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Odun, kömür fiatlan yük
seliyor. Mamafi bir aya kadar 
külliyetli odun, kömür gele
ceği temin ediliyor. 

Sahip ve B8:şmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMU1 

Irak hükumeti Milletler ce
miyetinin Asuriler meselesini 
Irak arazisi dahilinde tetki
kine müsaade etmiyccek. 
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Misak P ojesi 
Başvekilimizle M. Çaldaris ört 
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Yunan Baıvekili M. Çaldaria ve nazırları fere/ine verilen ziya/et ve ıüvars 

Misak imzalandıktan sonra •• 
Yunan Başvekili e Hariciye Nazırı 
v nkara e er 
Ankarada Dün Uzun ve Samimi Toplantılar Yapıldı 

Türk-Yunan dostluğu 1 

Realitelere dayanıyor! 
Siirt Mebusu: MAHMUT 

ANKARA, (Telefonla, Başmu· 
harririmizden) - Birkaç günden 
beri dostumuz ve komtumuz Yu • 
nanistarun devlet adamları, ara • 
mızda bulunuyorlar. Ankara te • 
maslan, jüphe vok ki. v"nl ~~ı •• 
malara ostluk sahasında daha i
leri ad:U.lara yol açacak .. Şimdi • 
den anlatılan hakikat fU ki, ~~r i
ki memleketin mütterek polıtıka· 
ıı; sulh ve emniyet siyasetidir. Hu 
siyaset yalnız de".let ad_:ı:ml~rımı • 
zın tahıslarile kaım degıldır. Bel
ki daha şamil bir devlet ve millet 
politikası olmuttur. ismet P1;ltanın 
dediği gibi Ankara ve. Atmanın 
münasebatı'nda hakim olan kat'i 
realite budur. 

Muvaffak olmu9 politikalar; 
herkesin haklarını, menfaatlerini 
ayni derecede gören politikalardır. 
Sulh nizamını kurmak için topla • 
nanlar, eğer alakadarlar arasında 
bir fark gözetirlerse hiç bir anlat· 
maya imkan kalmaz. Türk-Yunan 
müşterek politikasında böyle bir 
ruh yoktur. Müşterek politikamız
da hodbinlik yer bulmaz. Bütün 
uyuşma ve anla$malardan l!'ave, 
mevcut nizamı korumaktır. Sulhün 
.. Jamesi için dayandığımız esaslar 
da baskaları aleyhine bir mana a
ra~ak: ışığa çamur atmaktır. Ay: 
ni anlaşmaları, ayni muahedelerı 
baskalarile de yapmağa ha7.ırız. 
Açık özlülüğümüze bundan açık de 
li1 olur mu? 

Tarihin yarattığı infialleri, yal
nız vatanlarının menfaatlerini, 
aulhün nimetlerini bilenler unuta· 
bilirler. Türkler ve Yunanlılar me
deni dünyaya pek güzel bir ders 
verdiler. Ortada realitelerden nıi.i· 
him bir politika varken, hislerden 
de.Sima bir politikaya gidilmek. ge 
çici bir politika yapmak daima 
mümkündür. Bunu bir memlekette 
mahrlut birkaç devlet adamı bile 
yapabilir. Fakat böyle bir politika 
devamlı olamaz. Devamlı olmak 
için içten gelmesi, umumi menfa
atlerden mülhem olması, bütün 
halk arasına yayılmı' bulunması 
liizımdır. Yunan • Türk dostluğu· 
nun kuvveti i,te buradadır. 

Bunun gibi bizim Türk • Sovyct 
'dostluk politikamız da böyle kuv
vetli temellere istinat etmiyor mu? 

Gazeteler yarın öbürgün imza • 
!anması beklenen misakın hususi· 
yetlerinden bahsediyorlar. Bu mi
aaktaki ahkamın evvelkilerine nis 
betle daha ileri olduğunu yazıy.'r· 
lar. Bu netice tabiidir. En miiJ,im 
is politikada beraber yürümek ka
rarında idi. Her iki taraf bu kara
rı verdikten sonra mÜ$terek ınen-

(Devam1 5 inci sahifede) 

'.ANKARA, 13.(Te 
)efonla) - Şehrin 
bütün sokakları bi
zim ve dost milletin 
bayraklariyle süslü 
yalnız görünüı ve 
gösteriş değil. Man. 
zaradan ruha kad 
her ıeyde sev ği ha 
vasi var artık en m 
tereddi! ve bedbin o
lan İr ya..__. 04 

bir anane halini al• 
dığını görmekte ııe

çikemez. 
Dost milletin muh· 

terem ba§lan derin 

ve eyi görüılü ııa· 

Yunan misafirlerimiz Türkiye iş Bankası 
umumi merkezinde lktısat Vekili Mah
mut Celôl ve Siirt mebusu Mahmut B. lerle 

zetecileri dostluğumuzu ve inkilabnnızı ı 
çok eyi anlıyorlar. 

Muhterem misafirlerimiz §ehrin her ta
rafını dolaııyorlar birçok müesseseleri 
gördüler. Muhtelif ziyafet ve balo top• 
lanblarında büyüklerimiz ve münevver• 
lerimizle tanııhlar. 

Bozkırın ortasında tabiabn ve ildi
min rağmma kurduğumuz ve adına 
'' Ankara " ıehri dediğimiz uınran abi
desinden milletimizin ve devletimizin 
müspet , hamleci ve muvaffakiyetli işle
rine intikal ettiler. Gittikleri her yerde 
görüıtükleri her Türk ve Yunan !ürk 
dostluğunun nasıl yerletmit olduğunu 
gelip geçici bir hevesten çok uzak kav
ranmıf ve en eyi netice olarak varılmış 
bir duyğu ve dütünce mahsulü bulun
duğunu gördüler. 

Akdeniz kıyılarında Türklerin ve Yu· 
nanhların doğurmuş ve cihana örnek ver 
miş olduğu kültür ve medeniyetlere ye
ni bir terbiye ve kültür Örneği ilave e .. 
dildiğini Ankara'mn bütün kapleri ve 
kafalan ile bu örneğin bir atölyesi halin 
de İ§lediğini yakından müşahade etti
ler. 

Ankaranın üç gündür coşkun tezahür
lerle tebaruz eden bu samimi havaaı de
ğil böyle iktisadi ve aiyaıi menfaatların 
birliği gibi en tabii ve müsait bir f8rla 
maille bir dostluğun inkitafı için en fa:z• 
la muhal ııörülen bir münasebetin bile 
neıvünema bulması için müsait, sıcak ve 
munbit bir iklim oldu. 

iki baıvekilin hariciye ve iktisat ve· 
killerinin samimi müzakerelerine en el• 
verişli havayi hazır bulundurmayi her 
Ankaralı sanki vazife edinmit gibi. Dost 
milletin değerli ıahsiyetlerine ve uya
nık gazetecilerine duygularını her te
masta anlattı. iki dost milletin hükümet 
leri tarafından yarın imzalanması bekle
nen ve baıvekillerle hariciye vekilleri· 
nin özlerinde konuş_maları devam eden 
misakin ruhunu kuvvetlendirecek ve 
kıymetini artıracak mesaiye bugün de de
vam edildi: 

Bu maksatla muhtelif yerlerde bir 
çok defalar uzun ve samimi toplanma
lar oldu. 

Ankara yalnız aliyişe ve merasime 
dayanmaktan uzak misafirlerini bağn

(Devamı 5 inci sahif Pde) 

Ankaradaki temas ve 
görüşmelerin neticesi 

tebliğde 
manası ·tebarüz 

Resmi misakın ruh ve 
ettirilecek .. 

ANKARA, 13 (Telelonla)
lsmet Pa,a ile M. Çaldaris, Hari 
ciye vekilleri ve iki memleketin 
Atina ve Ankara aefirleri Hal
kevindeki çay ziyafetini takip e
den konserde bulunamıyarak 
Halkevindeki içtima odasında 
müzakereye çekilmişlerdir. Bu 
görüşme 17 buçuktan 21 buçu • 
ğa kadar fasılasız dört saat de· 
vam etmiştir. içtimadan çıkar
ken gerek ismet Paşa ve gerek 
M. Çaldaris misak üzerinde an
lasma hasıl olmasından ve i,le
ri~ ikmalinden mütevellit mem· 
nuniyetlerini şen bir çehre ile 
ifade etmişlerdir. Misakın yarın 
öğle üzeri imzalanması karar -

laşmıştır. Muhterem misafirler 
Ankaradan cuma günü ayrıla • 
caklardır. Bu arada iki memle
ket arasında mevcut tali işler 
görüşülecektir. 

Öğrendiğimize göre dün ve 
bugün vaki olan temas ve görüş 
meler neticesinde evvelce hazır 
lanmış bulunan misak projesi • 
nin aynen kabul ve İmzası karar 
laşmıştır. Ancak bu devamlı gÖ· 
rüşmelerden maksat misakın ru
hunu kuvvetlendirecek vuzuhu 
temin edecek ifkar teatisi ol -
muştur. Yarın İmzayİ müteakıp 
neşredilecek olan müşterek res
mi bir tebliğde misakın ruh ve 
manası tebarüz ettirilecektir. 

e 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün akfam 

Boğaziçinde bir deniz gezintisi 
yaptıktan sonra Dolmabahçe sa 
rayına dönmüşlerdir. 

]Sof yada Karadeniz misakı 
için müzakere mi olacak? 

* *. 
ANKARA, 13 (Telefonla)

Gazi Hz. Yunan Başvekili ve 
arkadaşları şerefine, lstanbul • 
dan ayrılmadan evvel bir ziya
fet vereceklerdir. 

Bağdat halkı 
Cenazeyi bekliyor 
Milletler Cemiyeti Irakta 
tahkikat yaphramıyacak 

BAC.DAT 13 (Husuıi)- Şehir gün 
seçtikçe kalababklaııyor. Her taraf· 
tan heyetler ııeliyor. UmunÜ -tem 
h.avaaı içinde mer
hum Kral Faysal 
Hz. nin tayyare ile 
Hayfadan ııelecek 
naaıma intizar edi
liyor. Kral Birinci 
Gazi Hazretlerinin 
sarayları matemli 
bir manzara arze
diyor. Cenazenin 
cuma nam.azma ye 
ti§tirileceği ümit e
diliyordu.. Fakat 
aon dakikada an
cak cumartesi sriinü 
el •• Cenaze alayı da 
ayni günde yapıla- Jrakm yeni Kralı 
caktır. Cenaze Par Birinci Gazi Hz. 
lamento bahçesine 
gömülecektir. Cenaze alayına iıtirak 
için lrak'ın her tarafından ııelmit bin· 
terc.e asker daha §imdiden hükiimet 
merkezinin etrafında toplanıp çadır 
kurmuıtur. 

Yeni Kral babasının yolundan 
yürüyecek 

BAC.DAT, 13 (Hususi) - Kral Bi 
rinci Gazi Hz. nin merhum pederinin 
timdiye kadar takip ettiği politikaya 
devam edeceği muhakkaktır. Gazete
ler Iralan komıulanna, bilha11a Tür· 
kiyeye kartı daima doıtane bir politi
ka takip edeceğini ve bu ta§mayan 
politikadan ayrılmıyacağım yazıyor • 
)ar. 

Milletler cemiyetinin tahkik heye
tini istemiyorlar 

LONDRA, 13 (A.A.) - Moming 
Post' a göre Irak hükUmetit arazisi 
üzerinde Milletler Cemiyeti tarafın • 
dan Asuri meselesi hakkında bir tah
kikat yapılmasına müsaade etmeme
ğe kat'i surette karar vermiş.tir. 

Gençlik teşkilatı 

Federasyon Reisleri 
Ankaraya çağrıldılar 

Ankarada Halk 
fırkası katibi umu· 
misi Recep Beyin 
riyaseti altında ve 
Türk spor veçhesi· 
ni daha iyi bir cep 
heye çevirecek o • 
lan kongre yakın • 
da toplanacaktır. 
Bunun için latan • 
bulda bulunan fe· 
derasyon reiıleri a 
cele ıurette Anka· 
raya davet edilmi§ 
!erdir. Federasyon 
reisleri buııün An. 
karaya hareket e-

Hamdi Emin Bey deceklerdir. 

Viyana muhasarası 
Kaymakam Cevdet Beye 
bir şeref hahrası verdiler 

•• Ticari müzakerata başlanmak uz ere 
gidiyorlar murahhaslarımız tekrar 

M. Litvinoff'un Ankara ziyaretinde de Karadeniz misakı 
görüşmelerine devam edilecek .• 

latanbuldan Pro· 
İya gazetesine veri· 
len habere göre Ro 
manya Har!ciye n~ 
zın M. Titülesco İ· 
le Rusya Hariciye 
komiseri M. Litvi • 
noff'un Ankara'da 
ve lunet Patanın 

Sofyada vaki olacak 
mülakattan, Kara
deniz misakının ak 
di için kat'i müza• 
kerata giriımek Ü· 

zere bir fıraat teı• 
kil edecektir. Bu 
misak hakkında lk 
tısat konferansı ea 
na.ında Londrada 
ıı:-tidai mükaleme· M. Müıanoff ve Titülesko 

ler cereyan etmiıti. Yunaniatanın Ka· 
radenizde menafii mevcut olduğun • 
dan Yunan hükW:neti de müzakerabn 
cereyanından haberdar edilecektir. 
l'ak•t simdilik Yunanistanm böyle bir 

misaka İştiraki mevzuu bahis değildir. 
Yunanistan, bu misak aktedildikten 
ve metni de malUın olduktan sonra 
buna iıtirak edip etmemek hususun: 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bulgar futbolculan Sirkeci iıtasyonunda .• 

Beynelmilel üç büyük 
temas arif esindeyiz .. 

