memle· 
ketlerinin en bubranlt devirlerinde 
en güç vazifeleri almıı ve bu vazife
leı ın icap ettirdiği her türlü fedakiıt·· 
h ı(ı hezletmiş olan bir reia idi. Baım
dal<.İ tacı bir hediye değil, bir hak o
iarak taşnnr§trr. Büyük harp sırasın • 
da ve büyük harpten sonra Arabis
tan yarım adası cenuplarmdan iki ta
l aftan Türkiye hudutlarına. kadar o
lan Arap diyarlarının geçirmi~ oldu
ğu hidiselerin hemen hepllnde mer· 
hum Kral Faysalın ismi anılmak za· 
rure ti vardıı-. Arap i~tikli.I tarihi bu 
ismi urutamaz. 

Taziyet edilmesi mümkün olmıyan 
do;ı,t ye; ınuztarip lraka .samimi kar
deş taziyetlerimizi bi!diı·mek isteriz. 
Kral . Hazretlerinin biraderleri olup 
memleketimizde misafir bulunan E 
mir Zeyt Haz.retJeri.ni ayrıca ve hen:ı 
Irak vatandaşı ve mümessili, hem de 
ayni r.ccip ailenin muhterem bir aza~ 
o ıır.ttk sıfatiyle taziyetlerimizi kabul 
elmt"sİ ve lrakın istırab.ının memleke
timiz larafından ne lcadar benimsen~ 
nıiş o!duğunu dost millete ibJig ebne 
sini rİCC\ ederi2. 

!rakın mukadderatına bizzat reh
b~r u..m.uş o1an merhumun ruhu. ayn 
yurdun bütün inkitaf ve tekamül ta· 
rt"llindt! kendj3j,:e ınancn klavuzluk el 
tn(ı~~..: devam ed.eceğ:ine şüphe yoktu1 

Kastamunide zelzele 
KASTAMONU, 12 (Milliyet) -

Dün ak~m saat 2Q,35 te hafif ~eız,.te 
oldu, dört saniye devam etti. 

~~~~~~~~~~~~~~~____:~~~~~~~~~~~ 



Heyecanlı maç! 
Gazeteler her gün çeşit çeşit ka

çakçılık vak' alarma ait tafsilat ve
riyorlar. 

Kolcu ve kaçakçı heyecanlı bir 
hırsız polis maçı yapmaktadırlar. 

Bu kaçıp kovalamanın neticesi 
ne olacak. Bu yıllarca içki mücade
lesi yapan Amerikada belli olama
dı. Hangi taraf galip geldi, anlaşı
lamadı. Tayyare ile kaçakçı arıyan 
Amerikan polisine karşı gene tay
yare ile kaçakçılık yapan hırsızlar 
türedi. 

Surası muhakkak ki yasak deni
le.; şeye karşı şiddetli bir ihtiras 
var. ölüm tehlikesi bu ihtirası tes
kin edemiyor. 

Bu hafta intişar eden resmi bir 
listeye göre bizde son iki yıl içinde 
kaçak olarak yalnız altmıf milyon 
defter cigara kağıdı ele geçmiş. 

İnhisara dahil diğer maddeleri 
bırakalım. Fakat bu altmış milyon 
defter cigara kağıdı (res-
mi hesap olduğu için mü-
balegalı olmasına imkan 
yok) insana hayret veriyor. 

Altmış milyon defter cigara ka
ğıdı. 

Bu kağıtların Suriyedeki fabri
kalarda hazırlanarak huduttan ka
çırıldığı ve memleket içine yayıl
dığı malümdür. Mücadele batla
mazdan evvel bu kaçak efyayı sat
mak üzere Urfa, Kilis, Antep gibi 
cenup hududuna mücavir yerlerde 
bilhassa pazarlar, magazalar açıl
dığını işitiyorduk. Bunların artık 
tamamile itsiz kaldığını öğreniyo-
ruz. 

Demek ki sıkı kontröl altında 
bu çirkin ticareti felce uğratmak 
mümkün olabiliyor. 

Bir nokta hatırımıza geliyor. Ele 
geçen bu kaçak efya İnhisar idare
leri tarafından sermayesi fiatine 
piyasaya çıkarılsa, halk ihtiyacı 
böyle ucuzca temin edilse bu suret
le kaçakçılara kartı bir de manevi 
darbe indirilse olmaz mı? 

Kaçakçı bin zahmetle, bin tehli
ke ile uzak yerlerden getirdiği bu 
etyanın böyle haraç mezat piyasa
da harcandığını görürse içinin yağ
ları erir ve bu netice onu bir kaç ay
lık mahkümiyetten fazla mütessir 
eder zannederim. 

Burhan CAHIT 

Yunan bahriyelileri 
Dün Heybelide şereflerine 

bir ziyafet verildi 
Lim11n1mızda bulunmakta olan Yu

nanistarun Helli krüv.azörü kunıandan 
ve zabitanı dün Heybeliada deniz li
sesini ziyaret etmiıler ve aktamı mek
teple ıereflerine bir ziyafet verilmi§
tir. 

Bu ziyafette vali muavini Ali Rıza 
Bey ile vilayet erkanı ve bazı zevat ha
zır bulunmuılardır. 

Kruvazör boiazda da tenezzüh yap
ınuı ve Dolmabahçe saran önüne cel
dif{ zaman top abnak suretile reisicüm
•ar hazretlerini aelimlıunııtır. 

Menşe şehadetnamesi 
lazım 

19 eylulden itibaren bütün ithalat 
e;y::ısmdan hangi memleketten ve ne 
;.ekilde gelmiı olursa olsun men~e şa
harletnameai aranma'lın..ı karar veril· 
diğı Ankara haberi o lat a.k yazılınış· 
tn. Menıe tahadetnamc.ıi olmayanlar 
hakkında gümrük muamelesi yapıl
mamaıı hakkında alikada1-lara dün 
teblıgal yapılmıştır. 

l.__B_O_R_S_A __ 
1
I 

<1 t Bankasından alınan celveldir) 

12 EYLÜL 1933 
Akşam Fiatları 

istikrazlar Tahvil5.t 
latiltru dahili 97,SO EleL.trik 
1933 istikrazı 95.- Tram•ay 
Şark D. yollan 2,80 Tünel 
D. Muvahidei 53,25 
Gümrükler 8 150 Rıhhm 

Anadolu 1 
ili 

S.ydi mahi 6,SO 
Baidat 10,25 u 
T.aaL.eriye 10.35 Mümessil 

J, Bankası Na
ma 
., ,. Hamiline 
,. ,. Müeı•İ• 
Tramya7 
Anadolu Hisae 
Reji 
Şir. bariye 

ÇEK 
Par is 
Locdra 
,., ... _""'k 
Brük5el 
l\ ...... o> 

ESHAM 
Telefon 

9,50 Bom on ti 
9,55 Terkoa 
102 Çimento 
48, 1tbabıt day. 

27,SO Şark day 
3,30 Balya 

15.25 Şark m. rcza 

FIATLARI 
12.06 t Prai 

611 v,,.n. 
6" '5 J\.fadrit 

33825 Be..lin 
o, ... :> Zloti 

83 Peıte 

2.442 Belsrat 
.Atina 
Cene•r• 
Sof.,.a 
Am•terdam 

639075 Bükreı 
l l 7tJ5 J\.foıko•a 

N U K U T (Satıl) 

17,60 
47,70 

47,SO 
5ı,25 

12,45 
ı9,SO 

27.85 
11.70 
Uı, 

1,25 
2.20 
2,90 

159225 
4.335 

5.6525 
ı.ı978 

4.22375 
3.74625 

34745 
78.965 

1093 

Kuru' Kuru' 

.20 f. Franu& 
1 l•terlin 
1 D Jar 

20 Liret 
28 f. Belçika 
20 Drdmi 
20 t. •••içre 
20 Le't'a 
~J JC •ır. Çek 

1 Florin 

ı67 

i80 
149 
213 
117 
24 

818 
25.50 

l 11t 
83 

1 Şllie, A.,. 24,50 
1 Pezela 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1 Cernovi~ 
J Altın 
J M.ciclt,.. 

Banknot 

16 
50.-
24.-

0,23 
55.-

9,25 
1>,37 
2,60 
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------------------------------------------------------------------------------------,----------------------------.J Ekoneınl 

Tütün konferansı 
--o-

Bulgar murahhaslarına 
intizaren celse tehir edildi 

Şark tütün konferansı, dün Tica
ret odasında ikınci celsesinı akdetti. 
Konferansın dünkü celsesiııe tütün 
tüccarından Sabri Bey riya!et ctmi!
tir. içtimada geçen ıene Cenevrede 
toplanan tütün kongresi .ı:abıtları o
kunmu§ ve yeni kongre için bazı ha
zırlıklar etrafında müzakt-re ce-reyan 
etmiştir. Konferans dün muvasalatları 
b.,klenen Bulgar murahhaslu. henüz 
celn&edikleri için, muvasalat~P.rına in
tiı.aren içtimaını birkaç gÜ..l -;onraya 
ta 'ik ederek dağılmı§tır. Bulgar mu
rahhaslarının ne gün gelecekleı·i hak 
kında konferans mahafilindt.~ müsbet 
malümat yoktur. Herhalde iştirak ede 
c4'!ltleri, Maamafih muvaıalo:ttları gü
nü belli olmadığı söylenmelt'edir, Bul 
ga.rlar, evvelce konferansa 16 eylUI. 
den evvel iştirak edemiyeceklerini 
biıdirmiş oldukları için cumaı-tetiindcn 
~,ı vel gelmeleri pek muhterr.eJ görüo
mt•mektedir. 

Gelecek Yunan tüccarı 
Atina ve Pire sanayi ve ticaret er

b&bmdan mürekkep bir grupun §ehri
mi7e gelecekleri yazılmııtı. Yunan aa 
nayi ve ticaret erbabı 22 eylulde lı
tanbulda bulunacaklardır. Miıafirle
rimi~ ıehrimi;ıde ve Y alovada üç güa. 
ka !arak Atinaya avdet edeceklerdir. 
1'icaret odası, misafirlerimiz §erefine 
bir çay ziyafeti verecektir .. 

Yugoslavyada ceviz rekoltesi 
Memleketimizin ceviz ve ceviz kü

tügü ihracatında başlıca rakibi ol"n 
Yugo•lavyada bu seneki ceviz rekol 
tesi g<.çen senekinden yüzde 30 eksik 
olduğu gelen haberlerden anlatılmış
tır .. Henüz Yugoslavyadan ihracat 
için talep baılamamıştır. Yugoılavya 
da cevizin 100 kilosu 460 dinar üze
ı.·inden muamele görmektedir. 

Amerikada mensucat sana
yiin in vazi e i 

NEVYORK, 12 (A:A.) - it ka
nununu ilk olarak kabul eden mensu
cat sanayii mart ile temmuz arasında 
t~iid.!n f".."la ileri gidişinin aksülame
lını gormege başlamıı ve cerilemeler 
kaydetınittir. 

Bu hadiıe en ziyade İpek ve pamuk
lu mensucatı Üzerindedir. En yüksek 
fiyatlar bu mensucat için tatbik edildi
ğinden müstehliklerin talepleri büyük 
miktarda eksilıniıtir. 

Amerikada sut meselesi 
NEVYORK, ı2 (A.A.) - Filadel

fiyadan bildirildiğine göre, bet devlet 
çiftçileri yaptıkları bir toplantıda 26 a
ğustoıta tatbikına baılanan süt kanu
nunu tarumamağa karar Yermiılcrdir. 

Çiftçiler, sütleri için kafi miktarda 
Ücret almadıklarını söyliyorlar. Buna 
makabil sütçüler haddinden fazla kir 
elde etmektedirler. 

lngilterenin harici ticareti 
LONDRA, ı2 (A.A.) - Geçen a

ğustosta ithali.l, geçen aenenin ayni 
ayma nazaran 3.432.077 lira fazla o
larak 56. 754.458 lngiliz l'iraıını bul
muıtur. ihracat 30.996. 748 lngiliz Ji
rasıdrr. Bu mikdarda eeçen sene a
ğustosuna nisbetle 2.444.962 liralık 
bir fazlalık vardır. Mükerrer ihracat 
ta geçen seneye naazran 808.977 lira 
fazla olarak 4.300.436 İngiliz lirası 
lutmuıtur. 

Pr. Malche geldi ---Tam kadro cumartesi 
günü ilan edilece'c 

Üniversite idare heyeti dün talim 
terbiye daireıi reisi Ihsan Beyin riya
ıetinde loplanmı§lır. Bugünkü top
lantıda, kadronun noksanları göN
ıülmÜ§tÜr. Üç &Ün evvel Baıvekaletin 
daveti Üzerine Ankaraya giden Pro
fesör M. Malche dün ıehrimize avdet 
etmİ§Iİr, Profesör M. Malche Baıve
kiletten aldığı bazı talimatı da getir
miıtir. Müıavirlik heyetinde bulunan 
Osman Bey yeni açılan Vefa lisesi mü 
dürlüğüne tayin edildiği için, Profe
sör M. Malche'ın tercümanlığına Ve
kaletçe Nahit Sırrı Bey tayin edilmiı· 
tir. Nahit Sırrı Bey bugünler.le lstan. 
bula gelecektir. 

Müıavirlik heyeti henüz mukave
leleri katileşmeyen birkaç ecnebi pro
fesörün işini bugünlerde ikmal ede
cektir. Kadronun tam olarak cumar
teıi günü ilin edileceği ümit edilmek 
tedir. 

Maarif vekil vekili doktor Refik 
Bey dün üniversiteye gelmemiıtir. 

Büyükada vapuru az 
kaldı oturuyordu 

Akay idaresinin Büyükada vapu
ru dün öğleden sonra iki buçuk posla 
s~nı yaparken ufak bir inza geçirmit 
tır. Vapur Kadıköy önünde manevra 
yaparken uç kıımı sığlığa teıadüf et
miı ve karaya oturur gibi olmuıtur. 
Faka.t tekrar manevra yaparak geri 
gelmı§ ve bu ıuretle biraz teahhürle 
Haydarpa§aya gitmiıtir. Arıza esna
sında vapur yolcuları birden bire kıs
men heyecan geçirmişlerdir. 

Yugoslavyalı misafirler 
Şehrimizde bulunmakta olan Yucos

lavyalı miaalirler, dii"' .Qlrııı.aro ll.Jrrada 
dönmüılerdir 

l"oll•t• 

İçki kafaya vurunca 
Ismarladığı rakıları arka
daşının burnundan getirdi 

Otakçılarda, Nişanca caddesinde o
turan Feshane amelesinden Nazif, ka
fayı dumanlamak niyetile yola çıkmıt. 
Y eniçetmeden geçerken orada, karpuz 
sergisi açmış olan iki arkadaşı !;alih ile 
Halit birleımişler. Nevale düzülmüş, 
rakı sofrası kurulmuş ve kafadarlar a
tıştırmaya baılamışlar. 

Dörder beşer tek yuvarlayan ah
bapların kafalanndaki buhar kıvama 
gelince evvela ufak bir ağız şakası baş
lamış ve çok geçmeden ağız dalaşı şek
lini almıştır. Arkadaşının laflarına fena 
halde köpüren kör Halit Nazife: 

- Ulan bedavacı! Hem beleşten 
rakı içersin hem de elaleme kafa tutar
sın ha!. Sonra, içtiği rakıyı adamın bur
nundan fitil fitil getirirler aç gözü
nü .. 

Diye altındaki iskemleyi ayağından 
kavramış: 

Korkudan söylediği laflara çoktan 
pişman olan Nazifin üzerine atrlarak ko
lunun bütün şiddetile elindeki iskem
leyi vurmaya baılamı§. lçtigi rakının 
hakikaten burnundan fitil fitil geldiği
ni gören Nazif, rast gele orasına bura
sına İnen bu müthit iskemle dayağmdan 
kurtulmak için çabalıyarak feryadı 
basmıştır. Gelen polisler tarafından ya
kalanan zorba kör Halit karakola götü
rülmüş ve hakkında muameleye baılan
mıştır. 

Dövüşmüşler 
Samatyada Sulu •Manastırda Değir

men yokutunda 13 nu,maralı evde otu
ran Manok kalfa ile Ermeni muhacir
hanesinde oturan Sa.malyan arasında 
kavga çıkmış, biribirlerini dövdüklerin
den yakalanmışlardır. 

Pıçağını çekince .. 
Erenköyünde Suadiye caddesinde o

turan lokantacı Nusret Efendi sarhot 
olduiu halde evine doğru yollanırken 
bir müddettenberi aralan açık olan Ab
baı aiaya raıt gelmiı, bu tesadüften 
ıinirlenen Nusret bıçağını çekerek Ab
bas ağanın üzerine yÜrümüıse de et
raftan yetiıilerek yakalanmııtır. 

Dayak yemiş 
Mahmulpa§Bda seyyar satıcı Antra

nik ile Mehmet kavga etmiılerdir. Dö
vüı eınasında Antranik Mehmedi döv
düğünden yakalanmıştır. 

Dosta dayak 
Y eıildirekte oturan Safiye Hanım 

iıminde bir kadını doıtu Fahri dövdü
ğünden yakalanarak hakkında takibata 
baılanrruştır. 

Fahriye H. otomobil altında .. 
Üıküdarda oturan Fahriye Hanım 

isminde bir kadın Selimiye caıfdesin
den geçmekte iken, 2088 numaralı, fO
för Mehmedin idare etmekte olduiu 
otomobil kadma çarpmıt ve diz kapa
iından ehemmiyetlice yaralanmasına ıe
bep olmuttur, 

Fahriye Hanım, Zeynep Kim.il has
tanesine kaldınlarak dikkatsiz toför 

Mahkemelerde 

YlllyeHe 

Mali teşkilat 
--o--

Mürakıplar umumi içtima 
yapacaklar 

lstanbul yeni mali teşkilat kadro
su, bazı ufak nokaanlar hariç, tamam 
lanmıttır. Mürakıplerden Kizım Be ... 
yin de bugünlerde gelmesi beklenmek 
tedir. Kazım Bey geldikten ıonra mü 
rakıpler umumi bir toplantı yaparak 
nizamname mucibince işleri takıim e 
cieceklerdir .• 

Baytar müdürü teftişte 
Vilayet baytar müdürü Ethem Bey 

le aygır deposu müdürü Abdülkadir 
Bey Karacabey harasına gitmişlerdir. 
Orada damızlık hayvanat üzerinde 
tetkikat yapmaktadırlar .• 

Koşu!arda verilen ikramiyeler 
Islah encümeni tarafından ıehri

mizde yapılan 6 koıu için mükafat o
larak 11, 780 lira ve vilayet ve beledi
ye tarafından yapılan bir koşu için 
de ı 700 lira mükafat verilmi~tir ki 
ceman mükafatler 13,480 lira tutmu§ 
tur. 

Eh!i hayvan sergisi 
Viliıyet baytar müdür1üğü tarafın

dan her sene açılmakta olan ehli hay
vanat sergisi tetrinievvelin yirmi be
tinde mülga eatabliamirede açılacak 
ve üç gün sürecektir. 

Çifte defter tutanlar gidemezler 
Çifte defter tutarak vergi sakla

mak meselesinden dolayı 75 hin lira 
kazanç vergisi tarhedilen Raka bira· 
derler fabrikasına memurlar gitmiş· 
ler; fakat fabrika ve satış mağazala
rının kapalı olduğunu görmüşlerdir. 
Tahsil müdürlüğü zabıtaya gönderdi
ii bir tezkerede çifte defter tutmak 
cürmile aii.kadar olan bazı şahısların 
lstanbuldan aynlmak İılediklerine da 
ir haber alındığı ve bunların pasaport 
vizelerinin yapılamamasını bildirmi~
tir. 

yakalanmııbr. 

Bir amele yaralandı 
Bir iki gündenberi Sirkeciden A

lemdara ıiden hat tamir edilmekte ve 
eskiyen kavis değiştirilmektedir. 

Buradaki tamiratta çalııan Mehmet 
iıminde bir ameleye dun, vatman Sü
leymanm idaresindeki 779 numaralı 
tramvay arabası çarparak Mehmedin 
ayağından fena halde yaralanmasına se
belıifel vermiıtir. 

'l'l.hlunet derhal Cerrahpaşa hastane
sine kaldırılmıt ve vatman Süleyman 
yakalanarak hadisenin tahkikatına baı· 
lanmııtır. 

Hizmetçi böyle mi olur? 
Ortaköyde oturan Naciye Hanım 

bundan on gün evvel 1 zmire giderken 
evini yapyalnız bırakmamak için hiz
metçisi Ayşe harunu evde bırakmrştır. 

- Ev, evvel Allah, sonra sana diye 
aıkı, sıla tenbih etmiıtir. 

Fakat AY§e evde bulunan üç kıy
mettar halıyı aşınruı ve bedeıtende ıa
tarken yakalarunııtır. 

Eroinciler fabrikalarını 
nasıl işletiyorlarmış? 

İhtısas mahkemesinde davaya başlandı 
Aynalıçeıme civarında meydana çı· 

karılan eroin fabrikasını iıletenlerin 
muhakemesine dün sekizinci a~tisas 
mahkemesinde baıfan7JUıtır. 

Suçlular ı7 kiıidir. Ve içlerinden 
(7) si mevkuftur. Bunlardan, şapka 
mağazası ıahiplerinden Marko Efendi 
ile Uya dünkü celsede isticvap edildi
ler. 

Okunan zabıt varakasında eroin fab
rikasının tesisinde Miltiyadi isminde bi
rinin önayak olduiu. kimyager Hüsnü 
Beyin muaveneti temin edildiği, Lean
dros tarafından letvik gören Leandro
sun eroin İçin İcap eden İptidai na&~ 
deleri hazırladığı zikrediliyor, ve ma· 
mul eroinleri Marko ile Uyanın Niko 
vasıtaıile Koçoya teslim ettikleri, Ko
çonun da bunları Parise sevkettiği ve 
bu arada, Markonun &atılan eroinlerin 
parasını alamayınca tahsilat yapmak i .. 
çin Niko ile birlikte Parise gittikleri 
tafsiliıtile anlatılıyordu. 

Mlırko, İsticvabında Parise gittiği
ni inkar edemedi. Fakat eroinlerin pa
ra11nı almak için değil, fabrikalarda tet
kikat yapmak için gittiğini , kendisine 
tercümanlık yaptırmak maksadile Ko
çoyu beraberinde götürdüğünü iddia 
etti. 

Halbuki zabıt varakasında ticaretle 
meıgul Nikonun 932 ıenesinde Paris
te ticarele meşgulken lstanbula gelerek 
llya ile tanııtrğı Uyanın da Markoyu 
bularak bu vasıta ile afyon tedarik et
tiği zikrediliyordu. 

Marko, ıimdiye kadar Nikoya (250) 
okka afyon sattıiı halde hiç birinin pa
rasını alamadığını, afyonlann ne iıte 
kullanılacaiından haberi olmadıiını ıöy
ledi. Ve: 

- Parasını İstemedin mi? Sualine 
de: 

- htedim. Fakat her isteyiıimde 
beni atlatıyorlardı. Bir aralık afyonla
rm eksik geldiğini iddia etti. Ekıik ol
madığını İspat için terazi ıönderdim. 
Bir gün de gene beni llya ile Niko ev
lerine caiırdılar. Ve afyonların iyi çık-
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madığından bahsile şikayette bulundu
lar. Ancak o zaman, bunların eroin yap
mıt olmalarından ıüphe ederek bir da
ha semtlerine uğramadı,m.0 Cevabını 
verdi. 

Suçlulardan llya ise, her şeyi inkar 
elti: 

- Poliste d'ayak attılar, zorla söy
lettiler. Benim olan bitenlerden habe
rim yok! dedi. 

Mahkeme. diğer maznunların İstic
vabı için duruımayı başka bir güne 
bıraktı. 

Cigara kağıdı kaçakÇılığı 
Hendeiin ihbariye köyü ahalisin

den ve Gençoğullarından Mehmet 
diın dokuzuncu ihtisas mahkemesin
de 1135 kaçak sigara kağıdından mu 
hakeme edilmiıtir. Davaya göre Meh
nıet, bu cigara kiğıtlarını iki kitiye 
verirken görülmüı, yakalanmak isten
miı, kağıtları yere atarak kaçmııtır .. 
Mehmet, bunu inki.r etmiıtir. Maz· 
nun evvelce de kaçakçılıktan altı aya 
mahkUın bulunduğundan müddeiumu 
mi tevkifini istemiş ve Mehmet tev
kif edilmiştir. Zaptı imzalayan me
murlarla 4 müdafaa tahidinin Hendek 
mahkemesince İstinabe ıuretile ifade
ıinin alınmasına karar vermiş, muha 
keme baıka ııüne bırakılmı§tır. 

Çalmaktan mahkOm oldu 
Galatada Leblebici sokağında Ma 

dam Marinin evinin kapısını geç va
kit karıştırmaktan ıuçlu Siirtli Ah
met lstanbul ceza mahkemesinde cı
yaben muhakeme edilmiştir. Şahit 
poliı Rıza Efendi dinleruniı ve Rıza 
Efendi &Ördüğünü söylemiştir. Heyeti 
hakime bir sene hapaine, ancak hadi
u ıirkate teıebbüa derecesinde kaldı 
ğından cezasının dört aya indirilme
sine karar vermiıtir. 4 ay da Emniye. 
ti umumiye nezareti altında buluntlu
rulacaktır. 

ll:••rlft• 

Sınıfta kalanlar ---Vekalet yakında müsbet 
menfi karar verecek 
Son sınıflarda bir dersten sınıfta ka

lan talebenin orta mektepten liseye ve 
liseden de yüksek mekteplere veya fa
kültelere geçebilecekleri hakkında maa
rif vekaleti geçen sene bir kereye mah
sus olmak üzere bir karar vermitti. Bu 
kabil talebe ikinci sene bulundukları 
sınıfın veya mektebin imtihanlarile bir
likte geçen seneden, döndükleri bir der
sin de imtihanlanru "ennişlerdj. 

Bu sene de bir dersten dönen bir 
çok son sınıf talebesi ayni şekilde müte
akip ırnıf veya mektebe geçebilmek i
çin Maarif vekaletine müracaat etmif
lerdir. Talim ve terbiye dairesi bu mü
racaatları tetkik etmektedir. Yakında 
bu hususta müsbet veya menfi bir ka
rar verilecektir. 

Ecnebi ve Ekalfiyet lisele
rinde baka1orea 

Ecnebi ve ekalliyet liselerinden me
zun olanların bakalorya imtihanları ik
mal edilmiştir. imtihanlara (65) tale
be girmiş bunlarda ancak (ı3) ü mu
vaffak olabilmiştir. Ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinden mezun olanların reımi 
liselere nazaran çok zayıf oldukları an
laşılmaktadff, 

Orta tedrisat muallim~erinin 
maaşları 

Orta tedrisat muallimleri henüz ey
)fıl maaşlarını alamamışlardır. Maarif 
vekaleti kadrolan tamamen ikmal etmiş 
ve neticeyi maliyeye vermiştir. Fakat 
maliyeden henüz havale gelmemiştir. 
llv.8aşların cumartesi günü verileceği 
tahmin edilmektedir. 

Galatasarayın kadrosu 
Umumi kadroda cönderilmiyen Ga

latasaray liseıi kadrosu dün mektep i
daresine bildirilmiftir. Kadroda mühim 
değiıiklik yoktur. iki muallim ve bir iki 
stajiyer diğer liselere nakledilmiılerdir. 

Maarif müdürü bugün 
bekleniyor 

Bir kaç gün evvel Ankaraya giden 
maarif müdürü Haydar Beyin bucün 
Jehrimize dönmesi beklenmektedir. Hay 
dar Bey, lstanbul ilk tedrisat kadrosu
nu laıdik ettirerek cetirecelrtir. 

Kerim Beyin bir mektubu 
Eaki Darülfünun ıslahat heyeti a

zasından bir zatın Oniversite işlerine 
dair verdiği §Byaru dikkat izahatı 
dünkü nüıhamızda kaydetmittik. Sa
bık ıslahat heyeti azasından, Fen fa
kültesi profesörlerinden Kerim Bey 
dün bize aıaiıdaki mektubu &Önder
di: 

Milliyet gazrteai tahrir iıleri müdi
riyetine; 

Eski ıslahat komisyonu azası sıfa
tile birine atfen bugünkü cazetelerde 
ki beyanatın tarafımdan vaki olmadı 
ğmı herhangi bir ıui tefehhüme mey
dan kalmamak için arzederim. efen
diın.1' 

KERiM 
Fen fakülteıi profesörlerinden 

Talebe birliğinin Çanakkale 
ziyareti 

Milli Türk Talebe Birliğinden: 
Çanakkale seyahatine yarın aaat 11 

de kalkan vapurla çıkılacaktır. Git
mek iıteyenlerin bucün saat ıo . ı ı,5 
ve ıs - 17 araımda; yann aaat 10. 
11,5 araaında Birliğin Caialoilunda
ki merkezine muhakkak müracaat et 
meleri lazımdır. 

Zabıtai belediye 
Yeni talimatnamede 800 

kadar madde var 
Yeni zabıtai belediye talimatna

meıi ikmal edilerek matbaaya veril
nıiftir. Talimatname 800 maddedir. 
Yeni talimatnamenin tab'ı bitince bi. 
rer nüsha ali.kadar birçok müessese 
ve cemiyetlere gönderilecektir. Bel~
diye talimatname hakkında alaka. 
dar ze:'~hn fikrini soracak, buna gö
re tadılat yapılacaktır. Yeni talimat
namede otomobil ve ıoförlere dair o
lan ahkam hakkında ıoförlerin fikri 
alınacaktır. Şimdi tatbik edilmekte o
lan talimatname 15 sene evvel vücu ... 
de getirildiği için bütün ihtiyaçlara 
cevap vermemektedir. Yeni talimat .. 
name, yeni belediye kanunu, yeni ce
za kanunu ve yeni hıfzıssıhha kanu· 
nu gözönünde bulundurularak yapıl
mıştır. 

Konturat yapmıyanlardan 
para cezası alınıyor 

Belediyenin senelik konturat harç
ları varidatı 200 bin liradır. Bu mik
darın tamamen tahsil edilemediği gö 
rülmiiştür. Belediye mürakıpleri ve 
müfettiıleri lıtanbulun muhtelif cihet 
leri.nde kapı kapı bir çok evleri., mü· 
esseseleri dolaşmı§lar, konlurat yapma 
mış olan yüzlerce kişi hakkında za
bıt tutulmu§tur. 

Oktruva resminden kalan 
bekaya 

Mülga oktruva müdürlüğünde es
ki heıapları tasfiye için faaliyette bu
lunan ıekiz kiıilik heyete ilaveten i
ki tahıildar alınmı§tır. Heyet şimdiye 
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Bir hatıra 
Bundan tam üç sene evvel bu

günlerde lstanbuldan güçlük 
le kalkan ve bölük bö 
lük Atinaya varan bir atlel 
kafilesine reislik ediyordum. Yu
nanistanla aramızdaki siyasi an
laşmanın henüz hatladığı o günler 
de Atinada yapılacak neticesi ve 
ne gibi bir hava içinde yapılacağı 
meçhul Balkan oyunlarına bir ku
cak genci alıp götürmek, tehlikeli, 
mes'uliyetli olduğu kadar tatsız ve 
nankör bir hareketti. 

Senelerden beri en iyi şerait al
tında her hafta bıkmadan müsa
bakalara binlerlf' gelen ,,,;;ı.,.""1-
mel bir halkın gözleri önünde, ha· 
hadan oğla intikal eden bir bpor 
zevki ve terbiyesile yetişmiş Yu
nan atletlerini bizim ancak yedi 
senedir dünya görmüş körpe ve 
toy atletlerimiz yenemedi idi. Fa
kat o sene Türklerin Balkan oyun 
!arı münasebetile Atinanın t,.r;hi 
Olimpiyat stadında bayrakları 
geçiti Türk - Yunan yakınlığının 
ilk temel taşını tetkil ediyordu. 
Başvekil M. Venizelos Yunan ta
rafında bu temeli atanların batın
da olarak önünden geçen Türk ka 
file bayrakdarının elindeki Türk 
sancağını selamladı. Ben de bunu 
o zaman (Milliyet) e mühim bir 
hadise olarak yazdım. 

İsmini burada yazmaya artık lü 
zum görmediğim bir arkadaaımız, 
benim (M. Venizelos) un bizim 
bayrağı selam1adığı hakkındaki 
yazımı hakikat olarak kabul etme
di. V,. o zaman gözlerim kararıfllt 
olduvundan bahsederek alay bile 
etti. y,. bizim o zaman 1?avri mü
sait bir bava içinde Balkanlara at
let götürmemizi kuvvetle tenkit et
tiler. Bu vazının intişar ettiği gaze 
te dün Türk ve Yunan bayrakla
rını renklerile VP çapraz olarak 
birinci sahifesine koymu! ve Türk
Yunan dostluğunun ehemmjvetin
den bahseden satırlarla sahifeler 
doldurmuttu. 

O zamandan beri içimde ukde 
olan bu hareketini ,imdi o arka
datıma hatırlatmak istiyorum. İt
te vaktile bizim kafilenin elinde 
Atinaya giden sancaihmıza hür
met için ayağa kalkan M. (Venize
los) un harl'keti buP.ün bir Türk -
Yunan ittifakr şekline gİrmittir. 
Vakıa hen sancağımızm selam1an
masmdan üç sene sonra böyle bir 
ittifak vücut bulacağını tahmin et
mezdim ve bu benim i•im değildi. 
Lakin M. (Venizelos) un bayrağı
mızı selanılamasını da müstebat 
görmezdim. Zaman insana neler 
ırösteriyor. 

FELEK 
' 

1 KUçllk heberler 1 
• Köylülere kinin ..erild; - Hima

yeietfal Cemiyeti tarafından Baln,.köy 
sıtma mücadele komitesine köylülere 
dağıtılmak üzere kinin ırönderilmittir. 

* Himayei~tfal reisi - Kırktarelı 
meb'usu ve Himayeietfal Cetni,.eti rei
si Fuat Bey Ankaradan gelmiştir. 

* Hastabakıcılık için - Hililiahmer 
hastabakıcılar yurdu heyeti idaresi dün 
Hiliiliahmerde Ziya Nuri Patanm riya
setinde toplanmıt ve mektebin idari it
ltti hakkında cörüşülmüıtiir. 

• Süt damlasını ziyaret - Himayei
etfal Cemiyeti Anneler Birliği azasın
dan Umia Refik, doktor Semiramiı 
Ekrem, Faika Talat Hanımlar Vezne
cilerdeki süt damlasını gezmi~ler ve 
doktor Nazım Bey kendilerine izahat 
vermiıtir. Hanımlar, süt damlasındaki 
intizamı beğenmişlerdir. 

Kış için faaliyet proğ
ramı hazırlanıyor 

Halkevi umumi id:ıre hey<!İ !) fa. 
uJıyet şubesinin iıtirak.'1t- dün akş,am 
reis H&mit Beyin riyas~tind~ bir içti" 
ma yapmıttır. Dünkü içtimad., kıt fa· 
a}İyet programının tespitine başlan .. 
mıştır. Halkevi Beyoğlunda da bır §U 
be açmak Üzere teşebbüsata girişe
cektir. 

--o-

Lehistan sefiri 
Lehistan sefiri Kont Potecki refi

kası ve refakatinde biraderi bulunduğu 
halde Köstence tarikile ,ehrimize gel
miı ve Ankaraya citmittir. 

kadar bakayadan ancak 6 bin lira ka 
dar bir para tahail edebilmiştir. He
nüz bakaya olarak muhtelif mÜe1Se
ve firmalardan belediye ı 55 bin lira 
oktruva reımi alacaklı bulunmakta -
dır. 

Oktruva müdürlüğünün lağvından 
dolayı açıkla kalan memurlardan bir 
kısmı muhtelif memuriyetlere yerleş
tirilebilmit, 40 memura henüz mÜn· 
hal bir yer bulunamamıştır. 

Sokaklarda tamirat 
Belediyenin bütçesi bu sene pek 

dar olduiundan büyük mikyasta yol 
inıaatına girişmiyeceğini yazmıftık. 
Ancak, belediye ıubelerine verilen 
tahsisat ile bazı sokakların tamiri ha 
zırlıklanna baılanmı~tır. Her 'beledi
ye tubeıi kendi mıntakasındaki sokak 
inıaatına bu hafta zarfında ba§Jıya
c.ak ve yağmur mevsimi gelmeden -ev• 
ve! inşaat ikmal edilecekt' 
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1 iktisadi bahisler ) 
ihraç poletikası ~e maliyet fiatleri 

Bundan bir müddet evvel ' ' iktisadi he
def,, başlığı ile memleketimizin yarına 

ait istihsal ve ihraç politikası hakkında 
düıüncelerimi bu sütunlarda toplamağa 
çalışmış idim. intihap ettiğim geni§ mev
zudaki küçük hülasamda da mihver ma
liyet fiatlerimizdi. Gene ayni mühim ve 
zayif nokta üzerinde duraklıyacağım. 
Çünkü herhangi ihracattan kar temini 
mutlak olarak maliyet fiatlerinin satışın
dan aşağı olınası ile kabildir. Maliyetin 
satıştan daha fazla olması milli serveti 
azaltmadan başka bir netice vermez. Hat 
ta bu iki elemanın baş başa bulunması 
yalnız ihraç blançosundaki adetleri ka
bartır, işte o kadar! .. Vakia şiqıdiye ka
dar yeni bir rejim gibi dampingler tat
hik edildi. Bunların ne gibi zarar ve fay
dalar doğurduğunu daha çok uzakta bu
lunan yarının iktisat tarihinde okuyabi
leceğiz. Fakat damping sisteminin yayd
ma tarzının gevşemesi ile menfi tesirinin 
fazlalığına şimdiden bükmedilebiliyor. 