İtalyan güreşçileri ve Bulgar futbol
cuları dün şehrimize geldiler 

Yunan yüzücüleri cuma günü geliyor 
Bu haftaya beynelmilel tema• haf

tası demek en doğru harekettir. Çün• 
kü üç gün içinde üç büyük ve beynel
milel temas yapacağız. 

Bu temasların birincisi ve §Üphe .. 
aiz ki en mühimmi ltalyan gÜre§ eki
pile yapacağımız maçlardır. Dünya 
güreş aleminde ikincilik kategorisine 
dahil bulunan ltalyan ııüreı takımın· 
da bir çok beynelmilel kıymetler var
dır •• Bundan birkaç ııün evvelki ya• 

1 zımızda Italyan güreş takımının kuv· 
vetini bertafail anlatın•§ ve demi9tik 
ki cuma günü Taksim atadyumunda 
yapılacak güre§ maçlarını bütün dün 
ya çok titiz bir merakla bekliyor. Bu 
iddiamızda tamamen musırrız Yarın 
çarpı§acak olan lıalyan takmunın, 
kuvvetlerini ve gelen güreıçilerin dün 
ya ııüreı muhitinde ihraz ettikleri 
muvaffakıyetleri a§ağıya den:ediyo • 

(Devamı 5 inci sahifede) 

VlY ANA, 13 (A.A.) - Avusturya 
ajansı bildiriyor: Dün Viyana muha· 
rehesinin 250 inci yıldönümü dolayısi 
le yapılan merasime iştirak etmiş olan 
kaymakam Cevdet Beye Avuaturya 
Reisicümhuru gümüş bir şeref hatıra 
aı vermi§tir. 

Dün ıenrimize gelen ltalyan güre§çileri. 
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Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 
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f KAamı"l P•ıı•a ve Prenses Zeynep Hanım. -
Yusu """' - d "f t · - lki S l A . . z ynep Harun; konagm a ı tar e mesı. 

utan zızın, e kd" d"l rk akkai' . • . d Sultan Azize ta ım e ı en em a ' altın tepsı ıçıny e f KA il Paşanın Sultan Azize hediyeleri. 
tapuları. - usu am 

1 Sultan Aziz, ithu ta.kdimeİu· Sultan Aziz, Fuat ve Ali pata a_r 
ilıeyht.ndekı" sözlerden ve dolayı. sı- budiyeti görünce: k 

k _ Memnun oldum. Aldım, a
le ucu kendisine dokunan dedı O· bul ettim. Gene sahiplerine ver-
duda.n gazebe gelerek Mustafa. Fa- dim safayıhatırla kullansınlar! 
zıl paşayı "Divanı Ahk.amı Adlı!e,. ...., 

1 d Demi,tir. Nazırlığından az e ınce, y~rı~e Zeynep Hamfemendi, Osküdar-
Prenses Zeynep Hanıme~end.ının da kain Zeynep Kamil hastahane-
zevci ve Fazıl paşanın entf~es~ Yu- Bini yapan; lstanbulda; binlerce 
suf Kiimil paşayı tayin etmışh. fukaraya bakan; Yakacık, Kartal 

Yusuf Kamil pa,a da ağniyada~- yollarını açan ve daha bir çok ha· 
dı. Gerek kendisi , gerek zevcesı yırlar işliyen muhterem kadındır. 
ashabıservet ve samandan, erbabı: Yusuf Kamil Pa,a, meşhur "Tel. 
hayır ve hasenattan idiler. Aynı mak mütercimidir. Eski tarzda in
zamanda Yusuf Kiimil paşa,_ çok şası ~ok çetin olmakla beraber m~
deaerli, alim, fazıl, münşi, şaır ve kemmeldir. Şiirlerinde b_azan yen~ 
ge;çekten kamil bir zat idi. Dört edebiyatı andıran sadelık letafeti 
ay evvel Şurayıdevlet reisliği~den görülür. 
infisal etmiş, konağında Padışahı Sultan Aziz merhumu Mısır se
za.mandan iltifat bekliyordu. Her· yahatine tergip eden kendis!dir. 
nedense bu aileimuhtereme, şan, Sultan Azizin Mısırdan avdetınd~ 
ve şöhr~t, makam ve mevki ikbal, fstanbulda yapılan yedi gün, yedı 
mesnet düşkünü. olduklarından em- gecelik büyük şenliklerin yalnız 
niyelerine nailiyetten aııırı derece- halkın arzu ve ihtiyarile yapıldığı 
de neşeyap ve küçük bir stikuttan isae olunmus ise de müşarünitey
f evkalhat duçarııstırap olurlardı. hin elaltınd~n teşvikte bulunduğu 

Yusuf Kamil p~ merhum, sa· ve lütuf ve inamını gören mensup-
k d ··k 1 !arını bu icte kullandığı malumdur. dareti uzma ma amma a yu se • T 

miş ve yedi sekiz ay kadar "dev- Yusuf Kamil Paşa, Sultan Azize 
!etli fehametli,, teşrifat elkabını ta- çok temellük gösterm!ş, ço~ ~ıy
şımıştı. 

Sultan Aziz, bir ramazanışerifte, 
cuma selamlığı alayını Beyazıt ca• 
mişerifinde yapıp ikindi namazına 
kadar mahfelihümayunda kalarak 
hafızları vaizleri dinledikten son
ra Vezn~ciler, Şehzadebatı tariki
le Fatihe doğru bir gezinti yapmış 
ve dönüşte, şimdi Fen fakültesinin 
işgal ettiği meşhur Zeynep Ha_nı~ 
konağını teşrif ile Yusuf Kamıl 
paşa ve Zeynep Hanımefendinin 
iftarlarında kalmıştı. 

Padişahın mabeyincileri, yaver
ler,. sair bendegam yüzlerçe kifi 
teşkil ettiği ve evvelden haber ve
rilmemis bulunduğu halde, iftar 
sofrası tertibatı ve yemekleri, gÜ· 
ya bir gün evvelinden hazırlıklı gi 

biJ!ffi·..mYWeFecede t'az v~ ikram 
olunmuştu ki bu hadise, İstanbul. 
da senelerce yadedile gelmitti. 

İftardan ve teravvih namazm
dan sonra Yusuf Kamil pafa ve 
Zeynep Hanımefendi, iki altın tep
si üstüne, malik ve mutasarrıf ol
dukları bütün emlak ve akaratın 
tapularını, temessüklerini koyarak 
Padişahm kabulünü İstirham etmiş 
lerdi. 

mettar hediyeler takdım etmıştı. 
Sultan Azizden intikal edip Sul

tan Hamidin kullandığı nadide in
cili tespihi ve Yıldız sarayının or
ta kat salonunda bulunan gayet 
musanna büyük saati, elli mumluk 
gümüş avizeyi, müşarünileyhi? 
takdim eylediği bu meyanda tezkar 
olunabilir. 

Yusuf Kamil Paşa, 1220 de A
rapkirde doğmuş ve lstanbulda bir 
müddet amcasının yanında kaldık
tan sonra Mısıra gitmiştir. Güm· 
rükcü Osman Pasanın birader zade 
sidi~. Mısırda ha~inei Mısriye kita
betinde bulunup Mehmet Ali Paşa
nın takdirine mazhar olarak mai
yet katibi olmuş ve askere kaydile 
bes senede mirliva rütbesini ihraz 
et.;.;..t;o; u:.ıa_ ·~ _......,.~.· uımuş
rur. Menmet Ali Pa~ vefat edince, 
Yusuf Kamil Paşa Saide çekilmiş 
ve oradan hac tarikile 266 da lstan
bula gelmiştir. 1293 ramzanının 
yirmi ikisinde vefat ederek üskü
darda, zevcesile müştereken yap
tırdıkları Gureba hastahanesi itti
saline defnolunmuştur. Bir kaçse
ne sonra vefat eden zevcesi Pren
ses Zeynep Hanımefendi de, zevci 
yanında metfundur. 

(Bitmedi) 
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Sultan Azizin başmabeyin cisi Hafız Mehmet 
"Cünbüş takımı" ! - Hidiv le Padişah uygun. 

Üç profesör 
Daha geldi 

Kadro ikmal edildi, bugün, 
yarın ilan edilecek 

Kendilerile mukavele yaprlan üç: ec
nebi profesör daha dü.n tehrimize gel
miıtir. Evvelce gelmiı olan profesör 
"Ni•an., de tekrar tehrimize gelmiştir. 

Ecnebi profeıörler dün müıavirlik 
heyeti reisi ) hsan Beyi ve profesör M. 
Malche'i ziyaret ederek cörii.ımüıler
dir. 

Maarif vekil vekili doktor Refik 8. 
dün Ünİverıiteye celmemi4 Ye kadro i,. 
lerile saraydaki dairesinde lnefcul ol
mu§tur. 

Habet- aldtiımıza cöre, üniversite 
kadrosu tamamen ikmal edilmi, olup 
bu~, yarın ila., edil.:cektir. 

Gcorges 
Ölümü .. 

Leygucs'in 

ANKARA, 13 (A.A.) Fransı:ı 
Bahriye nazın M. Leygues'in Yefatı 
münıuehetiy)e Hariciye vekili Tevfik 
Rüttü Beyefendi ile Franaa Hariciye 
nazırı 'M Paul Boncour biribirlerine a .. 
§aiıdaki telgrafları gönderıniılerdir: 

Hariciye na.JOrrı M. Paul Boncour 
Hazretlerine PtııU 

Bahriye nazırı arkadaşrnıı:ın vefa .. 
tını büyük bir teessürle haber aldım. 
Derin ve hiirmetk&rnıuhabbet hisleri
mi kabul etmenizi rica ederim. 

Tevfik ROŞT(J 

Haric:iye vekili TerJlilı Rüıtü Beye- , 
lendi Hazıretlerine Ankara 

Fransa hükfunetinin matemine it
tirakini:zden dolayı fevkalade müte· 
hassiı oldum.. Derin minnettarlığımı 
ve doatluiumu kahul etmen.izi rica 
ederin1. 

Almanya da 
Yeni bir teşkilat ---Ayda bir yemekten tasarruf 
parası teşkilata verilecek 

BERLIN, 13. A. A. - Volff ajan-
sı bildiriyor : .. 

Propaganda nazın M. Goebbels, dun 
yapılan büyük bir toplantıda "Kışın aç: 
lığa ve souğa karıı mücadele" ~.arek~!'; 
nin başlaması münaoebetile . soyle~ı~ 
bir nutukta, bu mücadeleye art. t<;tkılat 
hakkında etraflı malLimat ve~•!~· 

M. Goebbelı, hükümetin genış miky';'s 
ta giriştiği faaliyet ve t:şe~büs sayesı~ 
de işsizlerin sayısında tımdıye .. k~da~. ~~ 
ki milyon kişilik bir azalma goruldugu-
rıü hatırlatımı ve demiştir ki: . . 

" Hükumet herşeyin yapılıp bıtnuş 
olmadığını pek iyi biliyo~. ~i~di_ asıl iş, 
işsizliğe karşı mücadelenın ıkıncı safha 
smı açmaktır. . 

Bu mücadele şimdiye kadar elde edı: 
len neticelerin korunup kuvvetlenmesı 
maksadını gözetecektir. Bununla beraber 
hükumet geriye kalan işsiz~e~ sefa~_et!e 
rile haşhaşa bırakacak değıldır. Huku· 
met büyük bir yardım teşkilatı ~a:ırla 
mıştır. Bu teşkilatın temeli şu duşunce 

diı~ı~ıf ve meslek farkı gözeti~~ksizi~ 
bütün millet gelecek kış mevsımmde htç 
bir kimsenin souktan ve açlıktan sıkın
tı çekmemesini temin ed~cek surette ha 
reket ederek bu yardım işine karışma
sı gerekliğidir. 

Bu cümleden olarak her Alman, hey 
ayın ilk pazar gÜnÜ 50 fenik tutarınua 
bir bap yemekle iktifa edecek ve bu su 
retle tasarruf edeceği parayi h~ yardnn 
teşkilatına verecektir. Bu teşkılat, hır 
milli koOOte ve mahalli heyetler tara .. 
fmdan idare edilecektir. 

Muayyen günlerde toplana~ak. t~e
ler ve yapılacak eşya teberrialerı ~ırık
tirilecektir. Aynca bir piyango tertıp ~
lunacak, bir iaşe servisi yapılaca~~ır. Tı
yatrolar konserler. sinemalar ıçın yok 
sullara bedava bilet verilecektir." . 

M. Goebbels, bu tafsilat.• . verdıkten 
sonra sözünü ıöyle bitinnı:ttır : 

" Milliyetçi sosyalistlik, gerçekten 
bir so5yalist fırkası qliı.uğunu, bu SU· 
retle göstermektedir. Bununla berabe~ 
onun sosyalistliği kuru laflar çerç_eve.sı 
içinde kalmıyan, çalışan bir sosyahstlik
tir. 

Her fert, herkes için ve herkes her 
fert için.' ' 

Bizim çalışma düstürumuz ye remzi .. 
miz, şu olmalıdır: ... 

' ' Umumi menfaat, bususı ve ferdi 
menfaatten üstündür." 