Maliyet fiatlerini indirmek için muh· 
telif çarelere müracaat edilmektedir. Bun 
tarın başlıcası. bir mübadele mikyasın

dan başka bir şey olmıyan paranın kıy· 
.netini ya harice karşı düıürmek, yahut 
dahilde kıymetini arttırmak, yani baya
tı ucuzlatmaktır. Harice karşı paranın 
kıymetini düşürmek - müteaddit dev
letler tarafından tatbik edilmesine rağ
men - bir çok mahzurları inkar edile
mez. Bilhassa paranın kıymeti hariçte 
düşerken dahilde de ayni nisbetle suku
ta uğrarsa.. O vai.it zarar olmasa bile 
hiç bir fayda da hasol olmaz. Dindarane 
bir kisveye bürünerek bir "maazallah,, i
le ilave edeyim ki, ya dahilde paranın iti
barı sarsılır, panik olur ise ••• Çok az fü. 
timal olmakla beraber, kuvvetli bir di
•İplin ve teşkilat meselesi ... Zaten Lond
radan avdet eden Fransız sanayicilerin· 
den mühim bir zat kendisile bu mevzu 
üzerinde görüşen gazetenin muharririne 
"eflaıyon maliyet fiatlerini indirmek için 
tenbelce tatbik edilen bir usul,, dediğini 
geçen makalemizin de satırları arasına 
sıkıştırmış tun. 

Tembelce usullerin fenalığı kabul olun
sa da tatbik sahasında mutlak muvaffa. 
kiyetsizliğine hükmedilemez. Nitekim, 
kuvvetli mantığını, sağlam ilmini selis 
ifadeli yazdarında cemeden değerli bir 
arkadaşımın ihracat ve paramızın kıyme
tini bu sütunlarda mütalea ederken aldı
ğı misal, kullandığı tabir, yürüttüğü dü
§Üncelere iıtirak edemiyeceğiın. Sebep
lerini izah edeyim: 

lngilterenin idhalatı dünya idhalatına 
nazaran 1929 senesinde yüzde 15,2 iken 
1932 de yüzde 16,4 çıkını§. ihracatı ise 
gene dünya ihracatına nazaran 1929 da 
yüzde 10,7 iken 1932 de yiizde 10,l'e 
düşmüş. Bu rakam belagati ile ıterlin 

si.ıkutunun faydasızlığı, batta zararı gÖs· 
lerilmek isteniyor. Halbuki İngiliz id
halat ve ihracatı !U nisbet seyrini daha 
evvelki ıenelerdenberi göstermektedir. 
işte İngiliz lirasmın düşmeden evvelki 
senelerde ithalat artııı: 

1928 % 15,10 1929 % 15,24 1930 yüzde 
16,11 

ihracat azalıtı iıe: 
1928 % 10,76 1929 % 10,76 1930 yüzde 
10,51 dir_ 

Görülüyor ki, bu artıı ve düşüı key
fiyeti ile sterlinin sukutu leh ve aleyhin· 
de fikir yürütmek çok kuvvetli bir t"" 
değildir. Belki ayni seviye ve iktisat tart
larmda bulunan ve parasını düşürmemi§ 
bir memleket ile mükayeıe etmekle da
lıa esaslı bir netice elde edilebiliyor. 

Diğer taraftan İngiltere ticareti dün
ya umum ticaretine nisbeten yüzde 13 i .. 
ken 13,4 de çıkmıştlt'. Fikrimce bu İngi
liz lirasının sukutu lehine kaydedilecek 
mühim bir noktadır. Ayni nisbet seyri 
sterlin düşmeden evvelki senelerde gözü
küyorsa da düşünelim ki, Milletler Ce
miyetinin istatistikleri altın dolar üzeri
nedir. l ngiliz liraa!nın yüzde otuz ıUkutu 

lngiliz ticaretini bu nisbet da
hilinde azaltmamış, tezayüdü mu
hafaza etmiştir. Diğer noktadan 
da mühim bir faydasını zikret
meden geçemiyecegım. lngiliz ül
kolcrinde hayat pahallığı yüzde otuz art
mayıp, eski seviyesinde kalınııtır. O hal-

de, memleket dahilinde - madem ki mu
kayese altın dolar üzerinedir. - evvelki
ne nisbeten yüzde otuz ticaret artmıştır. 
Eh, milyarlarla ölçülen bir ticaret cami• 
ası için ehemmiyetsiz bir ıey değildir. 

Müstakar paranın ananevi şampiyo
nu lngilterenin bundan başka parasının 
düşmesinde en mühim amili şu adetler
den daha iyi keıfedebiliriz. işte lngilte
renin ber sene vermiş olduğu idhalat 
fazlalığı "milyon İngiliz lirası üzerine
dir,, 

1923 «154• ı924 «324» ı925 «384» 
ı926 «475» 1927 «390» ı928 «340» 1929 
«366» ı930 «390» 

Paranın harice karşı İştira kabiliyeti
ni düşürmek ise idhalata karşı konten
jan kadar belki de daha makul bir tah
dit siyaseti kabul olunabilir. Hem gayri
tabii zamanlarda normal tedbirler alına· 
maz. Tıpkı doktorların hasta insanları 

tabü yaşayış tarzlanndan uzaklaştığı gi
bi .. Envai zehir gibi ilaçlar, aç ve hare
ketsiz bırakmalar tabii olmayan ıeyler
dir. Ama hastalık ta vücudun anormal 
halidir. Kontenjan takas, enflasyon, dam 
ping--... llh. Bu zamanın tedbirleridir. 
Bunların hangisi demokrasinin liberaliz
mine uyar? Buna rağmen hangi millet bu 
tedbirlerin bir veya bir kaçına müraca .. 
attan kendini müstağni kılabilmiştir? 
Hatta ananevi liberal İngiltere de dahil 
olduğu halde ... 

Bugünün insanları hata ve safsataya 
düşerek şaşkınlık ile değil, bilmecburi· 
ye bu devalardan bazılarını seçerek onun 
himayesine sığınıyorlar. 

Ne yapsınlar? Enflasyon, mu-
ayyen miktarda para kıymetinin 
de tenzili ayni tedbirlerden biri! •• Artık 
hiç bir millet parasını hariçte düşürmek
le rekabet ve ihraç kabiliyetini arttu
mak gayesini giidemez. Çünkü bugün ha
rici ticaretler hüki'imetler tarafından ya .. 
pdan mütekabil mukaveleler, muahede· 
ler, takaslar. kontenjanlar, binbir türlü 
manialarla ölçülmüş, biçilmiş, muayyen 
hadde indirilmiştir. Bu haddi bir dirhem 
bile aşmak ucuzluk ile değil kaçakçılık i
le olur. lıte daralmış olan harici ticare· 
tin memlekete faydalı olabilmesi için a
lınacak paranın dahilde fazla iş görmesi 
fazla ihtiyaç temin etmesi ile kabildir. 
Bunun için de ya paramızın hariçte ucuz 
olması, yahut dahilde pahalı yani haya
bn ucuz olması sarttır. Bundan dolayı 
harici ticaretınu; zarar görmez. Çünkü 
evvelce bir okka tütüne mukabil elli ku
ruı veya bir metre ecnebi kazmiri abr .. 
ken, o vakit bir okka tütüne mukabil ya 
. yüz kuruı veyahut gene bir metre kaz
miz alırız:. Bu gibi vaziyetlerde paranrn 
kıymeti de değişir, eşyanınki sabittir ve 
beynelmilel piyasaya tabidir. Bununla 
enflasyon mutlak mürevvici olduğum 

zannedilmesin. F akııt enflasyonu da ne 
şaşkınlık, ne de kurnazlık addedecek ka· 
dar ifrattan tefrita düşmeği doğru bul
mam. Nihayet bu da müasll'lan gibi an
cak iktisadi, içtimai, mali, ve bir takım 
hususiyetleri.ne nazaran memleketlerin 
buhranın ağır yüküne kartı aldiğı bir 
mukabil siklettir. Esasen §İmdiye kadar 
dünyanm geçirdiği mütkül devrede bü

·kômetimizin aldığı müessir tedbirlerde.o 
doğan takdirlerle verilecek kararlardaki 
isabete imanımız kökleımiıtir. 

Benim dünkü ve bugiinkü tezim mali
yet fiatlerini indirmek için hayatı ucuz
latmaktır. Yani bir okka tütününü satan 
dostumuz bir Yunan köylüsü memleke
tinde bet arşın basma, dört okka ekmek, 
beş okka tuz alır da bizim köylümüz ay
ni cins ve nukdar tütüne mukabil bu ihti
yaçlardan 3 tehirini temin etmezse .• işte 
harici ticaret için zayıf, meml~ket için dü 

"şünülecek mühim bir nokta burasıdır. Bu
gün buhran manialarını a~arak bazı mad
deler üzerinde tesirini göstermiş, yaşama 
şartlarını kısmen ucuzlatmıştır, ama in
kar kabul etmez bir müvazenesizlikle ..• 
Mesela ekmeğin okkası 20 kuruşu aştı· 
ğı zamanlarda Zonguldak.ta bir ton ma
den kömürüne dilsen amele Ücreti 90 .. 95 
kuruş iken, bugü,; ekmeğin okkası 7 • 8 
kuruş olduğu halde bundan çok yüksek
tir. Bu müvazenesizlik nakliye, tenvir ve 
saire gibi bir çok zaruri ihtiyaçlarda da 
pek açık olarak göze çarpmaktadlt'. Ya· 
ziyeti tashih yalnız yarının iktısadi in
kişafına değil, ayni zamanda bugüknü 
ihraç politikanuza da hakiki faydalar 
temin eder. 

Sadreddin ENVER 

--· 
Milliyet'in edebi romanı: 66 

YAYLA KIZI. 
YAZAN: Aka Gündüz. -

Mektuplar arasında 
Petek ilk mektubun damgası

na bakınca sevinçle haykırdı: 
- Bursadan ! Bey ağamdan , 

Bey ağamdan olacak. Bursada bat 
ka kimsem yok ki. 

Zarfı yırttı, gerçek ondandı. 
Çetrefil bir yazı ile tunları söylü
yordu: 

"Can kızım Petek, 
"Gazetelerdeki hırçın hücumla 

rı okudukça senin büyüklüğün göz 
lerimde alev alev parlıyor. Sen is
temesen bile bir gün lavların &at
larına yağacak v"' hepsi a~a!Yıhk 
b;rer Pompei arhğı halinde küle 
bürünecekler. Seni tanıdığım ilk 
gün, beni hayata bağlayan ba~ bir 
pamuk ipli~ine dönmüştü. Fakat 
o "ii.rtden • ..,",..:\ ;nce hir rpl~•- a..,.1e 

döndü. Şimdi de seni okudukça ı 

zincirleştiğini anlıyorum. 
Ben Çekirgedeki • şimdi batka 

!arının olan - evimin balkonunda 
misafirim. Şeftali bahçelerinin 
kurdukları pembe bir sofranın ba 
şındayım. lztırabı bir ahu dudu 
şurubu gibi şapırdata şapırdata i
çiyorum. Yassı şişenin içinde se
nin senliğin dolu. 

Mektepte çocuklara solfaj ve
rirken senin sesin içimde çağla
yanlatıyor. Sana anlattığım bü
yük adam öldü: Muhtar Dede .. 

Bir şişe rakı ile bir sahan hıyar 
tursusunun ortasında öldü. 

Melekler nasıl ölürler? Bilmem. 
Şayet ölüyorlar~a mutlaka Muh
tar Dede gibi güzel, sessiz, kin
siz "~ ha~retsiz ölüyorlar. Bana 
ı;ıönderdiğin plaklanndan ona da 
her aksa'Tl tattırıvornu"'l. Sana ö~ 
rettiğim köy türküsünü senin pla-
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Kadın istemezse .. . 

Kadın isterse .. Galiba bu isimde 
bir film vardı. Sade film değil, bir 
de roman olduğunu hatırlıyorum. 
Kadın isterse .. Evet, kadın ister

se neler yapmaz? Yalnız seven bir 
kadın olması şartile .• 

Sık sık tutkunluk alametleri gös
teren bir şip sevdi ile konuşuyor
duk. 

Sevgilisinden mükabele görme
diğinden bana acı acı şikayet edi
yordu: 

- Ah anlaya bilse... Onu nasıl 
delicesine sevdiğimin farkına vara 
bilse! •• 

Sordum: 
·- Farkına varmadığını nerden 

biliyorsun? En tecrübesiz kadın, 
gönül kitabını erber bilir. 

Boynunu büktü: 
- Beni.ınki öyle değil!. 
- O halde anlatmasını bilmiyor-

sun! 
- Nasd anlatayım? 
-Aşkım itiraf et! 

- Yalnızken rastlayamıyorum .• 
- O, seni arayıp bul!llıyor mu? 
- Hayır! 
- Demek seni sevmiyor. 
-Ben de öyle düşünüyorum. E-

ğer istemiş olsa? •• 
- Haklısın, kadın isterse, imkan 

sızlığın bile çaresini bulur. 
- Onu artık hiç düşünmemek en 

doğrusu .. Fakat gönlüme meram an 
latamıyorum ... 

Güldüm: 
- Başka lisanla konuş .. 
Anlamadı; . • 
- Ne gibi? 
- Yirminci asırda gönüllerin 

bile para ile satın alındığını hesa
ba katarak hareket et! ••• 

Birden hırslandı: 
- Paraya tapan kadınlardn dae

ğil ! 
- Öyle ise bahtına küs .. Ve on

dan uzaklaş .. 
- Uzaklaşamıyorum da ... 
- O halde yakınlaşmanın çare-

sini bul.. 
-Bulamıyorum! •. 

Dedim ki: 
-Dur, sana bir fıkra anlatayım: 

Herifin biri vaktile hekime gitıni': 
"Aman beni bir iyi muayene et, 
karnımın içinden sesler geliyor!,, 
Demiş. Hekim sormuş: "-Ne yi· 
yorsun?,, 

Hasta cevap vermiş: 
- Buzla ekmek! .. 

b 

Hekim,· ayağa kalkıp yürümüş: 
- Ne hastalığın insan hastalı-

ğın benziyor, ne yediğin insan yi-.. ' yecegıne ...• 
Var, geber ..• Demit. 
Şimdi seninki de öyle •• Ne duru

yorsun, azizim ... Öl de kurtul ! .• 

M. SALA.HADDiN 

SATİE 
Her çeşitten çok 

miktarda 
elektrik ampülünü 
fiatlarını arttırmadan 

muhterem halkın emirlerine amade bu· 
Iundarduğunu ilin eder. 

Metro Han, Tünel meydanı, Beyoğlu 
Elekkik evi - Beyazıt, İstanbul Mu
vakkithane caddesi No. 83 Kadıköy Is. 
kele caddesi No. ıo Üsküdar 23 Niaıl.n 
~addesi 19 Büyükada. (7289) 

ğında dinlerken neyi ile sesine ka 
hfırdı. ·Şimdi toprağa katıldı. S.
rat köprüsünün üstünden mi altın 
dan mı .geçecek bilmem. Yalnız 
bütün bir hayattan gölge gibi ko
lay geçtiğini biliyorum. 

Banyolara inmiyorum. Kaplıca 
!ardan hiç hoşlanmam. Kaplıca
lar, bence birer entarisiz hastaha
nedir ki insanlar orada giyimli ku 
şamlı gezinirler. Yaz tatillerinde 
eğlenmek, rahatlanmak için kap
lıcalara giden sağlamların akılla
rı onun için biraz tentürdiyot, bir 
az yüdöform kokar. 

Burada Uludağa çıkmak moda 
::ıldu. Yarısına kadar çıkanları ı;ıa 
zeteler göklere cıkarıyorlar. Bet 
bin yıldan beri Türk yatağı olan 
Uludağ, sanki dünyada yeni ~
folunmuş ta bilmem ne olmut gi
bi. Öz yurdu yakından tanımış ol
~aydık, Ulurlı>.P.ın vı>.rrsın" CJı.,ı~'\ 
nın marifetini densiz densiz öv
mezdik. S'!!n büvük Yayla kı.,.ı o
lunca bu densizliğe kapılma. Ana. 
dolunun her köşesine git, vaziye
tinden hirer iz hırak. 

Yeni hir şarkı besteliyorum. A- , 
dı: Yayla kızı. 

Türk dilinde Arap 
Fars sözler 

ve 

Milliyet, dil tetkikleri için, kapılarını 
geniş açmış bir kürsü halini aldı. 

T.D.T.C. nin seferberlik ilanındanberi, 
hedefe doğru yürümekteyiz. 

Türkçenin 11lahı için. Osmanlı edebi
yatında türemİ§, yerle§miş, Arap ve fars 
sözlerini abnak, itiraz kaldırmaz esastır. 
Yalnız, bu hedefe varmak gayesile, dış 
kılıfından aldanarak arapça ve acemce 
diye, türkçe kelimeleri kökünden kopa· 
np atmak, büyük bir hata olur. 

Gazetenizde, Şart kelimesinin seman• 
tik esasları ve teşekkülü hakkında ver• 
diğim izahatla, bu esası bildirmek isle· 
miıtim. 

Dil seferberliği, Cümhuriyet kültür ta· 
rihinin en mühim ışık hareketi addoluna· 
bilir. Türk Alfabe inkılabını takip eden 
bu seferberliği, Büyük Profesör Gazimiz 
kendi himayeleri altında toplanan, birin
ci dil kon?,resinde, ilin ettiler. 

Kaba türkçe tabir ettiğimiz halk dili , 
Os,manlı ve kapı efendisi diline karşı 
Divan edebiyatına karşı, Syntaks ve gra· 
merini ezber etmek İçin kafa patlattığı
mız arapça ve farsçaya karşı, dikilmiş 
durmuş. 

Burada miihim bir sualle karşdaşıyo
ruz. Türkçemiz, yarmın ihtiyaçlarına ki
fayet edecek derecede, yazı dilimiz, ka- . 
nun ve tedrisat dilimiz olabilir mi? 

Ayni sorguyu şöyle serdedelim, Türk
çe Lilgat, yabancı kelimelerden temiz
lendikten sonra, Cümhuriyet devrinin 
yarattığı Türk Edebiyatım beslemeğe 
kafi gelir mi? 

Evet, şüphesiz. 
Türk konuıma dili signes linguistiques 

hususiyetlerile çok zengin bir lugati havi 
dir, yazı inkıli.bmdan sonra intişar eden 
bir kaç türkçe diksioner iskeletleri dili· 
mizin hazinesi olamazlar, binlerce söz .. 
!erin syntaks ve gramer kılıflarını soy· 
duktan sonra kelime köklerinin ve asli 
maddelerin - asıl hüviyeti - Öz türkçe 
olduklan meydana çıkmaktadır. 

Şu halde, arap ve fars sözler meselesi
ni halletmek, ilk işimiz olmalı, etimolo
jisi şüpheli sözlerin hüviyetini tetkik et· 
mek, linguiatique pal&,ntologique araş .. 
tırmaları sayesinde başa çıkarılabilir, bu
da, ancak dil işlerile uğraşan mütehas
sısların, filolokların işidir. 

Türkçenin Ariya dillerinin anası oldu
ğunu cihan işitti, otorite sahibi dil ilim .. 
.terinin araştırmaları bu merkezde, şu 
halde, Türk - Avrupa dillerinin temel
ta~ı olan Sanskrit, eski Türk dilinin bir 
argosu.tur. Hami dil ve Sami dil aileleri, 
Sumer dilin~n doğduğu lebçelerdir. Türk 
ve Sami dillerinde bir çok kelimelerin bir 
birine benzemesi pek tabiidir. Sumer dili 
ve İbranice arasında a§rlmaz bir hendek 
yoktur. Çünkü Simi gramer ve lilgat es
ki Türk dilinin hakimiyeti altında kal
mıştır. Türk ve fin • Sakson dilleri ara
sındaki münasebet ve benzerlik 'te bu yol 
la izah edilir. 