M. Herriot Pariste 
--o--

fuemıiun" olduğunu söyledi 
PARIS, 13 (A.A.) - Balkanlarda 

ve Rusyada yaptığı seyahatten dönen 
M. Herriot, saat 11,25 te Pariste fi· 
mal İstasyonUna gelmiştir. Radikal 
Soayalist fırkuı reisi, istasyonda M. 
Chautemps tarafından karşılanmış, 
herhangi bir beyanatta bulunmak is
tememiş, kısaca şunları söylemiıtir: 
''Biliyorsunuz ki, Bulearistanı, Türki· 
yeyi ve Rusyayı cezip gördüm. Bu se
yahat hakkında her gün malümat al
dınız. Gayet iyi bir surette karşılandı 
ğunı, gerek benim ve gerek refakatim 
deki murahhas heyet azasmın bu çok 
sıcak karşılamadan pek ziyade mem
nun kaldığımızı söylemekten baıka 
ne diyebilirim?.'' 

PARIS, 13 (A.A.) - M. Herriot 
Parise geldiği vakit sağ cenah mün
tehasına mensup oldukları zannedilen 
birkaç nümayişçi düşmanca bağrışıp 
çağrışmağa başlamışlardır. Halk bu 
çığlıklara karıı protesto ile mukabe
le etmiıtir. Hadise, çarçabuk kapan. 
mıştır. 

Kutup yıldızı çalındı! 
LONDRA, 13. A. A. - Vest End ma 

hallesindeki kuyumcu dükkanlarından bi 
rinin cameki.nmdan " Kutup yddızı" de 
nen ve iki milyon frank değerinde olan 
bir zümrüt'ün cüretkirane bir ıurette 
çalmdığmı bildinniştir. 

33 1/ 4 kırat vezl).İnde olan bu kıy
metli taş camekanda teıhir edilmiıti. Bu · 
ıabah dükkirun önünde gayet şik bir o
tomobil durmuı, i~inden yere İnen bir 
adam camekanı birden bire kırarak ziiın 
rüdü yakalamıı ve heman otomobile at 
lamıttır. Bundan sonra araba hiç kimse 
nin müdahalesine vakit kalmaksızın .aa
"'!UP ritmiıtir. 

Kübad~ vaziyet 
VASHINGTON, 13 .A. A. - Ame- . 

rika.nın müdahalesini mücip .elaaılı: bir 
hadiae nerede ise çıkmak ihtimali, Be
yazev ile Latin Amerika nıehafilini · 
meıgul ebnektedir. 

Univertise idare heyeti profeaöder, 
muavinler ve aaiıtanlar için bir yazife 
talimatnamesi hazırlamağa bajlamı9br. 
Talimatname bu ay sonuna kadar ik
mal edilecektir. 

Paul BONCOUR Chaco'da süngü hücumları 
LA P AZ, l 3. A. A. - Erkanı harbiye 

bildiriyor ' 

Fransız Hava 
Nazırının seyahati 
M. Cot dün tayyare il~ 
Moskovaya hareket ettı 

PARIS, 13 (A.A.) - Hav:as Aj":~: 
d ~ Hava nezaretinin bır teblıgı 

sın an. D t' · "da 
M. Cot'un dün 15,30 da ore n~n ı • 

tt .•. b"r Devoitine tayyaresıle ha-
re e ıgı ı d" S ha 

k t ettiğini bildirmekte ır. eya • 
~= t tirak eden öteki tayyarel~r R~s· 
yay! sabahleyin hareket etmıtlerdır, 
Moskovaya ayın 15 inde varacaklar
dır. Hava nazırı dün 17 de Strasb:':""~" 
ta kalmıştır. Paristen kalkarken buyuk 
bir kalabalık nazırı alkışlamıştır. Sov
yet maslahatgüzarı Rosemberg yol • 
da şile askeri ataşe ventzo yoldaş ken 
disini selamlamışlardır. 

LlVOV 13 (A.A.) _Fransız h.a.~a 
işleri nazırı M. Cot'ı Ru,yaya golur
mekte olan ve Pilot Doret tarafından 
idare edilen üç motorlu ta>'!are sa~t 
on buçukta Livov'da bir muddet e.g
lenmİ! ondan sonra Varıovaya gıt
mek ü~ere 12,25 de yeniden havalan~ 
mıştır. 

-----<•----::--: 

Yeni bir teklif ---
Fransızlar yeni proje 

teklif ediyorlar 
PARIS, 13 (A.A.) -. Ere. N~velle 

. Fransız hükUmetı sılahları yazıyor. 
11

. . • t k 
bırakma meselesinin ha L ıçın şu e 
lifte bulunmuştur: 

Bir taraftan hali ~azı~da mevcut 
1 Sl·ıahların şimdikı mıkdarda bı-o an . ·'dd t • 
rakılmak ve muayyen hır mu . e I• 

çin tahdidi, diğer tara_ft~n teslıhatın 
e askeri bütçelerin dıumı surette bey 

v )milel bir kontrole tabi tutulma31. 
ne h - k Eyi niyetimi:ı:i bir da a gostenn~ 
te olan bu teklif, açıktır. Hu teklıf 
karşısında artık bir taknn saçma sa
pan deliller ileri sünneğe mahal yok 
tur. Filvaki hakikaten &ulhp~ı:er o
lan bir hükumet için bu teklrfın ne
resinde srkınıtı verecek bir .§e'Y_ var .. 
dır? Ve bu teklifi kabulden ımtma e· 
denler umumi bir itimatsızlık uyan-
d • olmalarından dolayı nasıl olup ırrnı, .. 1 
ta hayrete düşüyorlar? ~ugun ya su 
hun lehinde veya aleyhınde bulun • 
mak lazımdır, hem de bir t~~rın nu
tuklar söylemek suretiyle degıl, pren
sibi nısfet kaidesine muvafık olan ve 
ancak tatbikinin müesisr olup olmıya 
ca.crının meydana çıkarılması lizım 
gelmekte bulunan kontrol sistemin~ ka 
bul ve ya reddetme~ için beynelı~u!el 
bir akit vücude getırmek suretıyle. 
l\llaatteessüf Hitlerin ve dostlarının nu 
tt..Jkları, Almanyanın yeni baıtan sil~? 
!anması ve Almanyadaki galeyan,_ bu 
ırµn '\'etıreğeırfie"kre~olan" 6ırer cevap 
te~kil etmektedir. 

Paris görüşmeleri 
' PARIS, 13 \A.A.) - lngiliz hari

ciye nezaretinin parlamento müste§a 
r~ M. Eden İle hariciye nezaretinın 
Milletler Cemiyeti servisinin şefi M. 
Cl'dogan'ın 18 eylülde Parise gelme• 
leri beklenmektedir. 

M. Edenin Pariste kaldığı müddet 
zarfında muhtelif Fransız devlet a
damlarile bilhassa M. Daladier ve M. 
Paul Boncour ile Milletler cemiyetine 
bilhassa silahları azaltma konferansı
na ait muallak işler hakkında görüşe
ceği evvelce bildirilmişti. 

M. Eden Cenevreye gitmeden ev. 
vel Romayı z;yaret edecektir. Diğr ta 
raftan M. Nonnan Davi. de M. Eden
le ayni zamanda Parise gelecektir. 
Ancak M. Edenin M. Norman Davia
tfı:n 24 saat Önce geleceği zannolun. 
makt.adır •. 

Romada devam edilecek 
f.ONDRA, 13 (A.A.) - İngiliz si

yasi mahafili 18,9 da Pariste yapıla
C'ttk müzakereleri bir noktai nazar 
teatisinin takip etmek ihtimalinin m~v 
cat olduğunu kaydediyorlar. 

Bu tRkdirde görü§melereğ; Millet
ler c ... miyeti konseyi toplanmadan ev 
ve) Roınada devam edilebiür. 

bununla beraber kat'i olarak tes
hit edilmiı bir f"Y yoktur. Ve bu dü
şünc.elerin tatbik aahasma konması 
Paı:"İs ır.iizakerelerinin neticelerine bağ 
~.d.,. 

-----··-----
Lerrouks kabinesi ekse. 

riyet kazanabilecek 
MADRIT, 13. A. A: - Nazari he

saplara göre Lerrou}( bbineıi, parla. 
mentoda 126 muhalif reye kar;ı 289 rey 
ile ekseriyet kazanacaktır. Bununla be
raber ayın 25 inde toplanacak olan Ra
dikal sosyalist fırka kongreainden evvel 
tam bir tahınin yapınak kabil değildir. 

Tıra Radikal Sosyalistler muhalefete 
girerlerse o zaman Action Republicaine 
ile Leı-roux hükU:metinin vaziyetleri tek 
rar mevzuu babsolabilir. 

Georges Laygues 
kruvazorü 

PARJS, 13. A. A. - Havas ajansın· 
dan : 

·- ·-··r· • • - • '<.. • • 

·~· Cümlıuriget 
101 pare 

bayramı sabahı 
top atılacak 

:ANKARA 13 (Telelonla) -- Cüf!lhuriyetin onuncu yı.ldönümü 
·· b ı·ı 2'9 Te,.rinievvel s~ba hı sekiz buçukta memleketın her ccı-

munase e ı e ' J kili · h 1• k alhna alın rafında 101 pare top atılması cra Ve erı eye ınce arar 
mıştır. 

Düyunu umumiye mukavele~i . 
'ANKARA 13 (Telefonla) -- Düyunu umumiye mukavelesı m.uzı-

b • k e1' "n meriyete girmesi için hamillerin kupon bedelı c. •• ınce mu av enı • b·ıa· l "kel d k n ütihaklarını bildirmclerı ve 1 ıren er mı arının a 
mak surledı ek. . b ı· doldurması lazımgelmekte idi. Paristeki komi
mu ave e e ı nıs e 1 b • b · k l deki l'kt M fiye vekaletine gelen telgrafta u nıs etin mu ave e • 
~'::J~e ebaliğa olduğu bildirilmekted iı-. Bu suretle yeni mukavele men,·e 
te girmiş bulunuyor. 

• 
Iran kabinesi istifa etli 

TAHRAN, 13 ( A.A.) - Kabine istila etmiştir. istifanın sebebi 
şimdiye kadar öğrenilmemiştir. 

Müşterek tütün bürosu 
nasıl çalışacak? 

Yunan başmurahhasının beyanatı 

Tütün konferansında bütün pürüzler 
ayıklandı, Bulgarlar bekleniyor ... 

lstanbulda toplanmakta olan tütü~ 
konferansı mesaisine devam etmektedır 

Konferansa iıtirak edecek ?lan Bul-
gar murahhası henüz gelmem~ş . oldu
... dan kat'i kararlar henüz ıttıhaz er 
~~=me~ştir. Bulgar murah~1as1nın bu 
sabah gelmesi beklenmekt_edır. Konfe-

• Yunanistanı temsıl etmekte O• rans,a b k 
lan Yunan ba§murahhası ve sa ı na 
zırlardan ve aya~ azasından Anastaa 
Bakalbaois dün bıze konferansın met 

1 olduğu meseleler hakkında şu §a• 
;:01 dikkat beyanatta bulunmuıtur: 

- Konferansın mevzuunu iyi~e an· 
Jayabilmek için, tütün meselesinın ta, 
rihçesinden biraz bahsetmek fayda.1~ • 

1 Balkan konferanslarının verdı~ı 
:a~:rlar arasında, Şark tütünl~rinın 
himayesi için Türkiye, Yunanısta.n, 
Bulgaristan arasında mÜfterek komıs• 
yon teşkili meoelesi de vardı. B';'lkan 
konferansında, Balkan devletlerı ara-

d U··ç itilif akdi esas itibarile meY" 
sın a d'" . "kt :zuu bahistir. Biri siyasi, ıgerı ı •ısa-

ıl. , .. ·· c.fuii .ıe Balkan devletlerı te· 
~allfı\\I\ ycnd'lgc• • "' ua•I!ilotte tiibi 

tutulacakları mt.ıaınele,.--c Ja.ia UI ..... -:~ 
liftır. Şimdiye kadar toplanan Balkan 
konferansları siyasi itilaf hakkında 
bir proje kabul etıniŞJerse de henüz 
iktısadi meseleler hakkında hiç bir 
itilaf projesi kabul edilememiıtir. Fil 
vaki konferansta zahire ve zirai mah 
sulatın himayesi tetkik edilmiştir. Fa
kat zirai mahsulat meyanında fark 
tiitünleri müstesna bir ehemmiyeti ha 
iZdir. Bu tütünlerin himayesi mesele
si evvela 1927 de Atinada toplanan 
sulh konferansında mevzuu bahis ol
muştu. Konferansta bu mesele ilk de
fa olarak Türkiye murahhası Sürt 
mebusu Mahmut Bey, Bulgar murah 
h:aaı M. Kiroff ve Yunanistan murah
hası olan ben tarafından ortaya atıl -
mıştı. O zaman bu mesele hakkında 
fıazırlanan ilk rapor Atinada topla -
nan birinci Balkan konferansına veril 
mişti. Fakat Şark tütünJerinin hima
yesi meselesi ancak lstanbulda topla
nan ikinci Balkan konferansında mü. · 
zakere edilebilmiıtir. O :zaman mu
rahhaslar Türkiye namına İnhisarlar 
müdür muavini Mithat, Neınlizade 
Mithat, Bulgaristan namına M. Niko. 
loff; Yunanistan namına ben idik. 
Konferansta fark tütünlerinin himaye 
ai için müıterek büro tetkiline karar 
verilmiıti. Bu büronun salahiyet ve 
vazifesi de geçen mayısta 1 stanbulda 
toplanan tütün kongresinde tesbit e· 
dilmiıti. Mütterek büronun vazifen 
!U suretle hülisa edilebilir: 

1 - Şarkta tütün yeti§tiren üç mem 
leket arasında evvelce mevcut olan 
rekabeti kaldırmak. 

2 - Tütün 2iraatini iıtim1Ake röre 
tanzim etmek, 

3 - Şark tütünlerinin ıöhretini ve 
mevkiini İstihlak piyasalarında diğer 
tütünlere kartı müdafaa etmek. 

Bu itilaf geçen martta Cenevrede 
bulunduğumuz zaman iıimizi çok ko , 
laylaıtırdt. 

Yunan Başmurahhası M. Anasl<U 
Bakalbasis 

ket te temsı1 tlll.u..ı.;..~ti. Hucu•i komit, 
u:r::un süren hararetli çalıımadan son 
rıı., şark tütünü yetiıtiren memleket
lerin vaziyetini kolaylaştıracak ba:zı 
kararları, ancak iki §artın kabulü tak
dirinde verebileceğini tebliğ etti. Bu 
§artlar da ıunlardır: 

1 - Tütün ziraatini istihlake göre 
tanzim etmek. 

2 - Şark tütünlerini himaye için 
müıterek bir büro tetkil etmek. 

Müstehlik memleketler, bu ilr.i far 
tı kabul ettiğimiz takdirde, badema 
evvelce satın aldıkları tütün mikda
rından yüzde 10, yüzde 15 nisbetin
de fazla tütün satın alabileceklerini, 
mevcut eski stokları da iki aenede taı 
fiye edeceklerini, satın almak için lü
zumu olan sermayenin de, faizsiz veya 
cüz'i bir faiz ile, mÜ§terek büro emri
ne vermeleri için mensup olduklan İ· 
darelere tavsiyede bulunacaklarını, vo 
i•tihsalat, istihlakata göre tanzim e
dildikten sonra da fazla istihsal vaki 
olursa bunları da iki sene zarfında sa 
tın alacaklarını bildirdiler. 

işte bu verdiğim izahattan sonra, 
bpradaki vazifemizin esası kolaylık
la anlaıılıyor. lstanbulda toplanaa 
konferanstan maksat, Cenevrede ve
rilen kararları Milletler Cemiyeti ik
tıaat komisyonunda geçirmek ve Mil. 
letler Cemiyeti meclisince tudikini te. 
nıin etmek ve müıterek büronun tali
matnarİııeıini yaparak tütün zir ... ti 
tanzim hususunda "iç memleket ara
sında bir anlatma vücude ceıinnek
tir. 

Buradaki mesaimizden müsait ne
ticeler elde edeceğimizi ümit ederim. 
Çünkü meaelenin pürüzleri eaaaea a
yıklanınıı ve Bulgar dostlarnnızm Yİİ· 
ruduna intizaran, her türlü hazırlık
lar da ikmal edilmittir." 

Bir Bulgar köyünde 
kan1ı kavga 

SOFY A, 13 (A.A.) - Narnr.,.,a-
11e civarında Deniz köyde çıluta bır 
h:vll'a yeni boıan11111 bir kan koc"" A 

rnnl taksimine ciriımeleri cibi ebem. 
rr.ıjyctsi;z: bir aebep yüzünden çrlnwt
tır. 

--o-

Çinlilerle bir müsademe Tıbbı adli dersi tatbikatı için Morg 
müessese.si yanında bir pavyon inıuına 
h•şlanmıştır. Burada Tıp ve Hukuk ta
lehe•i, tıbbı adli denlerini müıtereken 
côrec~klerdir. 

Balkan Tıp Haftası 
başladı 

SOFYA, 13 (Milliyet) - Türki -
ye, Yunanistan. Romanya ve Bulga ... 
ristandan gelen murahhasların İ§tİra ... 
kile Be!gratta dün saat 10 buçukta 
Ra.lkan tıp haftası küşat edilmiştir. 
lr•'malara başlamadan evvel, bütün 
Bı\•kan hi.ikUmetlerinin reisleri sel aıtı 
la<ımıflardn 

Osmanlılar aleyhine 
:bir film 

SOFYA, 13 (Milliyet) - BuJga -
ristanın "Eairlel"İn İayanı'> isminde 
ilk sesli, •Özlü ve farkılı filmi Bulgar 
rejisörü V. Gendov Gospodin tarafın 
dan Viyananın Tobia Klang otüdyosun 
da çevrilerek ikmal edilmiştir. Bu 
film, Bulgarların Osmanlılar zama -
nındaki istiklal mücadelelerini tasvir 
etmektedir. Baş rol de meşhur ihtilal
cilerden Vasi! Zevaki'nin hayatı tem
sil edilmektedir. Filmin yalnız tabii 
manzaraları Bulgariatanda çekilmiş • 
tir. Filmin Osmanlı idaresi aleyhinde 
olduğu zannedilmektedir. 

Rojaı, Gallardo, Silva, Arce ve Fen
nadey mmtakalarında Paraguaylılar ıid 
detli bir tazyik yapmaktadırlar. Bütün 
cephede süngü hücumlan yapılmıştır. 
Paraguylılar muvakkaten Bolivya cephe 
sini bazı yerlerden yarmışlardrr. Zayiat 
çoktur. 

Sandalla devrialem 
NIGA, 13. A. A. - Albatros adli bir 

sandalla yalnız başına devir seyahatine 
çıkan Albert Kriszt İsmindeki Macar 
Plymouth'dan Niga'ya gelmiştir. Bu 
Macar seyyah bundan sonE"a Lizbon'dan 
Havana'ya gitınek Panama kanalım geç 
mek, ümit burnundan dolaşıp Afrika sa 
bilini tnkip ederek Breme'ye dönmek ni 
vetindedir-

CümhWTe.iıi M. Albert Lebrun'un de 
diği gibi büyük harpten sonra F ranoız 
donanmasının yeniden canlanıp kuvvet· 
lenmeslnde hakiki bir amil olan mütevef 
fa başvekil ve bahriye nazırı Georges 
Laygues'in hatırasına bir hürmet eseri 
olmak üzere, ChiteaurenauJt ismi altın• 
da yeni yapılmakta olan kruvazöre 
Georges Laygues adının takılacağı hah 
riye nezareti tarafından bildit·iJmi§tir. 

Streıa konferaıuı toplandığı zaman 
Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan 
bu konferansa "İftirak etmitlerdi. Bu 
üç memleketin mümessilleri Şark tü
tünlerinin himayeıi için tedbirler alın
masını iıtediler. Bu temenniler kabul 
edildi ve :lıusuıi bir komite teıkil edil 
di. Bu komiteye aadece fark tütünü 
müstahsilleri değil ayni zamanda mfu 
tehlik hüklimetler de iftirak edecekler 
di. Geçen martın yirmi birinde bu ko 
.ıniteye İftirake davet edildik. Fakat 
Cenevreye gitmezden evvel üç mem .. 
leket murahhasları Atinada kendi ara· 
larında toplanarak taleplerini birlettir
diler ve müıterek bir talepname şekün 
de hazırladılar. Bu suretle Cenevrede 
mÜ§terek ve müttehit bir halde hare
ket ediyorduk. Bu hattı hareket Ce
nevrede çok iyi bir tesir bıraktı. Kon
feransta Balkan devletlerinin teşekkü 
lünden beri ilk defa olarak üç mem· 
leketin müşterek menfaatlerini hep 
birden müdafaa ediyorlardı. Her bi
rinıiz orada söz söylerken yalnız ken .. 
di memleketimizi değil,. üç Balkan 
mümessilini temsil ediyorduk. 

HARBiN, 13 (A.A.) - Sungari 
nehri cenubu garbisinde Tungho Jııpoa 
karakolu, 3 saatlik bir muhabereden SOf>o 

ta gayri muntazam kavvetlerden mü... 
rekkep 300 kişilik bir müfrezeyi püs
kürtmüıtür. Japonlardan iki ötekiler. 
den 30 kişi ölmüttür. · ---

Moskovadaki 
kazası 

tayyare 
-o--

50,000 faşistin geçit resmi 
ROMA, 13. A. A. - Dün Romada 

50000 genç faşist namzedi, M. Mussoli
ninin önünden geçmiJlerdir. 

M. MuHolininin yanında hemen bü
tüaı nazırlar vardır Cenevredeki bu komitede üç mem 

lel<etten başka 15 müotehlik memle. 

VARŞOVA, 13 (A.~.) - Mosko
vadaki Pat ajansının muhabjri, f.Milot 
Lewoniewıkinin aldrğı yaralar netice .. 
sinde öldüğünü bildiriyor. 

Paraşütle atlamış olan miralay Fil
powicz asap sarsıntısından mustariptir. 
Bir haotaneye kaldırılmıttır. 



Bir kütüphane 
Haydar Rifat Bey bu defa Rus 

edibi (Dostoievvski)nin meşhur 
eserlerinden birini Lamaiaor des 
morts'u tercüme etti. Bu eserin so
nunda Marx'a ait bir eser hazırla
dığını vadetti. 

Haydar Rifat Beyin son tercü
mesile beraber bir kaç yıl içinde 
Türkçeye çevirdiği layemut eserle
rin yekunü (22)ye balığ oldu. 

Bunların arasında son inkılapla-
rın kahramanlarına ait tah-
lili eserler olduğu gibi Tour-
guenef, Andre Maurois P. 
Bourget gibi dünün ve bugü
nün edebiyatında büyük kıymetler 
ifade eden garp muharrirlerinin 
eserleri de vardır. 

Bu eserleri herhangi bir gazete-
' ye tefrika edilmek veyahut bir ki
tapçıya satılmak gibi derhal nakte 
tahvili kabil olmayan pheserler
dir. Gazeteler karii oyalayan sü
rükleyen roman istedikleri gibi ta
bipler de daima bu yolda töhret al
mış muharrirlerin pefindedirler. 

Bu itibarla düne ait olsun, bugü
nün kadrosuna girmit bulunsun 
tahlili, felsefi kıymet ifade eden e-

• aerlerin piyasası daima durgundur. 
Binaenaleyh Haydar Rifat Beyin 
bu çok kıymetli, fakat alışveri9 pa
zarında o kadar talibi olmayan cid 
di, edebi, felsefi eserleri Türkçeye 
çevirmek ve bastırmak gibi iki ba9 
Jı fedakarlık gösteritini takdir et
memek ve kendisine memleket ir
fanı namına teşekkür etmemek ka 
bil değildir. 

Haydar Rifat Beyin Rus ve F ran 
aız edebiyatından Türkçeye çevir
diği eserler her fikir adamının kü
tüphanesinde behemehal bulunma
sı lazım olan şahe;erlerdir. P. Bour 
get'in Terre Promise'i tahlili ro
manların en güzellerinden olduğu 
gibi A.Maurois' dan (iklimler) diye 
tercüme ettiği eser de yüksek bir 
psikolojinin, hem de bugüne ait 
hislerin heyecanların tahlili bir i
fadesidir. 

Haydar Rifat Beyefendiye bu 
hümmalı faaliyetinden dolayı te
fekkür etmek borcumuzdur. Bu mü
nasebetle kendisinden (Zola) gi
bi naturaliste'lere ait bazı eserler 
de tercüme etmesini rica etsek bel
ki kabul ederler. Bilhassa Zolanın 
papasları iğneliyen eserlerine çok 
ihtiyaç vardır. 

Burhan CAHJT 

Esnaf cemiyetleri ---
Yeni teşkilat yapılacak 

Esnaf teıkilabnıfan ekserisinin İşti
rakile bir esnaf bürosu tetkil edildiği 
maliımdur. 

Esnaf büroıunun bir &enelik kısa 
bir zaman :zarfında gösterdiği faaliyet, 
tayam takdir neticeler venniıtir. Esnaf 
tetkilibndan henüz büroya gİrmemİf 
olanlanrun da İftirakile büronun daha 
geniı bir mikyasta çalıtmasının çok 
faydalı olacağı düşünühnektedir. 

Bu suretle çalııacak büroda, yalnız 
esnafın her nevi kanuID muameleleri 
görüleceği gibi her esnaf teıekkülü ay. 
nca, birer cemiyet kurarak birer idare 
heyeti seçeceklerdir. 

Şimdiye kadar esnaf cemiyetlerin· 
de ekseriya para itlerinden çıkan iMi
liflar bu suretle halledilmiş olacaktır. 

Esnaf mürakabe heyeti, bu umumi 
büronun tetkili için bir proje hazırla
maktadır. 
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EkoReMI 

Takas talimatı 
-o--

Vekaletten yeni talimat
name gelmesi bekleniyor 

Takas sisteminin ilgası üzerine hu .. 
sule gelen vaziyet henüz değişmiş de
ğildir. Takasın ilgasını emreden karar
namede, devlete ait takasların muteber 
olacağı bildirilmekte idi. Fakat takas 
muamelesini yapan komisyon, ilga ka
rarnamesinin neşrinden itibaren faali
yetine nihayet vermiş bulunduğu için 
devlet takaslarile de menul olamamak
tadrr. 

Ankarada, takas sisteminin ilgasın
dan sonraki vaziyetleri düzeltecek ve 
bilbassa devlet takaslan hakkında yol 
gösterecek bir talimatnamenin hcizır1an
dıgı yazılmııtı. 

Henüz bu talimatname hakkında 
malumat gelmemiştir. 

Alakadar tacirler, takas vaziyetinin 
kat'i tekilde te&biti için lktısat vekale
tine müracaat ve te§ebbüslerine devam 
etmektedirler. 