Bu esası, türkçe söz taharrisi için ze .. 
min temel ittihaz edebiliriz. 

Karşılığı aranacak arap ve fars sözler, 
bin beş yüz kadar tahmin edilmektedir. 1 

Diyorlar, fakat, yukarda söylediğimiz gi
bi, bunların çoğu türkçedir. Hele arap· ı 
ça zannedilen Üç harfli, bir heceli keli· 
mel erin, hemen hepsi türkçedir. Bu ke-

1 
·limeleri türkçele§tİrmek ae demektir, t 
Bunlar aslen Türk lôg11tinin malı değil- , 
ler mi? 

Türkçe edebiyat dilimizin Osmanlı ya
zı diline karfı zaferini kazanmak en mu .. 
kaddes ülkümüz ayni zamanda türkçe ya 
zı dilinin lUgatini tanzim hususunda çok 
titiz, sözün tam mi.ni.sile, ilmi kanunla .. 
ra uygun bir tarzda çalıtmamız, Sine 
quanon §arthr. Bu araıtırma İçin, tek
mil Türk - Avrupa yahut Türko. Ger
manik ve Sami lisanlar etimolojisini ve f 

gramerlerini, mukayeseli tetkik etmek 
lazımd r. 

Türkçenin tetkiki bizi tarihin karanlık 
ufuklarına, ilk medeniyetlerin asırlarına ı 
vardırıyor. Dilimiz yaşıyan muazzam bir 
ibidedir. Konuşma ve yazı dilimizin a
nalizi, bize ilk görüşlerİII'İzi, ilk duygu
larrmızı, tabiata karşı hislerimizi, içtimai 
bayatnnızın hat1rasını. kelimelerin do
ğum ve taki.mülünü öğretir. Hülisa türk 
çemiz, kristalize olmuş. milli tarihimizdir. 

Gelelim, dilimizi arap ve fars sözlerin
den temizlemek meselesine. 
Aslı Öz türkce olan kelimeleri, bir nevi 

mübadeleye tabi unsur diye, kapı dışarı 
atmak, onların şahsiyetini hiç etmek, e
debiyatımıza ağır bir darbe indirmektir. 

Artin CEBE Ll 

Kimseye okumayacağım, çalmı
yacağım, göstermiyeceğim. Büyük 
~öhretini alıp döndüğün gün yal
nız sen dinleyeceksin. Bak! Nasıl? 
Hayata ne kadar güvenim var, 
görüyor musun? Elbette! Yaşaya
cağım ! Çoy yaşayacağım. Yayla
ların kızlarını, kızların ya~ız be
nizli yavuklularını türkülerimle 
muti ayacağım! Yatamak benim 
ha.kkımdır. Ya~mak senin hak
kindır. Y ... amak Anadolunun hak
kıdır Yayla kızı! 

Çekirge istasyonu yolundan 
birkaç kişi geliyor. Gözlüklerimi 
takıyorum. Kim bunlar dive bakı
yorum. Kara gözlüklerinden Sadi 
Fuadi tanıyorum. Dur azıcık ... 

Yanındaki Dr. Tevfik. 
Acaba bana mı geliyorlar? Um 

marn. O kadar unutuldum ki sen 
olmasan .. 

Selam veriyorlar. Şükür, bana 
gelmiyorlar. Beni seninle başbaşa 
bıraktılar. Yanık Servinaz'ın yı
kık havuzuna dadanmıslar, mutla 
ka orada alem var. Fakat benim 
alemim de başka alell!• 

323 - 324 doğumlulardan 
terhis edilenlere 

Beyoğlu askerlik şubesinden: 
323, 324 doğumlulardan fili hiz

metini bitirip te terhis edilen efrattan 
şubeye terhis vesikasını kaydettirme
yenler terhis vesikalariyle birlikte 
hemen ıubeye müracaatları ilin olu .. 
nur. 

Erenköy sünnet düğünü 
talik edildi 

Erenköy nahiyesi dahilinde bulu. 
nan yoksul çocuklar aünnet ettiril· 
mek üzere Hili.liahmer cemiyeti Eren 
köy nahiye şubeai tarafından 14 Ey
IUl perşembe günü tertip edilmiş o
tan sünnet düğünü havanın muha)e .. 
fetinden dolayı 21 eylul perşembe gü 
uüne talik edilmiştir. 

l_R_A_DY_o_\ 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL : 
18 Gramofon. 
19 Cennet hanım. 
19,45 Hazım Bey tarafından karagöz. 
20,30 Udi S e la.batt.:n B " f ve Kemani N ubar 

efendi refakatiJe Hamiyet hanım. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu "-janaı, Boraa haberi, Saat ayarı. 

MOSKOVA 1411 m. 
7,20: Sabah konn•er.i. 10,15: Konser. 11,20 

Konser. 21: Akıam konser.i 
VARŞOVA 1411 m. 
20,35: Viyanadan nakil. 22: Polonez mu•i· 

le.isi. 23.45: Dans musikisi. 
BUDAPEŞTE 550 m. 
21,05: Wagncr'in eserlerinden opera or

kestTa•ı l&rafmdan konser, 21,50: Musahabe. 
22,50: Haberler. • Sigan musikiıi. 24; Avcdı
iadair lngilizçe kon!erans. 

ViYANA, 518 m , 
21,05: Bruckner' in eaerlerinden mürekkep 

konser, 22,50: Vaiz 'Ve Ba.let muaikiai. 23,55: 
PlB.k. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21 035: Opera temsili. 
PRAG 4B8 m. 
20~40: Dana muaikiıı.i. 21,35: Trio ıalon or 

kestrasınrn mütenevvi konseri, 23020: Ecnebt 
memleketleri İ.çin Franaızça konferans. 

ROMA 441 m. 
21: Haberler. - Plılk. 21,50: Hafif musiki. 
ZURİH 459 m. 
21: Guatav Gamper saati. 22,15: Org kon

ıeri, 
BÜKREŞ 394 m. 
18: Orkestra. 20,25: Romen musikisi. (plik 

ile). 21: Keman konseri. 21.SO: Piyano ile 
ıona.tlar. 22,20: Viyolonsel konseri 23: Caz
bant. 

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

sik.ili temsil . 23,50: Sigan musikisi. (Plik ile). 
BBESLAU 325 m. 

21,35: Taganni 22,25 Mii•ababe. 22,45 : 
Senfonik konır.er. 23,50: Müaahabe. 24,15; 
Danı, ve hafif musiki . 

1 

• 

Bu AKŞAM 
Çok güzel çok eğlenceli V< 

<nsanı kaiık;thadan katıla. 

lan bir filim takdim 
edecektir 

GARSONLAR 
ŞAHI 

Fransızca sözlü büyük 
komedi. Baş rollerde: 

Marguerite Moreno • 
Sui;y Vernon - Trameı 

Paramount filmidir. 
Filıne ilave 

Paraınount Dünya 
Haberleri 

ve 

Yunan Başvekili 
M. Çalclaris'in 

lstanbula muvasalatı ve 
Ankaraya hareketi 
(İPEKFILM) 

(7307) 

ZA YI - 44 Üncü mektepten İs· 
tihsal ettiğim §ahadetnameyi kaybet
tim. Hükmü yoktur. Mehmet Kema• 
lettin oğlu lbrahiın Feridun. 

, v ı +~ 
~ı ı~yc~ ı 
Asrın umdesi "M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Huiç için 

L K. .L. K. 
3 aylıir 4 - 8 -
6 .. 7 50 ı4 -

12 " 14 - 28 -
~·~----~~..;;...;~~~--::::..~~ 

Gelen e•rak •eri •erjlmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kurut tur.- Gu:et• T• 
matbaa.y• ait İtlel" İçİ.n müdirjyet• mü .. 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mea'u .. 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy askeri rasat ·merkezinden ve .. 

rilen m.alUmata ıııöre buıııün hava az bu
lutlu ve timali iatikıt.metlerden hafif rÜZ• 
ci.rlr olarak devam edecektir. 

12-9-1933 tarihinde hava la.2:yiki 766 
milimetre, en fazla sıcaklık 22, en az 13 

lıidiermeiceiıİkiamydeiidjôlimi;m''i;r ............. ..... 
·~~~~~~~~ 

~1 P E K S 1 N E M A S 1 
YARIN AKŞAM SAAT 9,45 te 

Ancak İpek sinemasının ilk filmi olmak şerefine layık bir film: 

Kahirede Aşk 
Geceleri 

Fransızca sözlü büyük süperfilm; bat rollerde : 
SP1NELL1- RENA TE MüLLER -HENR1 ROUSSEL 

Ayrıca 

Paramount dünya havadisleri gazetesi ve 

MÜNİR NURETTİN Beyin 
İpekfilm stüdyosunda çevrilen tarkılı film 

Biletlerinizi evelden aldırmamzı rica ederiz. Tel. 44289 

H arik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olaa~ 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 4908 

• < - • • • • , ~ .. - ' ... 
;.ı,·-"'~··-- ~ 

... • 1 - • -. ~ , .. ~ t- • ~ • 
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Bir araba içinde birkaç kiti. 
Bir de zurna ötüyor. Bursanın gü • 
zelliği içinde zurna! Dünyanın bü 
tün zurnalarını, bu çalan adamın 
değil, çaldıranların gırtlaklarına 
tıkamalı. Bursada neyden, keman
dan, viyolonselden ve rübaptan 
başka bir şey çalınmaz. 

Geçen bahar, bir beyaz gülü 
bir kırmızı gül ile evlendirdim. 
Bir pembe çocukları oldu. İnsaflı 
bir yolcu bulursam onu sana gön
<lereceğim. Senin için para kazan
mak kolaylaştı, dikkat et hayat 
kazanmak, bilgi kazanmak işini 
de kolaylaştır. Derslerine çalış. 
Okuduğuma göre Avrupaya gidi
yormutsun. Yolun açık, dönüşün 
çabuk olsun. Seni ve sesini öperim 
can kızım." 

M. B. 
Petek sıcağı sıcağına cevap ver 

mek için kaleme sarıldı: 
"Can babam, bey ağam, 
"Gül istemem, gül istemem! Ne 

mavi, ne yeşil, ne alaca gül iste
mem! Mektubunu katlaya katla
ya koynu"la koydum. Bu hevsin
den iyi gül. 

Çok yaşamağı aklına koyduğu
na öyle sevindim ki. Ben de çok 
yaşayacağım, bütün Yayla kızları 
gibi. 

Avrupaya gitmek işi çatallaştı. 
Alman rejisörü Rinhard Köseda
yıya bir mektup yazmış. Bir senar 
yosuna beni sokacağını söylemiş. 
Fransız tirketi bunu haber alınca 
peşimi bırakmıyor. Hudadat Ha
nımefendi bana parasız şan dersi 
veriyor. Alafranga sesle bizim ses 
arasında tuhaf bir değişiklik var. 
Ama kolay kavradım. Beğeniyor. 
İngilizce de öğretiyor. Birden bine 
kadar sayıyorum. Yüz yetmiş ke
lime belledim. Doksan kelime ka
dar biribirine bağlayabiliyorum. 
Artık tavuğu elle, plavı kaşıkla 
yemiyorum. Öyle kostak oldum ki 
deme gitsin. 

Ay ay ay ay! Dur Bey ağam! 
Bak! Ben ne yaptım öyle. Şu ya
nımdaki zarfın damPasını şimdi 
ııördüm. Mutfaka Nihal abladan
dır. Onu açıp okumadan sana bas
ka bir sey yazamam doğrusu. Ne 
olur? Yarım saat bekle;.,iver." 

Devamı var)) 



Yeni radyo tipleri 
Geçen seneki modellerden 

pek az farklı dır 
Her sene olduğu gibi bu sene de ayni 

nıevsimde Avrupa ve Amerikanın büyük 
§ehirlerinde radyo aergileri açılmıtlır. 
Son gelen sergi mecmualannda bütün 
memleketlerde açılan sergilerde tethir e
dilen aletler gösterilmektedir. Biçim iti
barile aletler tahminen son seneki tekil
lerini muhafaza etmekte ve &'eçen seneki 
modeller gibi dinamik hoparlörler alet
lerin üıtkummdadır. Yalnız geçen sene 
bir çok aletlerin dıt kısmı bakelitten i
ken yeni modellerin kaffesi tahtadan :ya• 
pılmııtır. 

Aletlerin çoğu süper heterrodyine ais
terninde ve fazla sirküileri üzerine imal 
olunmuştur. Bu tiplerdeki aletler bilhas• 
ıa tulUmevçleri birbirine yakın bulunan 
istaıyonları yekdiğerine kanıbrmak ih
timali yoktur. Görülüyor ki bütün radyo 
müesseseleri Lücerno'de inikat eden tu
lumevç plaıunda tatbik edilen dalga tak· 
ıimatile tamamile alakadardır. 

Sergilerde en göze çarpan yenilik kı· 
ıa dal.,.alara verilen ehemmiyettir. Şim
diye k~dar imal edilen aletler ancak 200 
metre ile 2000 metre arasındaki merkez
leri almağa mahsus iken bu senekilere 20 
metreden 200 metrelik merkezler de ilave 
edilmiı ve evvelce bu kısa dalgalar bir 
ilave icap ederken artık buna lüzum kal· 
ınamıştır. Hoparlörlerde bir değitiklik 
Yoktur. Kullanılan hopallörlerin en iyisi 
geçen senekilerden farklı değildir. 

Bu aeneki modellerde dahilen fadinge 
karşı bir tertibat yapılmıtlır. Bu ıayede 
bazı dalgalarda pek fazla fadinge maruz 
kalan merkezler tam enteresan bir neıri
Yat takip edildiği bir sırada sada kendi 
kendine azalıp büsbütün kaybolduğu va
kidir. Şimdiki otomatik fading ~?'a.~ı bu· 
na mani olmakta ve sadayı en buyuk fa
dinglerde izale etmektedir. Bu tertibat ilk 
olarak geçen seneki Telefunken'in en iyi 
modelinde tatbik edilmitti• 

Parazite ve fazla hassasiyete kartı ma· 
alesef henüz hiç bir çare bulunamamıştır. 
Bu itibarla geçen seneki modeller ile ye
niler arasında büyük bir fark olmadığı 
kabul edilebilir. 

Turgut MITAT 

Amatöre kolaylık 
Bir çok sebeplerden dolayı hazan 

arzu edilen bir istasyon doğru dürüst 
dinlenemez. Mesel& bir opera veya 
musikinin en ıevdiğiniz bir yerini din
lerken araya bir telsiz girer, aadayı 
yavaşlatan ve dinlen.miye imkan ver
miyen bir fading hadiaeai husule ge. 
lir, yahut merkezin yakınında çalııan 
bir diğer iataayon düdük gibi bir aada 
çıkarır. Bazı istasyonlarda bu mah .. 
zurJar bertaraf edilebilir. Tabii yar• 
d>mcı merkezleri mevcut olan iataı· 
) ~nlarda. Esasen mühim merlrez lerio 
de uzaklardan iıitilen birer vnrdı:mcı 
merkezleri bulunmaktadır. Val,ova
rnn vardrmcı istasyonu pek iy\ alınan 
Lemberg'tir (Bükreş ile Laypzigten 
•onra çıkan istasyon). Praıı"ın Lir çok 
yardımcı merkezleri vardır. En iyi din 
leneni Brüno'dur. Viyana ile dalma 
ayni programı neşreden Graz !a pek 
iyi, hatti. ekseriya Viyanadan daha 
iyi dinlenebilmektedir. Mfü,no ih ay
ni z11.manda Torino, Flora-.ı'ia gibi iyi 
eltnan. postalar hep ayni programı ve· 
ı·irler. Daha bunlar gibi pek çok y:u
dımcı merkezleri çalı§an po~tC1.lal" var· 
dı~. t;ayet böyle iatasyonlardRrı bjrin
de hir konser takip edi!diği eanl\da 
a '·ava yukarıda bahaettiğimiz tı21.rzda 
bir tacizat vukua gelecek olut'sa der .. 
hal ayni programı neıred~n bir yar. 
chmcı posta bulup konset"•a. devanunı 
orada dinleyiniz. 

Bu vesile ile nadiren tesa<lüf edilen 
b,r halden de bahaetmek iil<orim. Ba
zan lam latanbul çalarken mühim bir 
i_, için ayni dalga Üzerinde itliyen 
bazı telsiz telgraflar faaliyet<> geçer. 
B•.ı ıırada tabii latanbul rn.d)" .~unun 
neıı :yatı ititilemez. Pek uzun sürmi .. 
yen bu telsiz muhaberatı esnasında 
ll !ar bul radyoıunu dinlemek isterse
niz anten fiıinizi aletinizin anten yu .. 
~aa1 ndan çıkarınız, yuvaya yarım ve
ya bir metrelik bir tel takıp bir eliniz· 
le l ·u telin diğer ucunu öteki elinize 
de her zaman kullandığın• l: antenin 
fiıini alınız. Böyle yapmakla kendi
njz anten vaziyetinde kalmıt ola(;ak
sını7. insan anten vazifeaini yaptığı 
2a,n;:n İstanbul merkezi miil{emmelen 
ahn•1' ii ı halde telaiz telgrafın verdijii 
ıci>ı ültüler hiç gelmez. 

Türk - Yunan Misakı 
(Başı J inci aahilede) 

Gazi Hz. ne Başvekilin cevabı 
Gazi Hazretlerinin Ankaradan ay 

rıldıktan sonra Baıvekil Paıaya gön
clerdıkleıi telyazmnı dün neıretmiı· 
tik. ismet Paşa Hazretleri bu telya· 
zıaına f'l cevabı göndermiılerdir: 

Reüicümhur Hazrellerine; 
Yüksek telgrafını;ı;ı türkçe ve fran· 

sızca o/orak büyük aalonda bütün ce .. 
ıııiyete tebliğ ettik. Haaır olGnlar umu 
"1İyetle , e dikkatle alkı1Jadılar. Yu • 
nan Baıvekili ve nazırları hararetli 
rninneıdaı·lıklarını ifade ettiler. Yu. 
nan gaz.eteciJeri derhal Atin.aya ver· 
diler. 

iSMET 
Gazi Hz. Atinaya davet ed .ldi. 

ANKARA 11 (Demokratya) 
'Yunan l-lariciye nazın M. Maximoa 
Çankayada Gazi Hazretleri tarafın • 
dan kabul buyrulcJuğu sırada müşa· 
tiinileyh Hazretlerini Atinayi ziyare
te davet elmİ§ ve Yunan milletinin ken 
diıini Atinada karıılamakla pek bah 
liyar olacağını ilave etmiftir. 

lktıııat vekilinin ziyafeti 
ANKARA, 12 (A.A.) - lktııat 

Vekilı Mahmut Celal Bey tarafından 
tn.Uafir \ unan nazırları ferefine bu
gün Ankarapalasta bir Öğle yemeği 
Vel"İlmİftir. Ziyafette M. Çaldaria, M. 
M:ak~jınot., M. Paamezoğlu , refikala
rı, Başvekil lamel Pata Hazretleri ve 
refikaları, Hariciye vekili Tevfik Rüş 
tü Bey 'c refikaları ve Yunan nazır
larına ıdakat eden zevat ile lktıaat 
\rekilt:ti müste~ar ve umum müdürle
ri, lı Bc.nkaaı erkanı hazır bulunmu§ 
lardır. 