Talim8tnamenin bir an evvel tebli
ğine İntizar edilmektedir. 

Yeni ölçülere hazırlık 
1934 senesinden itibaren tatbik edi· 

lecek yeni ölçüler kanunu için hazırlık· 
)ara devam edilmektedir. lstanbul mın
takası ölçüler batmüfettiıliği ve Tica
ret odası, ayn ayrı çah§arak yeni ölçü
lerin tatbikinde müıkülat çekilmemesi 
için İcap eden tedbirleri almakla meş
guldürler. 

Ticaret odası, bütün esnafın yeni ôl
çüler hakkında tam maliimat sahibi 
olması için büyük lavhalar hazırlamak
tadır. 

Bu 13.vhalarda metre esasına istinat 
eden yeni ölçülerin muhtelif ıafhalan ve 
bunların tekilleri gösterilmektedir. 

Oda, ayni zamanda yeni ölçülerde 
kullanılacak tartmalann memleketimiz 
dahilinde İmali için teşebbüste bulun
maktadır. 

Fransa kontenjan usulünü 
degiştiri~or 

ihracat Ofisine gelen maliirnata gö
re, Fransa bükUmeti, teşrinievveldeo i
tibaren kontenjan sistemini değiıtirme
ğe karar vermiştir. 

Tesbit edilen kontenjanlar, dört kıs
ma ıİynlacaktır. Bunlardan üç kısım, 
Fransaya mal almak hususunda müsa
idatta bulunan memleketlere tahsia edi
lecektir. Dördüncü kısun kontenjan da 
ıimdiye kadar olduğu gibi müsavatan 
tevzi edilecektir. 

Yeni kanun 
Yunan hükUmeti, para sistemini ta

yin eden kanunu tadil ederek yeni bir 
kanun neşretmiıtir. 
~---~-~oı~------

Poliste 

Köşkte hırsız ---
2400 lirayı cebine koydu 

ve karanlıkta sırroldu 
Bir kaç gün evvel, T oplıapı hari

cinde Davutp~da Burmalı 'ÇCJme mev
kiinde merhum Emin Patanın kötkün
d~ mühim bir hırsızlık vak'ası olmuş. 

meçhul bir şahıs demir bir kutu içinde 
bulunan 2400 lirayı çalarak kaçmıtbr. 

Bir gece, saat on ikiden sonra. bij .. 

tün kötk halkı uyurken, meçhul bir t•· 
hıs kötkün bahçesine atlamıt oraı!an da 
maymuncukla kapıyı açarak köşke gir
mittir. Meçhul şahıs bir çok odalar yok
layıp gezdikten sonra, paıanın damadı 
lımail Bey ile refikasınm bulunduğu 

yatak odasına girmiı ve komedinin ü
zerinde bulunan demir bir çekmeceyi 
alarak gene yavaşça sofaya çıkmııtır. 

Hırsız, demir çekmecede bulunan 
2400 lirayı ceplerine ho§altbktan son
ra gene usulca, ayni odaya eirmit fa .. 
kat bu sırada saatinin cebinden düıme
sile Emin Paşanın kızı giiriiltüden u
yanmı§br. Meçhul tahıs kadının uyan
dığını görür gönnez derhal tabancasını 
çekmiş: 

- Sus. sesini çıkanna. yoksa vuru .. 
rum!. Diye itaret etmiştir. Bu korkunç 
vaziyeti gören kadının ani olarak dili 
tutulmut, ve baygın bir halde yatağa 
düşmüştür • 

Meçhul hırsız 2400 lirayı alarak der
hal sıvıımıı ve gecenin karanlığında 
kaybolmuştur. 

Bir müddet sonra baygınlıktan kur· 
tulan kadın derhal kocası lsmail Beyi 
uyandırmış ve hadise jandannaya ha· 
ber verihnit tir. 

Zabıta şüphe üzerine Mihran ismin
de birisini nezaret altına almııtır. Mih
ranın Üzerinde bir çok maymuncuklar 
ve 32 lira para bulunmuttur. Bundan 
ba§ka, son zamanlarda Topkapı civarın
da yapılan bir çok hıroızlıkların faili 
de Mihran olduğu anlaşılmıştır. 

Mihran bunlan tamamen itiraf et .. 
miş fakat son hadiseyi kendisinin yap
madığını söylemittir. 

Bir adam memesi Uzerinden 
yaralandı 

Şehremininde Melekhatun mahalle
sinde oturan 27 yaşında Şaban, ayni 
mahallede oturan llyas ile kavga et
miı, neticede llyas Şabanı bıçakla me
mesi Üzerinden yaralamışbr. Şabanın 
yarası ağırdır. llyaı yakalanmsş, Şaban 
tedavi edilmek Üzere ha.taneye nal<le
dilmiıtir. 

Ylllyette 

Mürakıp~er için 
Talimatname dün bil

dirilmiştir 
Yeni mali teıkilitta ibdaı olunan 

mürakiplikler için tanzim edilmit tali
matname dün Maliye vekiletinden mÜ· 
rakipliklere bildirilmittir. 

Bundan başka mürakip Raıit Beyin 
lstanbul, Mustafa Beyin Üsküdar, Ka
zım Beyin Beyoğlu mali teıkilitının 
mürakabesine memur edildikleri de teb
liğ olunmuştur. Mürakipler yeni vazi
felerine baılamaktadırlar. 

Ziraat sergisi 
28 eylulde açılacak olan vilayet zi

raat sergisinin tavukçularla bağcılar ve 
sebzeciler tarafından, daha sonra açıl
ması istenmiıti. Ziraat odası bugün 
toplanarak teşrinievvelde münasip bir 
gün teabit edecektir. 

Ali Rıza Hey 
Çifte defter tutan Raka biraderlerin 

evinde yapılan araştırmada ele geçiri
len hakiki defter, Beyoğlu defterdarlı
ğına getirilmiı ve oradan çalınmıftı. 

Bilô.hara defter ve defteri çalanlar 
meydana çckanlmıştı. O zaman Beyoğ
lu defterdarı olan Ali Rıza Bey hak
kında ihmal noktaaından, idare heye
tince lüzumu muhakeme karan veril
miştir. 

Bu karara Ali Rıza Bey itiraz etmek
tedir. Mevsuk bir membadan da altk
ğımız malumata göre, defterlerin mey· 
dana çıkarılmasında Ali Rıza Beyin gay .. 
reti görülmüştür. Bu kararın taıhih e
dileceği ümit olunmaktadır. 

---o---

Onuncu yıl için 
Hazırlıklar 

Ticaret odası müessesata 
bir tamim yaptı 

Ticaret Odası cümhuriyetin 10 un
cu yıldönümü için Türkiyenin son 10 
senelik ikbsadi faaliyetini ve bugünkü 
vaziyetini gösteren bir eser hazırlamak 
la meşguldür. 

Bu eserde ikbaadi faaliyetin bütün 
İstikametleri ayn ayn göıterilmİ§, da
hili, harici ticarete, bankalara, memle
ket sanayüne, memle!<et zerriyabna a· 
it mühim bentler tahsis olunmuıtur. 

Ticaret odası bu eseri hazırlarken 

bir taraftan da bütün tacirlere hita· 
ben bir beyanname neırederek cÜmhu· 
riyetin onuncu yı]dönümünde. bütün 
ticarethanelerin, dükkan 1'e yazıhanele
rin bayraklarla ve ampullerle parlak bir 
surette tezyin edilmesi lüzumuna iıa
ret etmiıtir. 

Yeni Japon elçisi 
Vicont Kintomo Musha

kojin'in tercemei hali 
Yeni Japon büyiik elçisi Vicomte 

Kintomo Mu•bakoji 22 eylulde ekspres
le tehrimize gelecektir. 

Yen; sefir 1882 de Tokyoda doğmuş
tur. 1907 de Tokyo üniverıitesinden 
çıktıktan sonra diplomasi mesleğine gir
miı Tiyen Çin ve Şanghay konsolosha
nelerinde ıtaj yaptıktan sonra Berlin 
sefareti katipliğine tayin edilmittir. 

Bilô.!ıara Japonya hariciye nezareti 
umuru siyasiye müdürlüğünde ıube 
müdürlüğünü, 1920 de Brüksel sefare
ti ikinci katipliğini, 1921 de ayni ıefa
rette birinci katipliği, 1923 te sefaret 
müıteıarhğını ifa etıniıtir. Vicomte Mus 
hakoji bundan sonra 1925 te Bükret 
ve Belgrat orta elçiliğine, 1928 de ls
kandinavya memleketleri nezdinde or
ta elçiliğe tayin edilmiştir. 

Sefir, bir çok beynelmilel konferans
larda ve Cemiyeti Akvamda Japonyayı 
temsil etmiştir. Elyevrn silahlan azalt
ma konferansında Japonya murahhaaı
drr. 

Vicomte Mushakoji Japonyanın Yu
sanmi rütbesini ve •"'_Mukaddes hazine,. 
nİ§anının ikinci sınıf riitbesini haizdir. 
Ayni zamanda Romen ve Noneç nitan· 
larım da bamildir. 

•••••iyede -
Odun, kömür 

--o-

Bir ay sonra külliyetli 
odun, kömür gelecek 
Anadolu yakasında l:ımit ve civa

rında bu sene katiyat yapılmayacağı
na dair çıkan bir şayia Üzerine ıehri
mizdeki odun ve kömür fiyatlan yük
ıelmiıtir .. Belediye bu hususta a!iı.ka· 
dar olmuı ve lzmit vı...! civan viliyet
lere telgrafla vaziyeti oormuştur. Alı
nan malUmata göre ormanlarda kati.
yat yalnız yaz mevsimine mahsus ol
mak üzere birkaç ay için menedilmi~
tir. Teşrinievvelden itibaren katiyata 
muayyen sahalarda tekrar devam olu 
nacaktır. Bir ay sonra tehrimize kül .. 
liyetli mikdarda odun ve kömür gel
mesi beklerunektdeir. Bugün kömürün 
okkası toptna 3,5 kuruşa ve peraken
ıle 4,5 kuruta satılmaktadır. Odun 
İse çekisi toptan 280 kuruş, peraken
de 250 kuruJtur. 

Yapı ve Yollar Kanunundan 
şikayetler 

Yeni yapı ve yollar kaııunu tatbi
katına dair belediyeye bazı şikayet· 
ler vaki olmuştur. Şubelerden ırelen 
yüzlerce şikayet araaında haklı olan
ları pek azdır. Şikayetlerin aebebi ye· 
ni yapı ve yollar kanununun halk ta
rafından iyice öğrenilmeıinden ileri 
geldiği anlatılmaktadır. 

T erkos ucuzlatılamıyor 
Bazı gazeteler Terkosun ucuzlatı

lacağına dair neıriyat yapmışlardı. 
Yaptığlınız tahkikata göre belediye 
henüz böyle bir ıey taııavvur etmemek 
tedir. Çünkü Terkosun ıslahı ve bol su 
verilmesi için yeni tesisat ve saire bir 
çok masrafları mucip olmaktadır. 

Gazi köprüsü 
Gazi köpriiaü inıaatı için projeler 

ve saire her şey bazırlanmıttır. Daimi 
encümen bütün muameleyi ikmal et
mi§tİr. Fakat müsabakaya konulmak 
için vali ve belediye reisi Muhittin Be
yin emri beklenmektedir. Öğrendiği· 
mize göre Muhittin Bey bazı müliha
zalan gözönünde bulundurarak mü
nakaaa ilinrnın önümüzdeki ilk baha 
ra bırakılmasını İstemektedir. Yeni 
bir ecnebi sermayedar grup daha in
faat için müracaat ebnİ§tir. 

Yol parasından kimler 
müstesnadır? 

Tevkifatı yapıldıktan sonra e1ine 
30 liradan az para geçen reımi veya 
hususi müeaseae ve müatahdemlerin ... 
den yol vergiıi alınmayacağı yazıl • 
mı§b. Bu haber yanlıştır. Yol vergisi 
kanunu mucibince, bu vergiden yalnız 
"fakir olan maluller'' muaftırlar. 
"Fakir olan mahiller'' sözündeki (fa. 
kir) tabiri ahiren belediye daimi en
cümenince tefsir edilmiıtir. Fakir ta
birinin ayda kazancı 30 lirayı bulmı
yan kimselere denilmesi kararla§tırıl
mııtır. Ancak 30 liradan a:ı kazanç 
temin edenler yol verırisinden kurtul
muı olmamaktadırlar. Ayni zamanda 
malul olmak li:ıım gelmektedir •• Be
lediye reis muavinlerinden Nuri Bey 
dün bize bu hususta dedi ki: 

- Yol vergiıini ancak "fakir olan 
maluller" vermezler. Malul olmazsa 
ayda on lira da kazansa gene yol ver 
gisini vernıeğe mecburdur. Yahut 
malul olur da ayda kazancı 30 lirayı 
geçerse, yol vergisini gene vermeğe 
mecburdur." 

iyi tahsilat yapanlara ikramiye 
Belediye resimleri tahsilab iyi ya

pılmadığı için vazifelerinde ihmal gös 
teren birçok belediye tahsildarlarının 
yevmiyeleri kesilmek auretile tecziye 
edildiklerini ya:ımıttık. Belediye, tah
silatta gayreti artbrnıak için tahıilat
ta muvaffak olan memurlara ikrami
ye verilmesini de kararlaıtırmııtır. 
Taltif edilecek memurların bir lilteai 
hazırlanmııtır. Bu listedeki memurla
ra ilk defa olarak iki bin lira ikrami
ye dağıtılacakbr. Diğer taraftan tec
ziye edilecek memurlar için de ikinci 
bir liste hazırlanmaktadır. 

l:ımirin meıhur olan milli oyunlarını temail eden ve Balıkeair vilayeti 
köylerinden seçme olarak tetekkül eden büyiik bir Zeybek. grupu tehrimize 
gelmiıtir. Matbuat erkanı ıerefine dün Küçük Çiftlik parkında bir öğle ziya
feti verilmit ve Zeybekler gazeteciler le tanıftırılmııtır. Tam Zeybek olan bu 
Efeler dünkü ziyafetten sonra gazetecilere hususi olarak oynamıılar ve çok 
beğenilmiılerdir. Zeybeklerin kendi a a:ılarile oynadıkları bağdönümü tarkılı 
oyunu çok alkıılanmııtır. Zeybekler bir yenilik olarak ta eski uzun fes yeri
ne kaaketlerinin üstlerine Zeybek çak mnı sannıılar ve bu da çok güzel olmuı
tur, 

M••rlhe 

Liseler dolu __ .,.__ 

Bazı ortamektep mezunları 
yer bulamıyorlar 

Orta mekteplerin son sınıflarından 
ikmal imtihanlarını evvelki gün bitire
rek liseye geçen bir kısım talebe lisele
re müracaat etmiılerse de yer buJama
mışlardır. Liselerde kadrolar dolduğu 
için kayıt ve kabul kapanmıştır. 

Mektepsiz kalan bir çok orta mek
tep mezunu talebe Maarif vekiletine 
telgrafla müracaat ederek kendilerinin 
yerleıtirilmelerini istemişlerdir. Veka
letin, merkezi bir lisenin ilk sıruflann
da şubeler açması beklenmektedir. 

Talebe birliğinin Çanakkale 
ziyareti 

Milli Türk Talebe Birliği bu ak,am 
Çanakkale şehitlerini ziyaret için lima
nunızdan hususi bir vapurla hareket e
decektir. Vapur saat 17 de kalkacak
tır. Cumartesi günü avdet edilecektir. 

Birlik Çanakkalede bir abide yapıl· 
ması için bir iane listesi açmıştır. Lis .. 
tenin gelecek nüshadan itibaren Birlik 
gazetesinde neşrine baılanacaktır. Bir 
sene içinde abide için li.zım olan para
nın toplanmasına çalııılacaktır. Şimdi
ye kadar 20 kiti iane vermittir. 

Uluköy Ortamektebi 
Uluköyde yeni açılan orta mektepte 

tedrisata başlanmışbr. Mektep bütün 
Boğaziçinin ihtiyacına karşılık olduğu 
için çok rağbet görmüı ve yüzlerce mü
racaat vaki olmuıtur. Fakat mektebe 
timdiye kadar ancak 150 talebe kayde
dilmiş ve bir çok talebe gene Boğazdan 
l•tanbula inmeğe mecbur kalmı§lardır. 
Buna sebep te bu orta mektepte Fran
sızca tedrisat olmamasıdır . .Mektepte 
fransızca lisan tedrisatı yapılması için 
vekalete müracaat edilmiıtir. 

Fakültelere talebe alını yor 
Üniversite fakültelerine yeni talebe 

kayıt ve kabulüne başlanmıştır. Yük
sek mekteplere de cumartesi gününden 
itibaren talebe kaydına başlanacaktrr. 

Muallimler maas aldılar 
' Orta tedrisat muallimlerinin maat 

havalesi gelmiı ve dün maaş tevziab 
ikmal edilmiıtir. 

Hilmi Ziya Bey 
Oniversite profesör muavinliğine ta

yin edilen Hilmi Ziya Beyin Galatasa• 
ray ve diğer liselerdeki muallimliklerini 
tercih ederek üniversiteden istifa etti
ği bir gazete tarafından haber veril
miıti. Öğrendiğimize göre bu haber 
doğru değildir. Hilmi Ziya Bey üniver
sitedeki yeni vazifesinde kalacakbr. 
Kendisi iki aydanberi Maarif vekaleti 
tarafından gönderildiği Almanyada il
mi tetkiklerle metguldür. 

M•hkemelerde 

Kadriye Hanım 
Hikmet Bey 

-o--

Davaya devam edildi, 
hakaret var mı? 

Kadriye Hanım - Müstantik Hik
met Bey davasına dün de ağır ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Dünkü mu· 
hakemede ıabit olarak Kadriye Hanı

mın kardcti Nasır Bey dinlenecekti. 

Hikmet Bey Nasır Beyle aralarında 
rnütelıabilen clavalan olduğunu, binaen
aleyh tahadetinin makbul ve muteber . 
olamıyacağını söylemittir. iddia maka· 
mı da Niıır Beyin dinlenemiyeceii mü .. 
taleasmda bulunmuş. mahkeme heyeti 
keyfiyeti müzakere ettikten sonra Na
sır Beyin dinlenmemesine ekseriyetle 
karar vermİ§tİr. 

Bundan sonra Kadriye Hanımın da
yısının kansı Zehra Hanun tahit olarak 
dinlenmiştir. Zebra Hanım Hikmet Be· 
yİn lspironun meyhanesinde isticvap ya .. 
parken Kadriye Hanımı tahkir ettiğini 
söylemiıtir. 

Hikmet Bey lıpironun meyhanesin
de ifade almadığını, esasen Zehra Ha
nnnın şehadet ettiği zaman da kendi
sinin tahkikat yapmadığını, tahkikabn 
müıtantik Hayrettin Bey tarafından ya
pıldığını, kendisi tabkilıat yaptığı za
man polis kısmı siyasi müdür muavini 
Ziya Beyin de hazır bulunduğunu söy
lemittir. 

Bundan sonra Ankarada adliye mü
fettiti olan eski müstantik Na:ınn Be
yin istinabe auretile alınan ifadesi o· 
kunmuıtur. Nazım Bey ifadesinde böy
le bir hakaretten malumatı olmadığını, 
kendisinin yanında Kadriye Hanıma 
hiç hakaret edilmediğini söylemittir. 

Muhakeme daha bazı tahitlerin ceJ. 
bi için 18 teırinievvele bıralrılmııbr. 

Samatyadaki fırın cinayeti 
Samatyada bir fınnda sabıkalı gü

ruhundan Arnavut Behçeti öldüren 
Minanın nakzen bakılan davasının rü
yetine dün devam edilmif, iddia maka
mı Hurtit ve Niyazi isimli tahitlerin 
tahkikatın tevsii için yeniden celbini 
iıtemit, muhakeme bunların celbi için 
25 tcşrinievvele brrakılmışbr. 

Taammüt var mı? 
Tavıancılda Şahini öldürmekten 

suçlu kahveci Halille ölümle neticele
nen kavgaya ittirakten suçlu Ali ve 
Şükrünün muhakemelerine dün ağır ce
za mahkemesinde ılevam edilmiştir. 

Dünkü mahkemede dinlenen tahit 
maktulün Halilin baldızını boıadıi:ı i-
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Yiyişimiz .. 
Geçende bir lokantada dört ki

şilik bir masaya oturdum. Dört ki
'ilik masaya oturmayı sevmem. 
Çünkü; bardaklar karışır, çatallar 
biribirine çarpar, yemek yerken 
hiribirinin ağzına bakmak pek 
hoşa gider şey değildir. Salata ta
bağından salça sıçrar ve hülasa 
rahatsızlık olur. Ama yer bulun • 
mazsa gö2ünü yumup oturmaktan 
başka ne çare!. 
Şimdi o masada ettiğim intihar 

burada size yazmak istiyorum. 
Kimsenin hatırı gönlü kalmasm. 
Bazı umumi kusurlarımızdan bah
sedeceğim. 

Bizde aile hayatında olduğu ka
dar mekteplerimizde muaferet ka
idelerinin en basiti fakat en lüzum 
lusu olan yemek adabından hiç 
bahsedilmez. Çocuk sırf sevki ta
bii ile vemek yer ve öylece büyür 
gider. itte böyle yeme/;e alısmıs a· 
damların karşısına düşmek bir a· 
zaptır .. 

Evvelen çatal ve bıçak nasıl tu
tulur hunu bilmiyoruz. Gene tek • 
rar ediyorum. Ecnebilerin bulun • 
duğu umumi bir yerde, böyle ye • 
mesini bilmeyenler bulunduğu za -
man onların hesabına ben terliyo
rum. En büyük kabahatimiz acele 
ve tela4la yemektir. Guya yemeı'(i 
önümüzden kaçıracaklarmı4 gibi 
dehsetli bir acelemiz vardır. Bu 
mülahaza ile hareket ettiitimiz için 
evvela çatalı bıçağı elimize alıp 
et mi, börek mi, tatlı mı önümüz
de ne varsa hemen lokma lokma 
keseriz. Bu sırada bıçağı da sapı- • 
mn ortasından çekiç gibi tutarız. 
Yemeğin parçalanması bitince bı
çağı bırakır, sağ elimi2e çatalı alır 
ve ondan sonra artık ha bire lok
maları ağzrmıza tıkarız. Birini yut 
madan ikincisini çatala saplar, 
bayrak tutar gibi dimdik elimizde 
tutarız.. Halbuki yemek yendikce 
kesilir ve bıçak olsun, çata] olsun 
sap tarafının ucundan tutulur .. 

Lokmaları büyük kestiğimiz i ~ 
çin ağzımıza güç girer ve avurdu. 
muz titer. . • Yemeği ağzı

mız açık olarak ve büyük bir fa· 
pırtı ile yeriz ... Bizdeki kadar ağız 
fapırdatarak yemek yiyen az bu
lunur. yemek medeni alemde ağ
zı kapalı yenir .. Lokmalar ufak a
lımr, çatala yemek saplanıp bek
lenmez. Bir lokma yutulmadan 
ikincisi alınmaz... Hele yerken, 
icerken tapırtı ve gürültü edifmez. 
En fena huylarımızdan biri de yer
ken laf edip etrafa yemekli tükü
rük sacmamızdır. Dünyada bun • 
dan daha İğrenç bir fey olamaz. 
Bizde yemekte söyleyen, gülen, 
gert gert geyiren kaç kiti ararsı -
nız... Çirkin tarzlarımızdan birisi 
de yemek yedikten sonra ağzımızı, 
dudaklarımızı V'!' avurdumuzu- aça 
rak, gererek, bükerek a~zımızd~
ki vemek anka:>:ı'11 temizlemektir. 
Hele kürdanı dişimizin arasına SO· 

kup duda~ımızı mesnet ittiha .. etf6 
rek aralıkları ayıklamamız pek çir 
kindir. 

l4te dört kişilik masada yem,.k 
yerken komfularım bana bu inti • 
haı yaptılar ... 

Ne olurdu; bin türlü $anat, ede
biyat, felsefe konferansları, ders -
leri arasında bir de yemek yem,.k 
tarzı hakkında dersler verilseydi! 
Çünkü güzel yemek yemek bir sa
nattir. 

FELEK 

Bir Leh kumpanyasının 
vapuru işleyecek 

Lehistan Transatlantik kumpanyau 
Türkiye ile Lehiıtan arasında munta
zam seferler tertibine karar verrniştir. 
Bu kumpanyanın Polonia vapuru bu a• 
yın 20 sinde soıı yolcu ile limanımıza 
gelecektir. 

Vapur 27 eylul den itibaren, her iki 
haftada bir Köstence ile lstanbul ara
sında muntazam seferlere baflıyacak
tır. 

Polonia vapuru. Köstence. l stanbul, 
Hayfa, Yafa, Pire, lstanbul, Köstence 
arasında seferler yapacaktır. 

çin öldüri:ldüğünü söylemiı, müdafaa 
vekilleri kaza eseri olduğunu. davacı 
vekili de taammüden öldürüldüğünü 
iddia etmitlerdir. 

Muhakeme kaza ile öldürüldüğüne 
dair müdafaa §ahidi celbi için 25 let
rinievvele bırakılmışbr. 

Kahvedeki cinayet 
Y enişehirde Mevludun kahvesinde 

oturan Saimi öldürmekten suçlu Süley• 
manın muhakemesi dün bitmİ§, iddia 
makamını İfgal eden Salim Bey maznu• 
nun 448 İnci madde ile cezala:ıdırılma
sını İstemiştir. Maznun tahrik edildiği· 
ni ve nefsini müdafaa vaziyetinde kaJ .. 
dığını söylemi,, müdafaası için vekilini• 
a:etirilmeıini istemi'• muhakeme vekilin 
getirilwıesi için ı tetrinievvele borakıl
..,,br. 
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SANAT ) 
Ahmet Mi that Efendi 

(Son günlerde Cumhuriyette in
tişar eden Cenap ve Nimetullah 
Beylerin birer makalesi, Ahmet 
Mithat Efendiyi bugünkü nesle a
deta bir model mahiyetinde arze
diyorsa da bu hususta tamamen 
haksızdırlar. Günün inkılap ço
cuklarına Ahmet Mithat Efendi 
hiç bir vakit nümune olamaz; bu
na hakikat namına ne müsaade e
dilir ve ne de tahammül... Bir E
debiyat müverrihi tahsiyetleri 
,eniyette olduğu gibi tahlil etmi
yecek olursa, üzerine aldığı mes'
uliyetin ehemmiyetini anlamamı' 
sayılır vt> hükümlerinde de İsabet 
ten o nisbette uzaklasır. Müverri
hin vazifesi herkese layık olduğu 
m<'vkii vermekten ibarettir; aksi 
takdirde gülünç ol•\r. 