M. Çaldariııin Ajansa bey:ı .-: 1...tı 
. ANKARA, 12 (A.A.) - r. •. .,. .. ıda 

rıa matbuata tevdi edilmek i... ,re A
tıadohı AJansma §U beyanatta bulun-
11\u~tur: 

''Aı·a~ında bulunmaı1. ..... son acrece 
ıevınç duyduğum dost T urk m& ... . .:tine 
f11uvasaıatımızdan beri bize karşı göı 
te,rni~ olduğu hararetli tezahürler len 
dolayı p<:k z:iyade minnettar olduğu -
nt:ı 11Ö)1l.emek isterim • .. 

Pekala hisaediyorum ki Türk mil
letinin bu aevgi niıaneleri onun Yuna 
111Btan htAkkında beslemekte olduğu 
•amimi hlalerini aksettiriyor. Ve mem 
lekctle .. imi;ı; arasındaki dostluğa karfı 
0 lan merbuti;yetine tercüman oluvur 
eu hal, beni bilhas•a mütehas•i~ v~ 
"1ütefıey>·ıç etmektedir. 

Si;ı;i temin edebilirim ki, Yunania• 
~Qnaa bı.itün millet, yeni T ürkiyeye 
el. 0rıı en derin hayranlık ve en derin 

ostluk lıisleriyle mütehaa&İstir ve Yu 
~Qn m!l~etı, Türk milletinin kıymetli 

0 •tluguna pek büyük bir ehemmiyet 
Qtfetmektedir. Milletlerimiz;in fuurlu ::no! ır.ukadderatlarını kendilerine 
rı:dı et mı§. olduk!arı deulet adamların 
bi n bu nıut~kabd .. dostluğu devamlı 

r ese,- lıalıne, mustakbel nesillerin 
:"kadd~;j bir miras ve milli bir ana .. 
lı e ?ddcdebilecekleri bir sulh es.,,.i 
;!me ce~rrmelerini istemektedir. 
Cl/ıı~ler m~ll~t!~r~mizin iradesine ı ... b ı
h~ •~as~ .hızım ıçın bir mecburiyet oları 
rin,"Q.::;,ude'! ~uuvet alarJk, milletle
"e ız!n ~amımı mukarenet eserine ge 
f k lıkrı ve gerek amer b "'t .. l 
•G>d lh ı u un sa ıa
lct/e a~ '''! . fikrine olduğu kadar mil-
h • rcmızın hayati menlaaterine de 

I.%rnet ~ .. t... . 
~ .. ıg mıze mutlak surette kani 

olduğu''""' halde, deuam edeceğiz;. A 
sırl,ırca beraber yaşamıı, biribirini iyi 
ce tanıınış ve mütekabilen biribirinin 
kıymetini anlanuı ue takdir etmif olan 
milletle>-irni~, itimat esasına dayanan 
bu nıiitelıabil dostluk hauan içinde ma 
nevi .,., maddi bir refaha kauuımak 
ve iki m•lJetin ananelerine layik bir 
meden ı yt!/rn semerelerini hasıl etmek 
ten hali kalmıyacak olan uz:un bir 
.Whun ômill~ri olmalı için gayyurcr:ıi! 
1 aali)·eıl~rini sülıU.n ve itimat içinde 
i11hİfaf "llirmeğe muuaffak olacaklar 
dır . 

}' unan gazetelerinin ne1riyatı 
ATINA, 12 (A.A.) - Atina Ajan 

11 bildıriyor: 
Bütün razeteler, Baıvekil Çaldaris 

ile kendiaine refakat eden Yunan na 
zırlarına Türk hükumeti ve milleti ta 
rafından yapılan fevkalade parlak ve 
hararetli kabulü anlatan telgrafları 
neıretmelı.tedirler. 

Matbuat iki milletin biribirine kar 
t' bealediği hialerin kartılıklı olduğu. 
nu iabat eden bu samimi doatluk tcza. 
hür1erind~n Yunan efkin umumiyeai 
nin fevknliıde mütehaaaia olduğunu e 
hemmiyetlc kaydetmektedir. 

Bir tek dava: Sulh 
ANKARA, ı2 (A.A.) - Hakimi

yeti Milliye, Yunanlı miaafirler hak
kında ;sun ! arı yazıyor: 

"MuhtE-ıc:.ın misafirlerimiz dün ıeb 
rimizde ilk günlerini geçirdiler. 

Bugünün bütün hitıralarında en 
yükselı. Jı,.o<·yi bu hatıraların hakika 
ten yüksek samimiyetine ayırmaları .. 
nı isteriz. 1"ürkiye ile Yunanistan ara 
sıncla, iki miHetin hayat ve emniyeti
ni zor1aşhı an aklın aiyaaet yerine iki 
milletin hayat emniyetini kolaylaıtı
l'an müunir siyaset kaim olmuıtur . 

Türk ve Yunan 1MLUetleri kendi a
ralarında dava~ız ve bütün dünyaya 
kar§t tek davnlı bir manzara almıılar 
dır. Bu tek da~a sulhten ibarettir. 

Dün .ıkşamki ziyafette iki millet 
basvekillerjnin söy!emit oldukları n~ 
tuklar resmi nezaket fikirlerinin tea .. 
tisı olmaktan çok ı.zaktır. Bu nutuk -
lar bizi yukarıdaki aatırlan izah et
mek kıilfetinrien kurtaracak vazih 
mahiyetteclırleı . 

Ankarada ikinci Yunan Başvekili· 
ni aelamJıyoruz. lkiıi bir fırkadan de
ğildirler. Fakat bir mıUettcnuırıçr. u·.ı. 
Çaldariı cenapları ile muhterem ar .. 
kadaşlarırun teneffüs ettikleri hava 
Türk - Yunan dostluğunun milli ka
rakter bağlamış olmasından baıka n~
ye hamlolunabiliı'. 

Bütün alemde sulh güzel bir ıey 
iki komşu arasında aulh daha gu~eİ 
bir ıey, fakat sulha İnanmak b.ı•b.ı· 
tün güzel bir §Cydir. Kanaatimizi tek
rar edelim. Tekmil milletler aaa~atl•. 
rini ancak bizim, iki komıu milletin 
tutmuş old•..ıg:.J11111z yol uıstuıu.ı~ .... • ..t· 

ğunu anlayacaklardır. Akdenizin bir 
köşeıınde başlavan garp medeniveti 
lal'ıhı, genti lı kdcni2in bu kö, ~·· ·~r.t-, 
yeni zamaoların şartlarına J!'f'rn d.,_ 
vam, İstikrar ve inkiıaf imkanlarını 
buluyor. 

lktısadi meseleler 
Haber aldığımıza r,öre Anl arada 

bulunan Yunan JktlJ:ıt r'."lZtrı M. PeJ· 
mazoğlu, ile aramı.1;da karara bağla
nacak meseleler :ıu~:lardır: 

1 - Yuuanistanın f ürkiyeye ihra
catı. 

2 - Anarloln •ahi l~rindeki kaçak 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 13 EYLOL 

1 AmelT bilgiler 1 ___ _, 

Yıldırım tehlikesi 
Y ıldırun bir radyo anteni tarafı~ 

dan çekildiğine §İmdiye kadar hiç hır 
defa ıahit olunmadığı halde bir çok 
kimaeler bundan pek çok çekinirler ve 
radyo çalınmadığı zamanlarda anten 
ile toprağı biribirine bağlamak için 
pek çok fabrikalar huauai bir alet 
yapmıılardır. Bir eve radyocu tara
fından bir anten kurulunca muhak· 
kak bu alet de konur ve bir doktorun 
haataya iliç almasını göıterir gibi rad 
yo çalınmadıkça bu alet Üzerindeki 
kol kıvrılarak anten ile toprağın bir· 
leıtirilmesi tavaiye olunur .. Hatt& bü
tün Alman radyoları ne§riyatın •o
nunda ''Liitfen anteninizi toprağa bağ 
lamayı unutmayınız,, diye tembih e
derler~ Bunun esaa itibarile doğru bir 
düıünce olduğu kabul edilmekle bera
ber biraz mübalağa edildiğine de ıüp
he yoktur. 

Bir kere anten paratoner vaziyetin
de olmayıp bavayinesimiye nazaran 
muvazi olduğu için yıldırımı çekmiye 
kabiliyeti pek azdır. Saniyen antenli 
bir eve tesadüfen düıecek bir yıldırı
mm yapacağı tahribat anten toprağa 
bağlı olıa da olmasa da yapacağı za· 
rardan farklı olmıyacağı için büyilk 
bir rolü olamaz. Çünkü yıldırımdaki 
cereyanın voltaji o kadar yüksektir 
ki incecik anten teli bunu toprağa 
nakletmiye kalmadan teli eritip tah
ribabnı ifa eder. Yalnız yazları pek 
fırtınalı havalarda fırtına teairile hu· 
aule gelen bir takım muzır elektriki 
ıerrarelerin makinaya zarar vermesi 
ihtimali olduğundan ve esaıen böyle 
havalarda dinlenecek musikiden de 
bir ıey anlatılamıyacağından çalma
mak daha doğrudur. Böyle havalarda 
anten teli aletten çıkartılıp toprak te
lile birleıtirilmelidir. 

Yukarıda bahaettiğimiz §eyler an· 
cak evlerden daha yüksek bir anten 
kullanıldığı takdirde nazara alınmalı
dır. Tabii ev içerisinde veya dı§&rıda 
olup ta evin damını geçmiyecek ka
dar alçak bir antenin toprağa bağlan
masına bile lüzum yoktur. 

Horlamaya karşı 
Uyurken horlamak ne kadının, 

ne erkeğin botuna giden bir fey de 
ğildir. Onun için horlamıya kartı 
pek çok çareler aranmıthr. Tavsi
ye edilen çarelerden biri çeneyi 
bağlamak, burun deliklerini tenef 
füsüne müsait bir hale getirmek İ· 
çin pomadalamak ve yan tarafa yat 
mıya alıtmaktır. Çünkü horlama en 
:ziyade sırtüstü yatanlarda olur. 

Fakat evvela yapılacak teY boğa· 
zın ve burnun gayritabii vaziyetini 
tedavi etmektir. Burun deliklerin
den nefes yolları temin edilince, ho 
rultu hemen kesilir. Eğer nezle var 
sa, içine gomenol veya mantol dö
külmüf sıcak su buharını günde iki 
üç. defa teneffüs etmek İyidir. 

Gazi Hz. 
(Başı 1 inci aahilede) 

yonda toplanmııhr. Gazi Hazretleri
nin geceyi Herekede geçirmesi, Here· 
kelilere hakiki bir bayram günü ya
ıatnıııtır. R~isicümhur Hazretleri dün 
öğleye kadar da Herekede istirahat 
buyurduktan sonra aaat 14,30 radde
lerinde hususi trenle hareket etmişler 
ve aaat 15, 1 O da Haydarpaıaya mu
vasalat elmitlerdir. Gazi Hazretleri 
merasim yapılmamasını emir buyur .. 
duklarmdan istaayonda merasinı ya .. 
pılmamıf, kendileri Büyilk Millet 
Meclisi reiıi Kazım Pata, Sıhhiye ve
kili Refik Bey, Fırka idare heyeti re
iai Cevdet Kerim B., vali ve belediye 
muavinleri, müddeiumumi, ıehrimiz .. 
de bulunan mebuslar ve daha bir çoJ< 
zevat tarafından karıılanmı§lardır. 

Reiıicümhur Hazretleri Haydarpaıa • 
dan maiyetleri erkanı ile birlikte Çan
kaya motörüne rakiben Dolmabahçe 
sarayını teırif buyunnuşlardır. 

Fırka vilayet idare heyeti reiq 
Cevdet Kerim Bey de ayni trenle av· 
det etmittir. 

çılığm men'ı için mütekabil tedbirler. 
3 - Türkiyede Yunan ihracat mal 

!arının teıhiri için daimi bir sergi b:.ı
lunmaaı. 

Bu sergide Yunna ihraç mali~, ı vi. 
ai surette tethir edilecektir. 

Yunan sefirinin ziyafeti 
ANKARA, 12 (A.A.) - Ankara

daki Yunan elçisi M. Sakellaropulos ta
rafındıln bu akşa~n saat 20,30 da Anka
r~ palasta bir ak,am yemeği verilmiş· 
tır .. Y eme~t~ Yunan baıvekili M. Çal
dans, Harıcıye nazrrı Makıimors, lk .. 
tııat nazırı Paımezoğlu ve refikalariy
le başvekil ismet Paşa hazretleri ve re
fikaları Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Bey ve refikaları, icra vekilleri heyeti 
azası. C. H. Fırkası katibi umumisi Re
cep Bey, muhtelit mübadele komiayo
nunda Türk ve Yunan murahhasları, 
Hariciye vekD.leti ve Yunan sefareti er. 
kanı hazır bulunmuşlardır. 

Ziyafeti bir ıüvare takip etmittir. 

Gündüzleri Nere
leri dinliyorsunur 

Kuvvetli radyo merkezlerinin bu
lunduğu ,imali ve vaaati Avrupaya 
bırıu uzak olmamız hasebilo bu iatas 
ycnlan gündüzleri en hauas alıcı a· 
!etlerle dahi dinliyebilmemiza imkan 
yotkur. 

Bilhabsa yaz mevsiminde havanın 
kesafetinden dolayı en kuvvetli posta 
!arın dalgalarının ilerlemesine güneı 
tni.ni nlnıaktadır. Yalnız ba~ı müsait 
dalgalar Tardır ki bunlar gündiiı:leri 
de uzaklardan alınabilir. 

Mesela 4, 5 Rus merkezile Königa-

Son zamanlarda Aurupa radyola. 
programlarını fazla iıgal eden ''ev', 

piyano musikisi. 

vusterhauzen uzun dalgalarla c n iyi 
işitilen merkezlerdir. Normal dnlga. 
larda memleketimizden pek uıa k aa. 
yılmıyan Odeaa ile Bükreı ve •ai<riben 
3:lO mr tı·edeki Rus postası gündüzleri 
her &aalle pek iyi alınan poıtalardan
dır. 

Faka Bükreı dalgaaı yakınında 
çalışan i 20 kilovat kudretindeki ga· 
yet l·undli Laypzig Bükreşren 10 
mja)i ~ uvvetli olduğu halde giındüz 
aaatlerinde hiç alınamıyor. G~celeri 

Çocuk bir yaşında 
Çocuğu beslemek, onun müstak. 

bel sıhliati noktasından son derece 

mühimdir. En küçük bir hata, ih
mal veya dikkatsizlik yapmıya mal 
olur. Bu sütunlarda evvelce bir ya· 
tından atağı çocukların nasıl bes
lenilmesi icap ettiğini yaznııttık.Bu 
gün de bir yatını geçmit, binaena
leyh memeden kesilmit çocuğun gı. 
da teraitini gözönünden geçirelim. 

Bu Yatta çocuğun hazım cihazı, 
\>ir çok gıda maddelerini hazmede 

Yeni moda bere 

AkUmulatörUn yUzUncü 
devir senesi 

Radyolarm ilk teeaaüsünde can 
noktası olan akümülatör bundan 99 
aene evvel Fransız alimi Guatav Plan· 
tc tarafından keşfedilmittir. Önümüz
deki aene Fransızlar beynelmilel bir 
surette 100 üncü yıldönümünü tes'it 
etmek hazırlığına batlamıtlardır. 

Mevsim yaklaşıyor 
Ancak aaat 2ı den sonra hatta da· 

ha geç aaatlerde uzak merkezleri din
lemek kabil olmakta iken, havaların 
biraz aerinJemesinden dolayı bazı ak
ıamlar daha erkence ıatlerde epeyce 
uzakça yerier bulunabilmektedir. Ar· 
tık müz'iç parazitlerin de günden gü
ne azaldığından programlarına pek 
itina ebniyen Avrupa merkezleri de 
gittikçe programlarını genişletiyorlar. 

, ......................................... ................. . 
ve r,k~u.m Ü.Zerleri dinlediğimi.z Bres• 
lau bütün gün işlediği halde kıt ayla· 
rında bııe gündüzleri alınamarnr.kla· 
dır. 

Buna mukabil 10 metre ile 200 met
re araı rndaki kısa dalgalı merkezle
rin kB.fft=si güne~ten ve ağır havadan 
hiç 1nüteeasir olmadıklarından gün
düzleri .. n uzak semtlerden dahi İşi
tilir!er. Lakin bu dalgaları almak i
çin normal dalgalı kullandığımı~ alet
lere "ı1<laptör., tabir edilen bir ilave 
takılmak veya timdi gittikçe taam
müm etmekte olan ve bu adaptörü bir 
likte :ınal edilmiş bir ahizeye sahip ol 
mak lazımdır. Bu dalgalardaki iataa
yonlar o kadar çoğalmaktadır ki, tab- ' 
min~ gon gelecek seneki yeni model 
radyo aletlerinin bir çoğu kıaa dalga
lı merkezleri alacak bir tekilde imal 
edilmiş olacaktır. 

Uzun dalgalar İçinde gündüzleri en 
yükaek aada ile gelen 500 kilovat ta· 
katli ve 148ı metreli Moskovadır. 
Tuhaftır ki bu ve diger uzun dalga• 
!ardaki Moakova ve hatta biliimum 
merkezler güneıin batbğı arralarda 
zayıfl.ım"kta ve parazit hayli çoğal
maktadır. 

En fena parazitler gÜnetin kaybol .. 
mıya ba~ladığı bir sırada hatve, hat
ve hoparlörden tatar ve bir müddet 
için uzak merkezleri hiç dinlettirmi .. 
yecek hl\le gelir. 

İtalyan omleti 
Bet kişi için 60 gram bayat ek

mek içi, bit bardak süt, 30 gram 
rendelenmit gravyar peyniri, 3 yu. 
murta, 50 gram tereyağ 

- 1 Sütle ekmek içini karıttırıp 
tuzunu, biberini atmalı,peyniri de 
ezmeli. 

-;:-- 2 Yumurtaları çalkalamalı, 
yagda kavrulmut taze domates de 
ilave edilirse ucuz ve enfes bir yaz 
yemeği olur. 

Taze yumurta 
Taze yumurta en salim ve bes

leyici bir gıdadır. Bir yumurtanın 
tazeliğini anlamak için en kolay 

ve en emin usul, eğer kulagrnı:ı: 

hassas ise, yumurtayı kulağınıza 
götürerek çalkalayınız. Eğer taze 

İse, yumurt,.nm içindeki sademe 

adeta dr -• Eğer bir kaç gün-
lük İse, } .anın içinde tebah· 

hurdan dolayı hava botluğu husu

le gelir, bu takdirde sademe daha 

iyi duyulur. 

Nezleye karşı 
Aksırmağa batladız mı, taze 

tentürdiyot fİşesini açınız ve kok

lamağa başlayınız. Tentürdiyot bu 

haratı sizi öksürtmeğe başlattı mı, 
kesiniz. Tesiri hasıl olmuş demek

tir. Ayni şeyi kafur ruhu, gayet İ· 
yi kolonya ve amonyakla da yapa· 

bilirsiniz. Fakat amonyak biraz 

tahriş edici olduğu için o kadar 

tayanı tavsiye değildir. 