Ahmet Mithat Efendinin haki-
1-:i portresi •udur: 93 • 1876 Rus 
harbinde. cehaleti yüzünden T U• 

nava kadar, hemen bütün Rume
r.yi kı>vbeden Aptülhamidi ve sa
ravı "Ü •süinkılap" ve "Züotetül
hakav;k" ile müdafaaya kalktığı
nı artık bugün bilmiyen bir tek ki 
•i kalmamı,trr. Saray. bu ve buna 
mümasil hi.:metlerinden dolayı ge 
rek kendisini ve ıı-erek damadını 
taltif etmistir. Bir taraftan Ke
mal, Hamit. ve Ekremlere çatar
ken bir taraftan da Auıı-. Compte' 
un Positivist ve Taine'in Determi
ıbte felsefesini benimsiyen ve mem 
lekele arap havası getirmek isti
yen Servetifünun gençlerine de 
muhtelif makalelerle hücum edi
yor ve memleketin muhafazakar
lığın ve taassubun adeta alemdarı 
vaziyetinde teceddüde dütman 
bir tavır takınıyordu. Daima ileri 
hareketleri baltalıyan Ahmet Mit
hat Efendiye, yaptığı bazı ehem
miyetli sadelik cereyanları, bu ma 
nevi mea'uliyeti hiç bir zaman af
fettiremez; zira yeniliğin hamlele 
rine hayli enğel olmu,tur. Gerci 
Ahmet Mithat Efendi,Şinaıi ile Ah
met Vefik Paşaların izi üzerinde 
yurumü' ve fakat muvaffak ola
mamıf bir muharrirdir; Aziz. dev 
rinde hüriyet taraftarı, Hamit 
devrinde parlamentoların düsma
nı, me,rutiyette bir daha hüriyet
ı;:idir. 

Me.rutiyette tekrar yazı yaz
mağa heves etmitıe de tutunama
dı ve nihayet "Sırmake•" suyun
dan maddi istifadeler temin etti.) 

HAYA Ti Ahmet Mithat E-
fendi 1844 te İstanbulda doğ
muttur. 

Süleyman ağa isminde bir ku
ru yemifçinin oğludur. Mithat pa
fanın delalet ve himayesiyle gaze • 
tecilik ve matbaacılığa başlıyan 
muharrir, Darülfünun ve ali mek
teplerde muallimlik yapmıf ve 
1912 de DPr& nazırı bulunduğu 
Darünafakada "Kalp sektesi" 
nden vefat etmiştir. 

ESERLERi - Kitap halinde 
nefrİyatı 150 cildi geçer; ilk ese
ri " Haceievvel" dir. 

Gazetecilik, aske~lik, dePİ?'.cİ
lik. siyasiyat, edebiyat, terbiye, 
felsefe, din, riyaziye, iktısat, tarih 
gibi muhtelif mevzularla uğraşan 
ve bu mevzulara dair cilt cilt eser 
l"r ne.reden Ahmet M ithat Efen
dinin miitebariz bir sahsiyeti yok
tur. Tercüm"\nı Hakikat gazetesi
ni tf'sis f'ttikten sonra, edebi riya
ı .. tini Vf'rdiı'.(i muallim Naci Efen
diyi kendisine damat edinmişti. 

SECİYE ve ŞAHSİYETİ - 93. 
1876 Rus muharebesine dair vaz
dığı " Ossüinkılap", "Züptetülha-

kayik" gibi eserleri, Abdülhami
de yaranmak için yazılmıştır. 

Aziz devrinde inkılapçı, Ha
mit devrinde mutlakıyetçi olarak 
parlamentolara hücum, metruti
yette milli hakimiyeti müdafaa 
eden muharririn hiç bir mevzuda 
ihtisası yoktur. Hikaye ve temata 
larmda takip ettiği gaye halkı o
kumağa alıştırmaktan ibaretti. 
Romanlarında, mevzudan uzakla
flr ve okuyucuyu sıkacak mütala
alara girişir. 

Tercüme ettiği romanlara na
zireler yazacak kadar muhayyele
si geniştir. Servetifünun edebiya. 
tının zuhurunda Dekadanlar maka
lesini ne,retıniş ve gençlerin şid
detli çok haklı hücumlarına ma
ruz kalmıştır. 

Fikretin "Timsalicihalet" i, Ah 
met Mithat Efendinin kendisidir. 
Namık Kemalden Hüseyin Cahi
de kadar bilumum teceddütper
verlere kar'ı siyasi ve edebi, irti
caı müdafaa eden Mithat Efendi 
halk tarafından çok okunan bir ya 
zıcıdır. 

Her ne kadar kendisi bir halk 
muharriri olmuş~a da ne bir sair, 
ne bir sanatkar ve ne de bir feyle
sohur. Yalnız karihası geni,, mü
nakatalarında demagoji yapan ve 
hazan da yumruklaşan bir muhar 
rirdir. 

• • • 
Ahmet Mithat Efendiye dair 

yazdığımız mufassal bir monogra
fiyi yakında broşür halinde netre 
deceğiz. 

Orhan RIZA 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

5 inci liste 
1.- Huy teköre. 2.- Seciye - du

rum. Durmak kökünden. 3.- Mizaç -
Kaynaı yahut kaynaıma, kaynaımak kö 
künden. 4.- Kulk uyum, uymak kökün 
den. 5. - Cibillet Tinet • üıt ıümük. 

iZAHAT 

1 - lnaanlann çoçukluk yaılarmda 
görenek olarak (muhite tetabuk) has
sesinden dolayi almıı olduldan vasıfla
ra mesela ceaur (atılgan) ıeci (yılmaz). 
cebin (korkak) seki (eliaçık), hasis 
(kırkıt) ... gibi vasıflara birden (buy) 
denilrniıtir. Bu vasıflar fertlerin adetle
ri yerine kaimilduklarmdan (huy) mef 
humu da fertlerin adeti demek olur. Ce 
miyetin adetine (töre) deyoruz. Fertin 
idetine de töre d(;yemeyiz, çünkü cemi· 
yetin iıdetleri bir bilgi (ilim) ve aayğı 
(fikir) mahsulü yani bir emek mahsulü 
olduğu halde ferdin adeti bir emek mah
sulü olmayip kendiliğinden Öremiıtir. 
Bunun için huy yerine töre yi değil 
Öre'yi aliyorum yalnız fertlere mahsus·· 
olduğunu işaretmek için (tek) sözünü 
de eklemek lazımdır bu suretle huy 
karıılığı olmak üzre tek-öre ve birleıti
rerek teköre yazılmıJbr. 

2.- Seciye mefhumu ollak oynak dö 
nek mefhumu ile inat merhumu arasıdır. 
Bu iki ucdan biri, ıahsi menfaati gÜ· 
den mefhumu gösterdiğinden; diğeri 
bilgiye dayanmadığından ifrat ve tefrit 
yerine tutarlar. Bu mefhumlar ortasın· 
da sayılabilen seciye kartılığı olarak 
durmak kökünden durum yazılmııtır. 

3.- Mizaç mefhumu İnsan vucudun· 
da anasırı arbaanın meze ve tc . ii.J""" .. 

den husule gelen hallari bildirir. Bu 
mefhum düşünülerek mizaç karşılığı 
olmak Üzre kaynatmak kökünden kay· 
ruoı yahut kaynaıma yazılmııtır. 

4 - Kulk, mefhumu da enasiri arbaa
nın mezcinden husule gelen bir vaıif .. 
tir bundaki fark enasiri mezkürenin uy ... 
gun bir nisbette meze ve terkibidir 
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YA YL-A KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

"P t .. e egım, 
"Bu mektubumu frengi hastaha 

nesinden yazıyorum. Orkme ! Kork 
ma ! Hasta değilim. Bir 'eyciğim 
}ok. O kadar sapa sağlamım ki 
inat ettim, ağlamıyorum bile. Öy
ledir de neye buralara dü,tüm? 
Dütmedim, belime bir tekme vur
dular, buraya attılar. Sebebi, her 
günkü sebeplerden biri. Paralı bir 
adam bana musallat oldu. Yüz ver 
medim. Ailem etti, kallem etti. ol
madı. Zabıtai l\hlakiye muavını 
~rkada4ı imiş. Bir uydurma mek
tupla hasta olduğumu haber ver. 
mi~. Fazilt>t, sıhhat, edep ve na
mu~. ah•akı umumive, ne var ne 
yoksa hensi ~ah'"ndı. üstüm" yük 
lP"ldi v~ hirlik olup belime bir tek 
m" vurdnlar. Buraya fırlattılar. 
Mu. ahecl,. a ltı.,da imısım. Ben 
bnnrlan korkl\cakmı~ım: yalvara
calcmı•ım, Piler iltimasla,. bula-

cakmı,ım, herifi kandıracakmı • 
flm, o da beni bu beladan kurta
rıp kendi odasına kapayacakmış ! 

Halbuki hımbıllar bilmiyorlar, 
ar damarım gibi korku damarım da 
patladı. Dünyada perva edecek ne
yim kaldı? 

Hastahaneye atılmazdan iki gün 
evvel güzel bir dayak yedim. Ismar 
ladığı ,arabın hepsini içemedim 
diye sarhot bir bey attı tokatı, bas
tı tekmeyi. Kimse sesini çıkarmadı, 
arkalı bir adamını,. Ses çıkarırsan 
bir saat içinde seni sürerler, dedi
ler. Hadi dedim siz de! ne hakla 
sürerlermit? Mahkeme var. Güldü 
ler. Öylesine öyledir ama dediler, 
sen bir defa kırk günlük yolu boy
larsın, sonra dava edersin. Şaştım 
bu i~e. 

Sana bunlı\rı yazmak doğru de
ğildir. Sen Yayla kızısın. Yaylalı 
Mehmet'in kızlarına böyle şeyler 
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ı ra ıp a ın 
Vücut bir ocak gibidir 
Vücudunuzu yanar bir ocağa benzet

miı olmakla onun hakkında alakamzın 
artacağını anlatmak isterim. Bu öyle bir 
ocaktır ki mütemadiyen yanar. Hiç sön
mez. Gece gündüz mütemadiyen bir dü
züye yanar. Bu ocağın yanması kesildi ... 
ği anda hayat ta durur biter. lıte şimdi 
ocaklarımız yanıyor. Alelade bir makine 
veyahut istim kazanında kömür, gaz yan
dığı gibi vücudunuzda da, enıicede de 
mevaddıgidaiye yakılır. Netice itibarile 
hiç fark yoktur. Mahsul hararet kudret 
ve kuvvettir. 

Yalnız i&tim kazanında olduğu gibi 
doğrudan doğruya vücudun kuvveti ha· 
raretten husule gelmez yemeklerin vücut 
dahilinde kimyevi bir fiil netice&i ihti· 
rak ve tahammuzlarından hasıl olan kuv 
vet sayesinde vücudun bilcümle adalatı· 
nı harekete ııetirdiklcri gibi ayni suretle 
kanın devranını, hazım fiilini ve beden 
dahilinde vukubulan her türlü efali hare
kete getirirler. Vücutta yanan şeyler iıe 
başlıca üç nevi ecsamdır ki bunlar da 
imlô.h ve su ile birlikte yanarlar. Bunlar
dan birincisi protein nevinden olup et, 
yumurta, peynir ve buğdaydan yapılmlf 
ıeylerdir. ikinci maiyetkarbon sınıfından 
o1an maddeler ki niıasta ve §eker nevin
den şeylerdir. Diğer bir üçüncü sınıf ta 
hayvani ve nebati yağlardır terayağ et 
yağı zeytinyağı gibi. Bunlardan ba,ka 
bir dördüncü sınıf gıda maddeleri daha 
vardır ki. bunların mıkdarlarının pek az 
bulunmasına ve aslen mahiyeti kimyevi
yeleri malum olmamaaına rağmen hayat 
için faydaları pek büyük olan ve vitamin 
namile malfun olan yardımcı gidalardır. 
işte bu dört sınıf gidadan her birinin vü
cudumuza ayrı ayrı vazife ve gidai biz .. 
metleri vardır ve hiç birinden istiğna e .. 
demeyiz ve yalnız bir sınıf gida ile iktifa 
etmek caiz değildir. Nişasta sınıfından o
lan gidalar hararet ve enerji hasıl eder· 
ler. Keza ekmek ve sebzeler de ayni su
retle kuvvet ve enerji yapmak için pek 
münasip gıdalardır. Yağlar vücudumuz
da gliserinle şahmi hamızlara ayrılır. Gli 
serin iıe tamamen ıekere tahavvül eder 
bu da yanarak hararet ve enerji yapar. 
Yağlar yanmak için maiyet karbon cisim 
ferinin muavenetine muhtaçtır. lıtimal e 
dilmiyen mevat vücudun muhtelif aksa
mında tavazzuh ederler. Protein nevin
den ecsam et, yumurta vesaire eihi ins· 
cenin teşekkülü ve zayiatın tamir ve taz .. 
mini için mutlak surette lizımdırlar. Di .. 
ğer gidaların yerine başka şeyler ikame · 
edilirse de protein için bu aıla mümkün 
değildir. 

işte vücudunuza dikkat ediniz ve bir 
ocak gibi onu idare etmeğe çalışınız. O
cak için kömürün en iyisini tedarik et· 
mekle beraber iyi ve bol hava almaıına 
dikkatli bulunduğunuz, küllerini mun· 
lazam surette de atmağa ve temizlemeğe 
çalıştığınız gibi vücudunuz hakkında da 
ayni suretle hareket etmelisiniz. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

MÜESSiF 1RT1HAL 
Riyaseti Cümhur kalemi mahsus mü

diri sabıkı merhum Hayati Beyin oğlu 
henüz ondokuz yatında Tarık Hayati 
düçar olduğu menenjit hastalığından ti· 
fayap olamıyarak tedavi edildiği Alınan 
hastanesinde vefat etmittir. 