Suyu kaynatıp içine ökaliptoı 
yaprakları atarak buharını tenef· 

füs etmeğe veyahut bu sıcak suya 

batırılan pamuğu burun delikleri· 

ne koymak ta iyidir. 
bilecek kadar kuvvetlenmittir.Hat· 
ta çocuğun yemek listesine hayli çe ı ....... ..,....,....,....,.....,..,....,..,.......,..,....,....,....,...,.I 
şit koymak mümkündür. Ve konur- dır ve kansız çocuklar için en iyi 
sa daha iyi olur. ilk safta tavsiye bir sebze sayılabilir. 
edilecek sebzelerden biri patatestir Eğer çocuk kurusebzeleri haz-
Bilhassa az tekerli, sütlü ve püre metmekte güçlük çekiyorsa bunları 
halinde olursa.. (Yahut az tuzlu, püre halinde ezmelidir. 

çocuğun gustosuna göre). Vitamini Alakok yumurta çocuğun sofra· 

1 ır1unteılı ra ıı hn ... r . erı 1 
Amerikada muayyen bir kudretten 

fazla kuvvetli merkezlerin imaline 
müoade edilmemektedir. Haber alın· 
dığına göre Ohio'da Cincinnati ıehri 
c.ivarında yeni teais edilmekte olan 
bir iataayonun kudreti 400 kilovattan 
aıağı olmıyacak ve Amerikaıun her 
tarafından kolaylıkla dinlenebilecek 
tir. 

Bundan batka Buenos Aires ıehrin· 
de de 200 kilovatlık bir iıtaıyon hali• 
imaldedir. 

Bir amatör rekoru 
Dünyaca tanınmıf lngiliz radyo 

amatörü Dr. J. Hunter "G 2 Z Q., 
iıaretli ve bizzat imal ettiği kısa dal
galı müraileaile ı35 dakika zarfında 
dünyanın muhtelif semtlerindeki ama 
tör mürailelerile muhaverede bulun
mıya muvaffak olmuıtur. Bunlar me
yanında Nevaeeland, Kudüs, Arjan-
tin, Şimali Amerika, Orta Amerika ve 
bütün diger lngiliz amatör istasyon· 
ları dahildir. Dr. Hunter'in müraileai 
20 metre ile çalışmaktadır. 

Yarış otomobilinde radyo 
Amerikada artık yarı§ otomobilleri 

İçerisine de kıaa dalgalı radyo aletle • 
rile hoparlörler tesia etmeğe başlan• 
mııtır. Böylelikle bir kura otomobili 
koıu eanaaında hareket mahalli ve 
fabrikasından aöylenen sözleri dinli
yebilmektedir. Son haftalarda büyülı 
otomobil yarıılanna aahne olan meı· 
hur Brooklands kura mahallinde tal• 
bik edilen bu yeniliğin büyilk fayda. 
!arı dokunmuıtur. 

Siam gittikçe aarileşmektedir. Aha· 
liai bütün yeniliklere dikkat ve itina 
ettiği gibi aon zamanlara kadar ipti
dai olan bu memlekette gariptir ki 
radyoya kartı da büyilk bir merak ve 
alaka uyanmııtır. Yapılan bir istatia 
tiğe göre 100 nüfuaa bir radyo aleti 
isabet ediyor. 

IHNHHINHlll•llmlllllhll 

.. ~. . . ~ H 

Artistler sevebilırler mi7 
Sinema artistleri her gün yüz· 

lerce mektuplar alırlarmış. Hatti 

bunlardan Clera Bov'a her hafta 

35000 mektup gelirmit. Fakat son 

zamanlarda hiç kimsenin mana 

veremediği bir sebepten dolayı bu 

mektupların adedi on bine düt

mÜf. İçlerinden pek çoğunun -.k 

mektubu olduklarına füphe olmı· 

yan bu kadar çok mektupları alan 

artist acaba hakiki bir atk sahibi 

olabilir mi? 

Zaten bu sualin cevabını da 

Aplikasyonlu aon moda stor 

kendileri veriyorlar. Mesela Ani ta 
Page bu mevzu etrafında kendisi. 

le görüten bir gazeteciye tunları 
söyliyor: 

"Bir artistin ancak bir atkı var· 

dır. O da sanat atkıdır. Bu aozu 

battan savma bir cevap addeden· 

ler bulunabilir. Fakat bu atk hiç 

bir suretle taksim edilemez. Sana
te ait meşgüliyetlerimizin bize bir 

dakika bile İstirahat etmek fırsa· 
tını vermediğini bildiğimiz hal

de, na&ıl olur da kalbimize ait me

&eleleri düşünmeğe vakit bulabi 

leceğimizi tasavvur edersiniz!., 

Ses kısıklığı 
itibarile un çorbasından iyidir. smda etten ve balıktan evvel gelme 

Sütlü çorbayı veya sebze suları- si lazımgelen bir gıdadır. Yumurta· 
nı değiştirmek icap ederse tapyo- yı sevmiyen çocuklar pek azdır. Fa-
ka veya tel tehriye ta1'siye edilir. kat çocuğa yumurtanın daha mu-

Fasulye, bezelye, mercimek gibi gaddi ve hazmı kolay olan sarısını 
kuru sebzeler, patates kadar vita- vermek daha iyidir. Taze yumurta
min cihetinden zengin olmasalar nın sarısında, çocuğun organizma
da, mugaddidirler. Ve büyüyen ço- sına uygun fosfor ve demir vardır. 
cuğun sinir ve kemikleri için lazım Emsalsiz gıda hassalarına rağ. 
olan kireç, fosfor ve mukavvi milh- men taze yumurtanın çocuk besisin 
leri ihtiva ederler. de ifrata götürülmemesi lazımdır. 

Bilhasa mercimekte demir fazla- Günde bir yumurta bol bol yetİfİr. 

Rütubetten üşütmekten veya. 

hut bunlara muadil herhangi bir 

sebepten ses kısılabilir. Buna kar· 

tı yapılacak şey; Bir limonun.. su· 

yu, taze yumurtanın beyazı, bir 

yemek kAfığı toz teker ve altı dam 

la tentürdiyodu bir fİfeye koyu

nuz ve güzelce çalkalayrtıız. Her 

yarım saatte bir kahve katığı ah· 
nı:z. 
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Piyango dün de çekildi 
Dünkü keşidede kazananlar şunlardır: 

20 bin lira kazanau 
23641 

3 bin lira kazanan 
13018 

1500 lira kazananlar 
3207 19718 20209 25493 
1000 lira kazananlar 

ı 7604 17841 20692 24554 27777 
35706 39704 41789 43307 

1 
39810 39915 39969 40301 40385 40918 
40955 41535 41638 41914 41981 42169 
42186 42358 42442 42459 42598 42822 
42938 43008 43062 43459 43474 43541 
43593 43604 43699 43741 44106 44107 
44216 44657 44689 44697 44849 45037 
45087 45333 45434 46050 46122 46145 
46328 46393 46445 46909 46910 47015 
47376 47521 47525 47638 47718 47884 
47911 48102 48279 48318 48387 48492 
48526 48556 48651 48691 48955 49754 

500 lira kazananlar Memlekette 

215 258 290 780 1020 1252 
51

•
1
.rtte Zafer 

1466 1646 1698 1719 2350 2838 
3955 4077 4162 4816 5706 5742 
6101 6109 6557 6678 1214 8110 Bayramı 
10685 10855 10788 11178 11209 11564 
11625 12426 13048 13515 14140 14462 SİİRT, (Milliyet) - Bugün Si-
15021 16015 16740 17016 18000 19610 irt zafer bayramını kutluladı. Bay-
20003 20861 21149 21324 21648 21913 
23224 23349 24722 25659 26451 26489 ram, merasim, çok cazibeli oldu. 
27250 27260 27358 27720 27963 28010 Bütün memurin, halk ve muhtelif 
28545 28591 28728 29100 29446 30014 sınıflardan askerin iştirakile yapı-
32496 32564 33641 33991 34013 34025 lan merasim iki saat kadar sürdü. 
34395 34623 36388 36715 38035 38379 En küçük rütbede bir zabit tarafın-
38439 39278 39995 41130 41585 41676 dan çok güzel bir nutuk irat edil-
42010 43529 44855 46612 46701 46768 
47295 47605 47693 47975 48998 49219 di. Müteakıben ikinci fırka ku-
49511 49900 .. mandanı Hayrullah Pa'a tarafm-

150 lira kazananlar dan te~rihkar ve kıymetli bir nu-
599 1188 1638 1829 1860 2287 tuk söylendi. Nutuk söylenirken al-

3464 3617 3862 4313 4720 4803 kışlar çok sürekli idi. 
4912 6010 6480 6509 7278 7565 
8052 8088 8670 8833 8837 9702 Tayyare Cemiyeti şubesi namı-

11682 11747 12015 14500 14541 14699 na da Siirtli bir genç te nutuk söy-
1Sl38 16855 17024 17217 18492 20889 ledi. Gece güzel bir fener alayı ter-
26131 26357 29230 29338 29864 32027 tip edildi. Geceleyin bütün memle-
361 l8 36193 37053 38202 38282 40725 ket nur içinde idi. Şanlı askerimi-
43727 49S29 

60 lira kazananlar · zin yaptığı geçit resmi çok müspet 
175 280 738 866 884 107 intibalar bıraktı. Kıt'aların munta-

1238 1756 2622 2805 3308 3759 zam resmigeçiti askerlik ilminin 
3763 3877 4205 4268 4304 4437 Türkiyedeki mevki ve tecellilerini 
5908 6911 8156 8255 9107 9219 gösteriyordu. 
9428 9506 9702 10127 10384 10451 Tayyare şubesi namına irat edi-

11328 11482 11884 l1907 11921 12299 ' len nutuk a..,.g"ıda yazılmıttır: 
12391 12955 14359 14929 15077 15532 r-
16041 16991 17497 17609 18034 19191 "Muhterem Hanımefendiler, Bf. 
19226 19461 19563 20080 21056 21230 ler, on bir sene evvel bugün de Af-
21364 21672 22669 22768 22949 23966 yonla Dumlupınar ara&ında düşma-
23991 !4410 25661 25677 26722 26767 nı bozmuş, ordularını esir almı.~ ve 
27440 28949 28965 29189 29805 304()() d T 
30495 30508 30578 30673 30874 31021 öküntülerini de önümüze katarak 
31388 31784 31884 33226 33517 36648 lzmire doğru sürmeğe başlamıştık. 
34217 35061 35792 35814 36468 37616 işte bu mukaddes günde düşman· 
37784 37961 38054 38436 38693 38695 dan kurtulan yerler halkı, çoluk 
39233 39772 40136 40211 41070 41116 çocuğu yeğit <Ukerimizi kars,dıyor 
41240 41509 42075 42562 42774 42790 l b 
42951 43194 43639 45121 45121 45331 on arı ağrına basıyor. Şükür bu-
46392 46563 46574 46728 46810 47646 günü gördük diye kurbanlar kesi-
48004 48216 49330 yorlardı. Sade bunlar mı hayır or-

50 lira kazananlar dunun gerisindeki vatandaflar kap-
119 300 317 387 698 798 /arına sığmıyorlardı. ôbek öbek 

1084 1417 1556 1690 1713 1764 toplanıp fenlikler yapıyorlardı. E-
18.72 1901 2223 2306 2386 2464 f l 
2499 2504 263l 3ıS3 3209 3252 endi er bugÜn memleket bayram 
3317 3362 3607 3626 3705 3772 içinde idi. Bugün de bayram için-
3814 3917 3968 4080 4118 4279 deyiz. 
4659 4670 4723 5029 5276 5292 Evet elendiler bugün hem kurtu-
5555 5621 5717 6056 6243 6275 luş hem tayyare bayramıdır. Bu-
6401 6550 6715 6769 6828 7008 
7143 7153 7324 7384 7431 7526 gÜn en ulu günümüzdür. Tayyare-
7554 7626 7792 7919 7990 8120 yi anacağız. Gözlerimiz sevinç ısı-
813? 8213 8276 8374 8390 8582 ğile parlıyor göklerimiz ferahlık 
8721 89&7 9082 9257 9273 9374 doluyor. Fakat sa.kın tayyareyi u-
9733 9734' 10017 10091 10104 10160 nutmıyalım. Asıl bugün dü,.ünece-

10695 10833 10933 11014 11015 11130 •• T 
1127.2 11412 11704 11728 12010 12075 gımiz tayyareye en faydalı, azami 
12099 121134 12146 12150 12204 13012 yardımı asıl bugÜn yapacağız. 
13072 13098 13269 13391 13433 13453 Kullar borçlarının en büyüğünü 
13081 13719 13746 13825 13826 13949 bayramda öderler. Tayyare bayra-
141151 14402 14404 14434 14439 14595 mında tayyarenin hakkını verece-
14611 14696 14734 14853 15138 15239 ğiz. Tayyarenin hakkı bize vatan 
15638 15695 15834 15964 16142 16226 . 
16315 lSJ&I 16599 16564 16990 17016 borcu, namııa borcudur. Y afasın 
lll47. 17256 17441 17559 17667 17736 lıaliükarımız Büyük Gazi YQfa&ın 
1~397 18049 Ul079 18236 18270 18434 Cümhuriyet yafaıın millet, YQfa&ın 
18681 18658 19103 19369 19387 19667 ordu. Yafa&ın muhterem Vali ue ku 
19648 19842. 20078 20135 20219 20242 mandanımız. 
20282 20299 20353 20484 20577 20784 -------------
20952 299.112 21228 21265 21380 21640 
21879 22341 22519 22766 22787 22881 
22894 33105 232.77 23681 "23753 23755 
23809 23830 23841 24040 24177 24330 
24735 34749 24846 24872 25077 25519 
25560 25737 25817 26046 26081 26265 
26307 26358 36419 26430 26605 26630 
26730 26896 26928 27130 27152 27175 
27289 27325 27458 27500 27603 27604 
27676 27844 28019 28129 28217 28470 
28530 28542 28558 28684 28701 28821 
29121 28236 29649 29741 29924 30061 
30070 30165 30184 30294 30380 30401 
30934 30960 31475 32035 32462 32734 
32845 328115 32962 33005 33120 33192 
33251 33469 33511 33829 33943 34472 
34676 34806 34984 35215 35320 35646 
35762 36130 36193 36281 36294 36471 
36576 36586 36722 36840 37042 37343 
37359 37533 37560 37679 37700 38070 
38131 38154 38113 38640 38692 38773 
38852 38893 39377 39478 39538 39'113 

Milliyet'in romanı: 11 

Ankara Asliye Mahkemesi bi
rinci hukuk dairesinden : 

Müddei aleyha. İstanbul Kurtu
lu, Kaytancı sokak 25 No. hanede 
Muradiye Hanıma. 

Kocanız Mehmet Zeki Bey ta
rafından ikame olunan talkın tes
·~ıli davasının tahkikatı 28-9-933 
perşembe saat 10 olduğundan i~

bu günde gelmeniz veyahut bir ve 
kil göndermeniz aksi takdirde hu
kuk usulu muhakemeleri K 398 ci 
maddesine tevfikan devam oluna
cağı natık davetiye ilanen tebliğ o
lunur. (4794) 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terceme: K.AMRAN ŞERiF 

Francia'in ince yüzünde hafif bir te 1 
bessüm, tık bir tarzda boyanın•§ mas
kesini tatlı bir surette aydınlatan bir 
gülümseme uçuşuyordu. 

Sadece: 
- Ah! ... Oliver.,. dedi. 
Sonra artık hiç bir ıey söylemedi, 

ta "Kardogan,, baılayıncıya kadar .. 
Bitmez tükenmez bir e§has ismi liste
bir muıiki refakatinde, perdeden geç
bir muıiki refaaktinde, perdeden geç 
miye ba§ladı. 

Bu film aıağı yukarı iki milyon do
lara malolmuştu. 

Binaenaleyh kar edebilmeai için, 
iki milyond.an fazla hisılat yapması 
icap ediyordu. Kırk milyon insanın 
filmi gidip gömıeai, beğenme•İ ve fil· 
me yirmi milyon seyirci daha gönder-

mesi 18.zrmdı. Fakir zengin, tahsil 
gÖnnÜ§ gÖrınemİf, züppe ve çiftçi, 
New .. York'lu eski zaman mücevheri 
koleksiyoncusu, Arizona'lı öküz çoba
nı, zenci, aofu hıriatiyan, İ§çİ, müreb
biye, mormon, putperest, pamuk zür
raı, avukat, kibar kadın, koro mu
ganniıi, her memleketten, her ırktan, 
her şehirden, her köyden, dağdan va
diden, vilayetlerden, devletlerden' alt 
mı§ he§ kath binalardan, teneke kaplı 
kulübelerden, bütün Amerikadan bi
~ibirine benzemiyen alhnı§ bC§ miİyon 
ınsan bu filmi görüp beğenmeli idiler 
ki iyi bir iş yapılabilsin! 

Bu noktainazardan, il8.ncdığ•n bü
tün ifratlarrna tevafuk etmemekle be
raber "Kardoganu filmi fena değildi. 

Halta, imalat, sanayi ve teknik nok 

MİLLİYET ÇARŞAMBA 13 EYLÜL 1933 

l ı•t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
Ordu ihtiyacı için kapalı zarf 

la 1500 adet Su fıçısı alınacak
tır. İhalesi 14-9-933 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır 
evsaf ve nümunesini görmek 
isteyenlerin her gÜn ve taliple
rin ihale günü belli saatten ev
vel teklif mektuplarını Topha
nede Merkez Satın alma komis 
yonuna vermeleri. (234) 
(4326) 6059 

Muhabere Gedikli mektebi i 
çin elektrik ders malzemesi 
13 Eylül 933 çarşamba günü 
saat 14-15 kadar pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlarile Merkez 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri.. (295) (4809) 6116 

Dikim evi ihtiyacı için 100 
metre Nefti 50 metre Mavi ve 
20 metre Gri çuha 5-10-933 
perşembe günü saat 15 te ale
ni münakasa ile satın alınacak 
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve münakasasına 
gireceklerin belli saatinde te
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (294) (4810) 

• 'il'. 

Dikim evi ihtiyacı İçin 
13,000 metre tela 5-10-933 
perşembe günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satın alma 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münaka
sasına girişeceklerin belli saa 
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alına komisyonunda ha
zır bulunmaları. (292) 
(4812) 

* * * 
Dikim Evi ihtiyacı ıçın 

265,000 adet elbise yakasına 
mahsus küçük kopça 5-10-933 
perşembe günü saat 14 te ale
ni münakasa ile satın ahnaca
ğmdan şartnamesi görecekle
rin her gÜn ve münakasasma 
girişeceklerin belli saatinde te 
minatlarile Merkez Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (289) (4815) 

•• 'il' 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin 300 kilo beyaz peynir 14-
9-933 perşembe günü saat 14 
ten 14,30 za kadar pazarlık
la satın alınacağından şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (297). 
(4859) 

* • • 
Topçu Atış Mf:ktebi için 15 

ton Kok kömürü 16-9-933 cu 
martesi günü saat" 14 ten 15 ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. Ta 
liplerin pazarlık günü belli 
saatte teminatlariyle Tophane 
do Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (285) (4819) 

Maltepe Askeri lisesinde 
mevcut şekli mucibince su de
posunun imali 16-9-933 cu
martesi günü saat 14 ten 15 
şe kadar pazarlıkla yaptırıla 
caktır. Taliplerin pazarlık gü 
nü belli saatinde teminatlarile 
Tophanede Merkez Satın al-

tainazarmdan mükemmel bile addolu
nabilirdi,. 

"lfçilik,, noktainazanndan, ne ka
dar methedilae yeri idi. 

San'ata gelince. . • Filimde san'at 
olduğunu zaten kimse iddia etmemi§· 
ti. Her halde vazıısahne Eiııenlohr'un 
de belki en iyi filmi idi. Rita Mara 
en iyi eserlerinden biri, Oliver Dent'in 
ğildi, fakat çok iyi idi, Yalnız Rita'. 
dan çabuk brkıhyordu; mütereddit ba 
kıtlannın ve pürüzlü hareketlerinin a
ı:ırı derecede etüt edilmİ§ marifetleri
ni öğrendikten sonra, ne yapacağını 
daha önceden keşfetmek daima kabil 
olabiliyordu. 

Rita filmde "Küçük hemıire,. rolü
nü yapıyordu; Kardogan ismindeki 
teshirkar delikanlının ırmank kızkar
deıi oluyor, nihayet onun hakiki hem
f ireai olmadığı meydana çıkıyordu. 

Bundan dolayı itler kanııyor, mev
zua karşı alaka artıyor, bu- da filmin 
en heyecanlı noktasını teıkil ediyor
du. Müellifin en yegİııne kabahati fil
mi acıklı bir surette bitirmiı olmasıy
ch. 

Hollywood halkı "mea'ut netice . d .. 
ıer en o kadar bıkmııtı ki "Kardo-
gan,, oynamıya ltatlamadan üç ay ev-

ma Komisyonuna gelmeleri. 
(286) (4818) 

Maltepe Askeri Lisesi için 
120 adet Almanca Lektür 
120 adet Almanca Graqıer ile 
10 adet Lugaritme 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 11 
den 12 ye kadar pazarlıkla a
lmacaktır. Taliplerin belli saat 
te teminatlarile Tophanede 
Merkez Satın alına komisyonu 
na gelmeleri. (290) (4814) 

* • * 
Maltepe Askeri lisesinde 

nakliye arabalarının tamiri 
16-9-933 cumartesi günü saat 
14 ten 15 kadar pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Taliplerin pa 
zarlık günü teminatlarile Ko
misyona gelmeleri. (287) 
(4817) 

Kuleli Askeri Lisesi ıçın 
Beş kalem Almanca ve Fran: 
sızca Lektür ve Gramer 16 Ey 
lül 944 cumartesi gÜnÜ saat 11 
den 12 ye kadar pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satın alma komis
yonuna gelmeleri. (291) 
(4813) 

* * .. 
Maltepe Askeri Lisesinde 

bulunan bozuk kuyunun tami
ri 16-9-933 cumartesi günü 
saat 11den12 ye kadar pazar 
lıkla yaptırılacaktır. Taliple
rin belli saatte teminatlarile 
komisyona müracaatları. 
(293) (4811) 

* * * 
Harbiye mektebi talebele

ri ihtiyacı için 1000 Parça Ha 
mam takımı ile 3000 adet Yüz 
havlusu 8-10-933 pazar gÜnÜ 
saat 15,30 da aleni münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tın alma komisyonunda J>ulun 
maları (302) (4855) 

"' .. 
Harbiye mektebi talebele

rinin ihtiyacı için 1500 çift 
terlik 8-10-933 pazar gunu 
saat 14,30 da aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatte Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (300) 

(4856) 
• * * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 1500 kilo kaşer pey 
niri 17-9-933 pazar gÜnÜ saat 
15 ten 15,30 za kadar pazarlık 
la satm alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
pazarlığa gireceklerin belli 
saatte Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (298) 

(4858) 
.. * .. 

Harp akademisi otöbüsle
ri ihtiyacı için 1000 kilo ben
zin 13-9-933 çarşamba günü 
saat 16 dan 16,30 za kadar pa 
z~rlıkla alınacaktır. Taliplerin 
teminatlarile belli saatte Mer 

vel mahza sonunda a§ık çift buzlu bir 
yardan aıağı düşüp öldükleri için, 
baıka bir film deh§etli bir muvaffa
kıyet kaza"~,..... p.,"d"''" sonra a
cıklı bir netice ile biten filmler biri· 
birini taki.p -~•"Y o.:. ud.Ş!adı. işte onun 
için bu filmde, Kardogan rolünü ya• 
pan Oliver Dent, bütün tehlikelerden 
kurtulduğu halde, neticede, tam ev
leneceği sırada, bir otomobil kazasına 
kurban gidiyordu. Vakıa bu zoraki bir 
netice idi. Fakat Dent rolünü o kadar 
sakin ve insani bir tarzda oynuyordu 
kı iıin tiyatro knmı hemen de hissedil 
miyordu. 

Seyirciler Kardogan'm ölemiyeceği 
ni henüz anlamamııtı. Delikanlının sa
kat kalması, ni}anlısını, memleketini 
terketmesi de mümkündü. işte tam o 
sırada Richard Aldeno'in dikkati an
sı.un baıka bir noktaya çevrildi. 

Aldens, filmi, evveli cansıkıntısı ile 
sonra artan bir alaka ile takip etmiı
ti. 

Francis perdenin seyrine o kadar 
dalnu§b ki, tıpkı küçük bir dinamo gi 
bi etra!:·na mevceler1 •tıklar saçıyor
du. 

Bu dı; sari bir §eydi. 
Bütün salon neıe ile alkrılarken Al-

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Bursa Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Bursa Askeri lise ve Has

tahane için satın alınacak 
220,000 kilo ekmeğin kapa
lı zarfla münakasası 23 Eylill 
933 cumartesi günü saat 15 te 
Fırka Satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de vaktinden evvel temi
nat ve teklif nameleriyle F. 
SA. AL. KOM. 
caatları. (3281) 

nuna müra 

* :): * 

(4478) 
6099 

Müteahhit nam ve hesabına 
65,603 kilo kuru ot pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylfil 
933 cumartesi günü saat 14,30 
dadır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak -
tinden evvel teminatlarile F m 
dıkhda Üçüncü Kolordu Sa
tın alma komisyonuna gelme -
leri. (349) (4782) 6392 

'il' 'il' .. 

1. F. Kıtları ihtiyacı için ka 
palı zarfla münakasaya konan 
280 ton una teklif edjlen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lığa konmuştur. İhalesi 16 Ey 
lül 933 cumartesi gÜnÜ saat 15 
tedir. Taliplerin pazarlığa gir 
mek için tayin edilen gÜn ve 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla
rı. (357) (4806) 6413 

* * * 
3. K. O. Hayvanatı ihtiya

cı için 440,000 kilo Arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 Birinci Teş
rin 933 çarşamba günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın komisyonuna 
müracaatları. (360) (4862) 

* •• 
1. F. Kıt'atı hayvanatı ib,. 

tiyacı için 240,000 kilo Arpa 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 Birinci Teş
rin 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna müracaatları. (362) 

(4864) 

kez Satmalma komisyonuna J 

gelmeleri. (296) (4860) 
'il' 4 4 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 25,000 kilo Şeker 8-10-
933 pazar günü saat 14 te ka
palı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasaya gırı 
şeceklerin belli saatine kadar 
teklif mektuplarını Merkez K. 
Satın alma komisyonuna ver
meleri. (303) (4853) 

'il' 'il' 'il' 

Maltepe Askeri Lisesi için 
250 çeki odun 16-9-933 cu-

dens: 
- Büyük adam, vesselam. . . diye 

mırıldanrlı. 
Vay canına ... Ne tebessüm! .• Ne 

zarafet!.~ 

Francis alkışlamak için ayağa kalk
mııtı. Önünde oturan insanlann omuz 
lanna abanarak alkı§lıyordu; tekrar 
yerine oturduğu zaman sanki uyku
dan uyanıyorınu§ gibi derin bir ah 
çekti. Kızın harareti Aldens'e nüfuz 
ediyordu. 

Francis kendisine o kadar yakın o
tunıyordu ki. . • Şimdi her halde ken
dini ona eskisinden daha yakın hisse
diyordu. Kolunu hafifçe genç kızın 
omuzuna doladı. 

Acaba bu hareketi hissetti mi idi? 
Her halde hissettiğini anlatacak bir 

harekette bulunmadı. 
Alden• kolunu bu suretle koyduk

tan so'1ra film ona daha iyi göründü. 
- Ne tuhaf. • • diye düıündü. 'Bir 

kere baıladıktan sonra insan artık git 
tikçe kendini daha yalnız hisseder •.. 

Aylar geçiyordu, Aldens hep ayni 
vaziyette, yoldaşaız yaşıyordu. • Şim
di dilinden düımiyen bir farkının ara 
nağınesiode dinlediği gibi, '•yalnız ve 
her türlü zevkten uzak,,. • Bu m11ra 

K. o; Krt'atı hayvanatı ih· 
tiyacı için 440,000 k.lo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya koıı 
muştur .İhalesi 4 Teşrini evvel 
933 çarşamba günü saat 14 tı 
dir. _Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için ta· 
yin edilen gün ve saatte teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa· 
tın alma komisyonuna mü· 
racaatları. (359) (4861) 

Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 
için açık münakasa ile 6500 
kilo gaz yağı satın alınacak· 
tır. İhalesi 7 Birinci Teşrin 
933 cumartesi günü saat 14 U 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü· 
nakasaya girmek için tayin e• 
dilen gün ve saatte teminatlarİ 
le Fındıklıda Üçüncü Kol Or
du Satın alma Komisyonuna 
müracaatları. (363) (4865) 

1. F. Kıt'atı hayvanatı ih· 
tiyacı için 240,000 kilo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya koıı 
muştur. İhalesi 4 Birinci Teş· 
rin 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek İ• 
çin tayin edilen gÜn ve saatte 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna mü
racaatları. (361) (4863) 

• * .. 
Kastamonu Askeri Satın al· 

ma komisyonundan : 
60,000 kilo Sığır eti kapalı 

zarfl~ münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 9-10-933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Kastamonunda Asker.i Satın 
alına komisyonuna müracaat-
ları. (3302) ( 4867) 

• • * 
Kastamonu Askeri Satın al· 

ma komisyonundan : 
185,000 kilo Un kapalı zarf 

la münaka5aya konmuştur. İ• 
halesi 9 Teşrini evvel 933 pa
zartesi günü saat 5 tedir İstek 
!ilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Kasta
monunda Askeri Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3301) (4866) 

martesi günü saat 14 ten 15 
kadar pazarlıkla almacaktır. 
Taliplerin teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(288) ,(4816) 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

için 1500 kilo sabun 14-9-933 
perşembe günü saat 15,30 dan 
16 ya kadar pazarlıkla satın 
alınacağından şartnamesini gö 
receklerin her gün ve pazarlığa 
gireceklerin belli saatte Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (299) (4857) 

unutmuı olduğu bir ıarkıda idi. 
Aldens avucunu açtı ve kemali iti

na ile gen~ kızın enaeaine yaklaşbr
dr. Şimdi enseaindeki bir damarın 
atışını hisaediyordu: Ne giizel bir 
şey ... 

Bu meçhul kızın nabzını tutarak 
oraı:fa otunnak onu biraz uyuşukluk .. 
tan kurtanyordu; bu sanki kelebek a· 
vına çıkınak gibi bir §eydi. 

~ilnı ilerledikçe Francia'in iççekiş
lerı sıkla~ıyor, yüzü kom§usunun o
n1u7una daha ağır bir surette yasla
nıyordu. 

Delikanlı !tir kaç defa perdeden 
vazgeçip gözlerini ona çevirdi ve aa 
nun yiı2üne baktı. Fakat alnını elle
rine dayadığı için çehresi kapalı kalı· 
yordu. 

Otomobil kazası olduğu zaman Al· 
d.ens'e daha fazla sokuldu. Bir lıufun 
fıgarunı andıran hafif bir ıstırap say• 
haıı işitti. Kolları genç kızın omuzu· 
n~ d~ha ."kıca _sardı. Francis göğsü• 
nun uzerınde agırlaşıyordu. Daha tim 
diden elleri hotlukta sarkıyordu. 

Cenç kızın hali kendini terkeden 
bir kadınm haline o kadar benziyordu 
ki delikanlı tehlikeli bir raıe geçirdi. 

(Arkası <1ar) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinde • • 
Fabrikamızda çıkarılm ğa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her ·isteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;~1ı:. rista Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,5 Kuru~tur. 
Ancak en ez bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yü:ı:de ylrmiıd peıin ve tist tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren büt6n masraflar 
ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Siparjı bedelinin tamamını gön
derf n~ er için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon slparlt ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon batına beı lira 
t<ıı2iJaltan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü 1/akıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
Bahçekapıda Salih Necati 

LEYLi - NEHAR[ - KIZ - ERKEK 

• 
inkılap Liseleri 

Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 
Müessisi : Nebi Zade Hamdi 

Kayit ve bbu! muamelesfne başlam1şttr. Resmi mektepl.ere muadeleti Maa· 
rif Vekaletince ta>dik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim 

heyetine maliktir. 
Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki smıfmdan başlanır. 

Dersl~r haricinde ayrıca parasız lisacı. kurları va.rdrr. 
Cumadan mada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat ohınabil.ic. 

- Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi -Tel: 20019 B (7243) 

Edirne C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Eclirnede Hapishaneye çevrilmekte olan yanık kışlanın 
bedeli keşfi 9723 Lira 20 kuruş olan dahili elektrik tesisatı ile 
son muhavvile merkezinin yapılması kapalı zarf usulile ve 
10-9-933 tarihinden itibaren yirıni gün müddetle mevkii mü
nakasaya konulması ve ihalenir 1-10-933 tarihine müsadif pa 
zar günü saat on beşte yapılmaı.1 tekarrür ettiğinden ve mü 

· nakasaya ticaret odasınca müseccel elektrik tesisatile iştiğal 
. eden bir müessese sahibi veya Avrupanın elektrik müessesele

rinden birinin vekili ve eyi netice vermiş ve kat'i kabuli yapıl- 1 

mıs bu gibi büyük elektrik tesiı.atı yapmış olanlar iştirak ede- . 
bil;ceklerinden gösterilen şartları haiz olan taliplerin ihale 
zamanından bir saat evvel bu baptaki vesikalarile yüzde yedi 
buçuk nisbetindeki teminat muvalckatelerini ve kapalı olacak 
teklif zarflarını Edirne Müddei Urnumilik dairesinde müteşek 
kil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ve fenni ve münakasa şartnamelerile vaziyet planını, mukave
lename Formülüni görmek istedikleri takdirde İstanbul ve 
Edirne Cümhuriyet Müddei Umumiliklerinden talep eylemele 
ri ilan olunur. (4743) 6366 .................................................. 
lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 

Maıri[ \\l;aletince tam devrclı !he olarak u;dlk edılmıştlr 

Fen ve Edebiyat, Tic:ı.ret ve Ziraat Şule'.eri vardır. 
l\olc:c inıtiliıce ve fran:--tzcıyı en iyl ügreten bir mi.H~!'sc>edlf. 

Ün'ver&:te bakaloryaaına hazır ar. 
Kayıt muamelesi 16 eyliılde başlıyacak ve 30 ey.iıle ka:lar denm 
ecl.ecektir. İlma! ve l.ususi imtihan'.ar 26 Eylülde baf!ıyacaktır. 
Cemler: Lcvli 350, ""'! ledl 140, nehari 90 ve bışlan~ı<; ingilı 1.c• sınıfı 

ıçin neharl ücret 70 lıradır. 

Daha fazla malümat almak i.tiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları r:ca olunur. 

Adte9t hmir posta kutu~u No. 258 -T ~lgraf: Kolec, İ:ı:mir 
[6533] ... 6001 -

Istanhul dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinc.i dt;recede İpotek!~ olup 
tamamı 11100 lira kıymeti muhammınelı Babı caferıde E 
hiçelebi mahallesinde Limon iskelesi caddesinde eski ve yeni 
7 numaralı kagir mağaza ve hanın tamamı açık arttırmaya 
konmuş olup şartnamesinin 14-9-933 ta:ihi~~en itibaren Dai~ 
: emizde herkes tarafından gör .. Jie!Jılecegı gıbı 16-10-933 t~rı
hine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya _ka.dar Daıre
mizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bec..)lı muham
men kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı taktirde en 
son arttıranın teahhüdü bakı kalmak üzere 31-10-933 tarihi
ne müsadif salı günü yine saat 14 ten 16 ya kadar Dairemizde 
yapılacak olan arttırmasın~a gayr~menkul muhammen ~y
metinin yüzde 75 ini buldugu takdırde en son arttırana ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdird? ihaleden sarfı nazar edilece
ğinden talip~erin muhammen kı~etin yiizde yedi_ buçuğu nis 
petinde pey akçesini veya milli hır ~-ank~ın temı?at '!'ektu
bunu hamil bulunmaları Iazım:l.ır. Muterakım vergıler ıle va
kıf icaresi ve Belediyeye ait te ıvirat ve tanzifat rusumları 
müşteriye aittir. 2004 numaralı İcra ve ifla~ kanunun~ 
(126) cı maddesinin dördünc".i fıkr.asın~-tevfı~an bu gayrı
menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile dıger alakadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma 
sarife da?r olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20) 
gün içinde evrakı ınüsbiteleril • bildirmeleri,. a~si halde hakla
rı tapu sicillerile sabit olmadık ·a satış bedelının paylaşmasın
dan hariç kalacakları cihetle al lkadaranın işbu maddenin mez
kur fıkrasına f!Öre hareket et -neleri ve daha fazla malumat al 

<> 

mak isteyenlf"rin 933-323 dosya numarasile müracaatları ilan 
olunur ( 487 4> 

Nişanta~ında tramvay caddesinde kendi mülkn olan binad;ı. 

ERKEK FEVZİYE LİSESİ NEHARİ 
!!111 ................. WllK ... 

Ueniz Y oUarı lştetmesi 
ACENT ALARI : 

Karalı:öy • Köprilbqı Tel. 4236;. 

Memleketimizin en eski hu5usi lisesi olup resmi liselere muadil.lir. " Feyziye mektepleri 
cemiyetinin ,. idarui aJtıncla manevi bir şahsiyettir. 

Sirkeci Mühürdar zade han 
Telefon: 22740 

Kazanç müessesesi olma~ından ücret vesair hususlar hakkında talebesine her türliı kolaylığı gösterir. KARADENİZ SOR' AT 
POSTASI 

Mektep, ta!ebeoin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayn uğraıabilmek için az:ami 150 leyli 
talebe kabul eder ve her 9ınıfta otuz beıten fazla mevcut bulundurmaz· ,.. 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. KARADENiZ Mektebin tuifoamesini iateyiniz. Telefon: 44039 

TC!JRKiYE 
vapuru 14 eylıil perşembe saat 
18 de Galata rıhtımından kal
kar. GiDiŞTE lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize 
ve Hopa'ya DöNOŞTE bu iske
lelere ilaveten Pazar'a da uğ· 
rar. (4846) i:IRA~T -
tzMtR SÜR'AT 

POSTASI 

BAN-KASi 
~ i"l 

SAKARYA 

• •• 
Istanbul Universitesi Mij-
bayaat Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi bin J.SI arkasında bulunan harap ve 
enkaz halindeki mutfak, Çama ~ırhane, ahır ve sa!re müşteme
la tlarının ve sair teferruatının ınevcut şartname ve krokisi 
mucibince kaimen hedmi ve en kazrnm satılması aleni müzaye 
deye konulmuştur. Taliplerin mezkur mahalli görmek için 
Üniversite Dahiliye müdüriye ıine ve şartnameyi okumak i
çin de komisyon kitabetine her gün öğleden sonra müracaat
ları ve ihale günü olan 27 Eylül 933 çarşamba günü saat on 
beşte muhammen kıymetin yüLde 7 ,5 teminatı muvakkatele
rile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (4638) 6257 

Sıhhı t ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

·:ekalet binası için kapalı zarf usulile (110) ton kok kö 
mürü alınacaktır. İhale 28-9-933 perşembe günü saat on 
beşte Ankara'da Vekalet Mubayaa Komisyonunda yapıla
caktır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara' 
da Vekalet lçtima~ Muavenet Umum müdürlüğüne ve İstan
bulda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlü.? üne müracaat ey
lemeleri. ( 4 716) 6339 

vapuru IS Eyliil cuma saat 14 
le Galata rıhtımından doğru iz. 
mir'e ve Pazartesi lzmir'den 
doğo-u lstanbul'a kalkar. 

(4847) 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

ANTALYA 
vapuru 14 Eylul per~embe saat 
17 de idare rıhtımından kalkar. 
GiDiŞTE Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Altıno
luk, Edremit, Burhaniye ve Ay
valığa, DÖNÜŞTE de ayni iske
lelere uğrar. ( 4848) 

1MROZ POSTASI 

UGUR 
vapuru her cuma saat IS te i
dare rıhtımından kalkar. Gi
DiŞTE Gelibolu, Lapseki, Ça
nakkale ve lmroz'a DöNOŞTE 
de ayni iskelelere uğrar. ( 4845) 

l•tanbul asliye mahkemeıi 6 mcı hu

kuk dairesinden : Müyesser hanım tara 

fmdan Davutpa~a krılaaında topcu ala· 

yi beşinci bataryada Cetaliyeli Hasan 

oğlu Hüseyin aleyhine ikame olunan 

boşanma dava11na mütedair arzuhali 

mümaileyhin ikametl:'ahmm meçhuliye

tine binaen ilincn tebliğ olunmut ve ta! 
kikatı 1-10-933 pazar aaat 10 na tayin 

kılınmış olduğundan mezkür ırün ve 

•aatte mahkemeye ırelmesi veya kanuni 

vekil gÖndennesi dnetiye tebliği maka· 

mına kaim olmak üzere itan olunur. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 

(7301) 

1 -· Muhafaz Efradı için satın alınacak 2752 metre Kış 
lık elbiselik kumaş kapalı zarf la münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartları Kağrtlarmm tasdikli suretleri 
gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 
komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 24-9-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fabri
ka sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu· 

leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri 
ni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 - Örnek Satınalma komisyonundadır. İstekliler o-
rada görebilirler. <4521) 6185 

Devlet Demlryol.arı idares. i an ar, 

8 - 10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 4 l'eş 
rinievvel 933 çarşamba günü saat 15 te idare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme da!resinden ve Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden hila bedel temin 
edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. · 4604) 

6223 



~-ı -----------ı 
ı•taabaı lte&ediy••• ı nı.arı 

Fatih Belediye Dairesi Müdürlüğünden : Ayvansaray
da korucu Mehmet çelebi mahallesinde yıkılan kala dıvarı 
taşlarile bundan hasıl olan horasan pazarlık suretile sa~ılacak 
tır. İsteyenlerin 17-9-933 de pazar günü saat 14 te daıre en
cümenine müracaatları ilan olunur. (4871) 

•• 
Istanbul Uni versitesi 

Mübayaat komisyonundan: 
1 - Gureba hastanesinde yapılacak İnşaatı pazarlık su

retile münakasaya konulmuştur. 
2 - Talipler Maarif Vekaletinin güzel San'atlar Akade

misinde bulunan Maarif Vekaleti inşaat dairesi İstanbul büro
suna müracaatla ehliyetlerine dair alacakları tezkere ile üni
versite mübayaat komisyonu kitabetine müracaatla bu bapta 
ki münakasa ve İnşaat dosyasını tetkik edeceklerdir • 

3 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7 ,5 
uğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile birlikte ihale günü o
lan 16 Eylül 933 cumartesi günü saat on beşte üniversite mü
bayaat komisyonunda hazır bulunacaklardır. (4834) 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Karyesi 
Pendik 

Mevkü Cinsi Zirai 
Azaryan sokağı Arsa 14030 

" 
Bağdat caddesi Kağir oda 5 

,, Kavlan Arsa 9112 

" ,, " 427 
,, Azaryan So • ,, 50 

Kartal Üst Ca .de ,, 70 
" ,, ,, 70 
" " ,, 80 
,, Rum Kilisesi So. ,, 120 

Yukarda evsafı yazılı emvalin Kartal Malmüdürlüğü sa 
tış komisyonunca 14-9-933 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te bilmüzayede satılmaları mukarrerdir. Müzaye
de hakkında malfunat almak ve pey sürmek İsteyenlerin ma-
halli satış komisyonuna müracaat eylemeleri. (4748) • 

•• 
Marmara Ussü Bahri Kumandanlığı 
~atınalma komisyonu reisliğinden: 

Beşbin ton madem kömürünün tahmil ve tahliyesi işi a
leni münakasa usulile 5 Birinci T eş. 933 Perşembe günü saat 
on da lzmitte kumandanlık Satınalma komisyonunca müteah 
bide ihale edilecektir. Şartname sureti musaddakaları komis 
yondan alınabilir. Taliplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde teminatı 
muvakkate ile komisyona müracaatları ilan olunur. (4839) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü için lüzumu olan 
150 ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul ithalat ve 
Galata ithalat Gümrüklerile numunehane için lazım olan yer 
li kok kömürünün olbaptaki şartnamesi mucibince ve mahal 
lerine teslim şartile bilmünakasa alınacaktır. Talip olanların 
2-10-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te İstanbul 
ithalat gümrüğündeki satınalma komisyonuna müracaatları. 

Piyango Müdürlüğünden: j 
40.000 lira kazanan 3086 numaralı bi

letin iki parçası l stanbulda bir parçası 
İzmir, Gerze de satılmış bir parçası Gem 
likde satılamıyarak iade edilmiş ve mü
tehaki parça.lau ııatılmamqtır. 

20.000 lira kazanan 23641 numaralı 

biletin iki parçası lstanbulda birer parça 
11 İzmir v" lskilipde satılmıt bir parça
sı I stanbulıla satılouyarak iade edilmit 
mütebaki parçalan satılmamııtır. 

10.IJOO lira kazanan 208ı9 numaralı 

biletin bette birlik bir parça11 ile ayrıca 
ik' parçası lstanbulda ve bir parça11 An 
karada satılınıı ve mütebaki parçaları sa 
tdmamıştır. 

Devredilecek ihtira ilanı 
" Elektrikli dikit makinalan " bak

landaki ihtira için istihsal edilmiı olan 
ı Teırinievel 192ı tarih ve 3254 numa 
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği hukuk 
bu kere ha§kauna devir veya ~cara ~ 

rilınek teklif olunduğundan bu hususta 
alakadar olınak isteyen zevatın lstanbul 
da Babçekapu'da Tat Hanında 43-4S nu 
maralarda kain vekili H. W. Stock efen 
diye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(7182) 6375 

lstanbul S cİ icra memurluğundan: 

(4828) 

İLAN 
OSMANLI BANKASI giıeleri, Ey

li11ün ı6 ıncı cumartesi gÜnünden itiba
ren yeni bir iıa'ra kadar zirde muhar
rer saatlerde açık bulunacaktır : 

1.) Galata Merkezi ile Yenicami fU• 

besi : 
Eyyamı adiyede : saat 10 dan 16 ya 

ya kadar 
Pazar gÜn)eri : saat ıo dan 12 ye ka 

dar • 
2.) Beyoğlu fubesi : 
Eyyamı adiyede: saat ıo dan ı2,30 a 

saat 14 ten 16 ya kadar. 
Pazar ııünleri : saat ıo dan ı2 ye ka

dar. 

İSVİÇREDEN DİPLOMALI 
Emrazı akliye mütehassısı, dahili ve 

teıribi hastalıklarında derin malıimatı 
bulunan 

ECNEBi BiR DOKTOR 
bir emrazı akliye kliniğinde müıtere• 

ken çalrtmak arzusundadır. Jyi idaresi 
\'e birinci sınıf referans ve sertifikaları 
\·ardır. Tekliflerin Z. E. 2260 rumuzile 
RudoU Mosse A. G. Zürich 
gönderilmesi. 

1 L A N 

adresine 
(7274) 

Zirde irae edilen müesaesat veznele
rinin açılma ve kapanma saatleri ıs Ma
yıs ila ıs Eylül ı933 devresi için sıra
sile saat 9130 ve ı5,30 olarak tesbit edil 
miş idi. 

• 
Istanbul ikinci icra 

Memurluğundan: 
Mukaddema Karagümrük Kilise sokak No. 62 numara· 

lı haned mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Ah
met bey oğlu Mehmet beye : 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık 
idaresinden 22 Subat 931 tariıı ve 42472 numaralı senet 
mucibince istikraz eylediğinız yüz lira liranın tesviye 
edilmemesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde do
kuk faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masa
sarif yekfuıundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi 
icraiye ile maan tahsili hususunun temini zımnında merhun 
bulunan On dört miskal inci, bir roza kuş iğne, iki ro 
za yüzük, iki altm bilezik, üç altın sikke; icra ve iflas 
kanununun 145 inci maddesi :ıe tevfikan paraya çevrilmesi i-

çin daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkUr Sandık idaresi 
tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye 
dairesinde tanzim ve berayi te Jliğ mübaşirine tevdian tarafı
nıza gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş ol-

duğu meşruhatta mezkur m,ahalde ikamet etmediğiniz bildiril
miş olmasına mebni tebligatı rnuktaziyenin bir ay müddetle i
lanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
933-966 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkUre 
zarfında icranın durmasını mutazamll"'in şifahi veya tahriri o
larak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediği
takdirde müddeti mezkurenin hitamını müteakip berveçhi 
talep merhum mücevheratınızın paraya çevrilmesi hususunda 
ki muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına iptidar kılınaca
ğı malfununuz olmak ve bu hu3ustaki ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim buluruqak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. 

(4879) 

AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Tetrinievvelde baılar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif VckAletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, İngili:ı:ce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. 
Leyli l!caet 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayıt muamele.i yapılmaktadır. - [6716] • 6161 

1 ._vkat m6dlriyeti U&atarı 

Evkaf veznesinden maaş alan mütekaidin eytam ve era
milin Eylül Teşrinisani 933 maaşları (100) numaraya kadar 
14 Eylül 933 perşembe ve (100) numaradan yukarısı 16 Ey
lül 933 cumartesi günleri tesviye edileceği ilan olunur. 

(4851) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu siit ve yoğurdu için teklif edilen fiatlar 
haddi layık görülmediğiOslen 19-9-933 salı günü saat 14 te 
pazarlıkla muamele yapl),acağı ilan olunur. ( 4872) 

•• 
Istanbul Universitesi 

Mübayaat komisyonundan: 
1 - Çapada kain Gµreba hastanesi polikinlik binasının 

elektrik tesisatı (7) gün müddetle ve pazarlık suretile müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Tesisata talip olanların ticaret odasında müseccel e
lektrik tesisatile iştiğal eder bi: müessese sahibi olmak ve İs
tanbul elektrik şirketinin ruhsatiyesini haiz olmaları ve bu gi
bi büyük tesisatı muvaffakiyet le ikınal etıniş olduklarına dair 
vesika ibra:t etmeleri meşruttur . 

3 -Talipler Maarif Vekaletinin güzel San'atlar akade
misindeki mimari bürosunda pilanlarla şartnameleri tetkik 
edebileceklerdir. 

4 -Talipler maktuan 350 liralık muvakkat teminatla
rile ihale gÜnÜ olan 20 Eylül 933 çarşamba günü saat on beş 
te Üniversite Mübayaat komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

(4833) 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bede 
li keşifli Adapazarı - Hendek Yolu tamiratı için yapılan tek
lifler haddi layik görülmediğinden işbu yol tamiratının 27 Ey 
lül 933 çarşamba günü saat on beşte pazarlık suretiyle ihale
sine karar verilıniştir. Talip olanların mezkur tarihte 1750 li
ralık muvakkat teminatla Vilayet Daimi Encümenine müra
caatları, ( 4842) 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul ve Galata ve Ticaret dahiliye ve Sirkeci Güm
rüklerine lüzumu o!an 2800 kilo manğal kömürü ile 220 çeki 
kesilmiş meşe cinsinden Odun olbaptaki şartnamesine tevfi
kan münakasa ile alınacaktır. Talip olanların 3-10-933 tarihi 
ne tesadüf eden salı günü saat 14 te İstanbul İthalat Gümrü 
ğündeki Satın alma komisyonuna müracaatları. (4827) 

~~------------~( ........................... ... 
KIRTASİYECiLERE 

Günden güne tesisatını büyülterek ma
mulatını mükemmel bir şekilde çıkaran 

Ci 
MÜREKKEBi 

FABRİKASI 
birçok malların fiatları yükseldiği bir 

zamanda fiatlarında 
TENZiLAT 

yapmıya muvaffak olmuştur. 

Siparişlerinizi ve mubayaatmızı 
Bu tenzilab öğrenmeden yapmayınız. 

Percin Mamulatı: 
Yazı- mürekkebi 
Dolma kalem mürekkebi 
Istampa mürekkebi 
PERÇINOL yapıştırıcı 
kolası ve zamkları 

UMUM SATIŞ MERKEZi : 

K 1 T A B İ H A M 1 ve Ş sı. 

Y enipostahane caddesi No. 66 (7256) 

'-~ .... ----------·----------------~ •Biçki Yurdu - Divanyolu 
20 Senelik San'at Mektebi 

Yeni aene için kayıt açıldı. 

,.. TELEFON: 22038 - 7228 

OSMANLI BANKASI 
31M"yı•1933 t'1rihindeki mcıli vaziyet 

Aktif 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiı olan kıımı 
Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kııa vadeli avanslar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

P,. .. ; e 

Sermaye 
Statü mucibince itraz edilen ihtiyat akçesi 
Mevki tedavülde bulunan banknotlar 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 

Jaterlin Ş. P. 

5.000.000 - -
3.958.887 2 11 

754.600 19 s 
6.006.739 - 3 
2.442. 798 4 10 
4.552.106 ı7 -
1.680.872 3 5 
90S.oı2 4 11 
646.73ı ı7 ıo 

199.923 ı2 5 

26.ı47.672 3 -

lsterlin Ş. P. 

J0.000.000 - -
l.250.000 - -

365.63S ı4 7 
297.ı87 1 4 

11.434. 720 ı8 6 
1.440.541 ı2 -
90S.oı2 4 11 
454.S74 11 8 

26.147.672 3 -

Kuyuda muvafık olduğu tasdik olunur 
Müdür 

E. HODLER 
:Türkiye Umum Müdürü 

A. H. RElD. 

Istanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Mukaddema Ortaköy Mecidiye mahallesi Köprü başı 
sokak No. 27 numaralı hanede mukim iken halen ikametga· 
hı meçhul bulunan Komisiyoncu Rifat Beye: 

Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkiir Sandık 
idaresinden 1 Haziran 929 tarih ve 27494 numaralı senet 
mucibince istikraz eylediğiniz seksen liranın tesviye 
edilmemesi hasebile meblağı mezbur borcunuzun yüzde do• 
kuk faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve masa
rif yekfuıundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve masarifi 
icraiye ile maan tahsili hususunun temini zunnında merhun 
bulunan Bir çift Roza güpe, Bir roza Yüzük icra ve · iflas 
kanununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi i-

çin daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkUr Sandık idaresi 
tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuniye 
dairesinde tanzim ve berayi tebliğ mübaşirine tevdian tarafı
nıza gönderilen ödeme emri zahrına mübaşirinin vermiş ol-

duğu meşruhatta mezkiir mahalde ikamet etmediğiniz bildiril
miş olmasına mebni tebligatı muktaziyenin bir ay müddetle i
lanen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilandan itibaren 
933-2117 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkure 
zarfında icranın durmasını mutazammin şifahi veya tahriri o
larak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu eda eylemediği
takdirde müddeti mezkurenin hitaınıru müteakip berveçhi 
talep merhun mücevheratmızın paraya çevrilmesi hususunda 
ki muamelatı icraiyenin gıyabınızda infazına İptidar kılınaca· 
ğı malfununuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği 
makamına kaim bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. 

Ooman beyde Afitap sokağında Mu-

18t bey ~partmanında 3 numaralı daire

de mukim iken balen ikametgahı bili

nemeyen Naci beye: Furtun zade Mu

u t beye olan borcunuzdan dolayi Beyoğ 

lu birinci sulh hukuk mahkemesinin 

933-104 numaralı dosyasile hapis altına 

alınan eıya hakkında zevceniz tarafından 

serdedilen İstihkak iddiası mabkemei ai 

Mukaddema olduğu veçhile, ayni mües 
se,at veznelerinin, ı6 Eylül 1933 cumar 
t••İ gününden itibaren saat 10 da açıla 
cağı v .. saat ı6 da kapanacağı umumun 
malumu olmak üzre ilan olunur: 

Banc;ı Commerciale ltaliana, Banco 
di Roma, Chrissoveloni Bankası, Deuts
che Bank und Disconlo Gesellscbaft, 
Deutsche Orientbank (Filiale der Dresd 
nP.r Bank), Emlak ve Eytam Bankası, 
Felemenk Bahrisefit Bankası, Osman
lı Bankası, Selanik Banka11, S. S. C. 1. 
Tirbret Hariciye Bankası, Şarkikarip Ti 
cau.t Bankası, Türkiye lı Bankası, Tür 
kiye Ziraat Bankası. 

Tayyare piyango müdürlüğünden: 
(4877) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
de since gayri varit görülüp da-

vayi mukamenin reddine dair hüküm is 
tihsal edilıniş ve hükmü mezkı1r iktisa
bı katiyet eylemiı olduğundan mahpus 
•§Yanın paraya çevrilmesine iptidar 
olunacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzre ilan olunur. (7300) 

Şartnameleri veçhile 934 yılbaşı piyangosu için 170,000 
el, 5,000 duvar pilanı ile 5,000 adet afiş tabettirileceğinden ta 
!iplerin 14-9-933 perşembe: 

Keza: yılbaşı piyangosuna ait biletler ile 17, 18, 19 ve 
20 inci tertip piyango biletlerinin aleni pazarlık suretile mü
nakasaları icra edileceğinden taliplerin 16-9-933 cumartesi 
günü saat 15 te komisyona müracaatları. (4767) 

6398 

Diyarbekir Rakı Fabrikası taraçasında keşifnamesi mu
cibince Rüberoit, Beton ve muzayik çini ferşi ameliyatı aleni 
münakasa ile ihale olunacaktır. Taliplerin münakasaya işti
rak etınek üzere yüzde 7,5 teminatlarmı hamilen 13-9-933 
çarşamba günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonuna 
müracaatları, .( 4587) 