Bilhassa mezun olduğu mektebi sa· 
nai arkadaşlarının ve hariçten bu hazin 
ve elim merasime iıtirak eden akrabtl ve 
evidanm elleri üzerinde hastaneden alı· 
narak cenaze namazı Aiacamiinde eda 
edilmiı ve istiklal caddesini takiben yi· 
ne ayni merasimle F eriköy mezarlığın

da ihzar olunan metfeni ebediye terk ve 
tevdi edilimştir. Allah rahmet etsin. 

Muhterem valdesi Belkiı Hayati Ha· 
nımefendi ile diğer akraba ve taalluka· 
tına sabırlar temenni ederiz. (7316) 

(kulk) karşılığı olarak uymak kökün· 
den uynm yazılmıştır. 

5 - Cibillet ve tinet mefhumları ana 
ve baba nın maddeten çocuk üzerinde 
gösterdikleri tesirin mefhumudur. Tü•K· 
çe olarak bunların kartılığı ıüt sümük· 
dür. Misal Cahit Be)"in cibillet ve tine
ti temizdir yerine Cahit Beyin südü sü 
müğü paktır, yani pak ana baba cvlô.dı· 
dır. 

Mütekait miralay 
FAKUK 

yazılmamalı. Bunu kitaplar böyle 
emrederse de kulak asma! Ben sa
na bunları şunun için yazıyorum 
ninem Petek'im: Çalış, kazan, gül, 
yaşa .. Fakat sakın bar kızı olayım 
deme! 

Bar kızı, sokak kızı, pansiyon kı
zı olmıyasın diye bunları yazıyo
rum. Fuhuş ile mücadele talimat
namesini komiserin cebine sok! 
Ahlakıhamide kitabını gözlüklü 
ülemanın çıplak kafasına fırlat! 
S.:>syetenin tatlı dillerine kulakla· 
rını tıka! Sen kendi içine bak! Ken 
di içinin namusunu elden kaçırma! 
Yayla kızı olduğunu unutına ve 
Yaylalı Mehmet' in kızı olduğunu 
düşün! 

Çok gençsin. Herhangi bir gün 
ayağın biraz sendelemek :sterse 
yaylalar, serin yaylalar ve Sakar
ya boylarında kalan Yaylalı meh
met'ler aklına gelsin. Hemen doğ
rulursun. 

İki el bir baş için demi,ler. Ki
min için demişler? Kimsesiz kız
lar, teşkilatsız güzel kızlar için de
mişler. 

Bak neler yumurtluyorum. Başı 
yeşil batörtülü - • halle hafız ha
nımlarına döndüm. Halbuki bunla-

Kadın rekabeti kadar mühlik, müt
hiı bir ıey daha var derlerse, sakın i
nanmayın! Erkekler en azılı düşman
larını bile affederler, unuturlar. Fakat 
cinsilatif, aman allah.. Rakibesi onun 
yegine meıga1esidir, gezerken, oturur
ken onu düşünür, uykusunda onu sa
yıklar, rüyalarında onu görür. 

Kadın rekabetinin bir hususiyeti 
vardır. Erkekler dü§manlarile konu§· 
maz dargın dururlar. Lakin kadınlar yüz 
yüze gelince tatlı tatlı konuşurlar, fa
kat arkadan da kuyu kazarlar. Sükut, 
kadınlığın evsafından olmadığı için bu
nu mazur görmelidir. 

işte Rana Hanımla Rühsar Hanım .• 
ikisi de biribirinin "Adüvvü canı,, 
Bu düşmanlığa sebep nedir, nerede, 
nasıl, ne zaman başlamıştır? Kimse bil
mez. Fakat bu düımanlık uzun sene
lerdenberi müzmin, marazi bir halde 
devam eder. 

Rana Hanım uzun boylu, balık e
tinde, pembe tenli, tatlı ku,mral bir ka
dındır. Rühsar Hanımın hesabına na
zaran kırk beş yaşındadır .. Kendi iddi
asına göre de otuz betinde .• 

Şimdi yaşları tamir eden çeşit çe
tit kremler, pomadlar, rüjlar ve saire
ler var. Bu sebepten Rühsar Hantmın 
hakiki yaıııu bulmak müşküldür. Fa
kat aıağı yukan bir hesapla elli ile o
tuz üçün vasatisini almak muvafıktır. 

Onların düşmanlıkları o hale gel
miıtir ki, maazallah biri ölecek olsa, 
öbürü can ukıntısından belki intihar 
eder. Çünkü o kadar alışmışlar .• 

Rühsar Hanım sabahleyin yatak
tan kalktığı zaman, bugün ne yapaca
ğun, diye düşünmez. Rina acaba bu 
saatte ne yapıyor diye kafasını yorar. 

Rana Hanım bugün nereye gideyim 
diye tereddüt geçirmez. Rühsar acaba 
bugün nerelere gidecek diye anlamak, 
öğrenmek ister, üzülür. 

Düıünceleri, eğlenceleri, hep biri
birini kontrol, gizli veya aıikir adım 
adım takip etmektir. Bu hususta müı
terek doıtlarının veya a' '>aplarının ela 
haylı yardımları dokun.maktadır. 

Rina Hanım rakibesini tazip için 
fırsat kaçırmaz, dahiyane vesileler icat 
eder. Rühsar Hanımın temiz, şık gi
yinmemesi için, terzihaneyi para ile 
kandmr, potlu, bozuk dikmesini temin 
eder. 

Rühsar Hanlm da ayni çareye baş 
vurmuı olmalı ki, Rana Hanım da dai
ma terzisinden ıikayet etmektedir. 

Bu rekabet yüzünden bir çok terzi
ler haylı para kazanmışlardır. Fakat 
Rina Hanun memnundur, Rühıar Ha
nım da.. 

Balolarda, müsamerelerde, çay ziya· 
fetlerinde iki taraf kirli •epetlerini e
lerler. Olan olmıyan kusur ve günah
larını biliinsaf ve merhamet ortaya dö
kerler. 

Yalnız ikisinin birleştikleri bir nok
ta vardır: Poker. 

Rina Hanım da, Rühaar Hanım d• 
pokere çırgmca düşkündürler. 

Dört arkadaş yan yana geldi mi, 
hemen teklif ederler: 

- Bir "Kara,, yapaJı.m mı? 
Fakat son bi< hadise poker partile

rine hatime verdi. O zamana kadar bi
ribirlerinin hücumundan yılmıyan bu 
iki rakip iki sözle yılıvermiılerdi. 

Bir gün bir ahbap evinde poker 
oynuyorlardı. Rana Hanım kavbedi
)"ordu. Rühsar Hanım da 11rf rakibeai
ne ziyan olıun diye, her eli gördüğün
d'!tl, her kağıda gittiğinden hiç te 
karda değildi. 

Oyunun sonlarına doğru, Rina Ha
nnn, önündeki ıon fişleri de sürdü. 
Masanın ortası haylı yüklü idi. O. git
ti~i için Rühsar Hanım da fiılerini ıür
dü. 

Kağıtlar açıldı. Rana Hanım kaza
nıvor~u. Rühsar Hanımın kağıdı daha 
küçüktü. 

Rana Hanım e1ini uzattı: 
- Ben kazandım. 
Rühsar Hanım itiraz etti: 
- Hayır, kazanamazsıruz. 
- Neden? 
- Çünkü "tutuyorum,, demediniz. 
- Dedim. 
- Hayır demediniz. 
Diğer oyunculara sordular. Onlar 

da oyun heyecanile bir şey duymanuı
lardı. Rühsar Hanım muzafferane: 

- Gördünüz mü, dedi, kimse bir 
ıey duymamış. 

Rühsar Hanımın yüzü buruımuştu. 
Müteneffir ve müstehzi bir tavırla fiı
leri Rana Hanıma doğru itti: 

- Benim paraya ihtiyacım yok. A-

rı söyleyip yazdırırken yanımdaki 
hasta gülüyor. Kız! diyor, frengi 
hastahanesinde hafız hanımlık ge
rekmez. Kolunu hazırla, doktor 
nerdeyse iğne elinde gelir. 

Koluma iğne batıracaklar. Kan 
alacaklar. İnce düdük şişelere ko
yacaklar. Kaynatacaklar. Tuz bi
ber tereyağ koyacaklar. Ne nane 
yiyeceklerse yiyecekler. Ve .. Fazi
let vazifesini yapmış olacak! 

Aman ninem! Aman Petek'im! 
Aman Yaylalı Mehmet' in kızı! Kö
se dayıya esir ol, Rüküt Hanım kız
gın maşa ile kıçını değil, gözbebek
lerini dağlasın. El kapılarında sü
rün. Salonlarda şarkı söyle. Avru
palarda dolaş. Ne olursan ol, sade 
bar kızı olma! Düşme! 
Açık pencereden içeriye bir taş 

düştü. Kar,ıki yataktan fırlayan 
gözlerinin etrafı morarınıt kadın 
fırladı. Kaptı. Kağıdı açtı. Sevin
cinden deli olacaktı. Dostu imiş, 
kokain atmış. Zaten pencereyi mah 
sus açık bırakmış. Doktorlara ha
ber verirsem namussuzluk ( !) e
dermişim. Buralarını gizli yazdırı
yorum, bir işidirse döğer beni. 
Hastahanede olduğum için hiç bir 

yerinden öpemem. İhtiyatlı olmalı-

Bu akşam saat 9,45 de 
(Eski Opera) 

Kapılarını muhterem halka açıyor: 
En seçme filmler - En son model sesli makinalar ve en rahat 

koltuklar, yeni tezyinat. 
İlk program: 

Kahirede Aşk Geceleri 
Fransızca sözlü büyük süperfilm 

Oynıyanlar: 
SPiNELLI - RENATE MVLLER - HENRI ROUSSEL 

Bu, iPEK sinemasının ilk filmi olmak terefine layık bir filmdir. 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri. M. Çaldaris'in İGtanbul'a 

geli'i ve yapılan istikbal merasimi ve 
MÜNiR NURETTiN Beyiu 

lPEKFlLM studyosunda yapılan şarkılı filmi. 

fiyatlar : Hususi numerolu koltuklar 65 kuruf 
Birinci mevki 40; Balkon 50 kuruf. 

Bu gece için numerolu biletlerinizi aldırın. 

Tel. 44289 (7353) 

Bu akfam 

. S A R A Y (Eski Glorya) S 1 N EM A S 1 N DA 
S A F K A 

Fransızca mükalemeli şayanı hayret şaheserin ilk iraesi 

Baş rollerde: CLARK GABLE ve MADGE EV ANS 
Hiyanetlikler arasında çiçeklenen aşkı musavver müthiş dram. 
llaveten : Jeneral BALBO hava filosunun seyahati. (7355) ( 

f_R_A_D_Y_o___.I 
tlugunku program 

ISTANBUL ı 
18 Gran1ofon. 
19 Kemal Niyazi Bey ve arkadaıları 
20 Nebil oğlu İsmail Hakkı Bey 
20,30 Kemani Reıat bey ve arkadaıları refa 

katile Vedia Rıza H. ve Muzaf(er B. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Boraa haberi, Saat ayarı. 

MOSKOV A 1481 m. 
7..20: Sabah konıeri. 10,20: Konaer. 

11,20: Keza.. 21: Akıam konıeri. 
V ARŞOV A 1411 m. 

20: Hafif muıiki, 21: Orkestra. 23 Kah•e· 
hane konseri, 

BUDAPEŞTE 550 m. 
20.35: "SlR" iıimil Smetana'nın operaır. 

ıı 21,50: Siıan mu1ıikiıi, 23: Yaylı Aletler 
il~ konser. 24: Danı muıikiai. (Pli.k ile) . 

ViYANA, 518 m. 
19,30: Viyana operaıından naklen Wes· 

ner'in eserlerinden "WALKÜRE" operası. · 
24,10: Pl•k. 

MILJl.NO - TORINO • FLORANSA 
21,35: Temsil, müteakiben: Dans musikisi. 
PAAG 488 m. 
20.35: .. SIR'' ia.Vnli Smetana'nın operası. 

2,20: Salon orkestrası tarafından konaer. 
ZÜRIH 459 m. 
20,15: ltal7an muaiksii, 21,35 Mandolin 

konaeri. 22,15: KIRaik parçalar. 
ROMA 441 m. 
21.35: Opera temaili. 
BÜKREŞ 395 m. 
18: Konıer, 19.20: De•amı, 20,25;. Hafi.f 

pi.Aklar. 21: Taıa.ni, 21,25: Radyo orkeıtraıı. 
2'1:,20: Senfonik konıer. 

LA YPZIG 389 "'· 
21: Dana muıikiıi, 21,,30: Akıam konseri. 

Skeç. 
BRESLAU 325 m. 3 
21: Dünyaıiyaıetine dair, 21,30: Arzuya 

tabi konser (ta•anni), 24: Berlinden. danı 
muıikisi.. 

ihtira İlanı 

SiNll:.MASI • • 
Fevkalade bir film 

gösteriyor : 

Garsonlar 
ŞAHI 

Fransızca sözlü büyük 
komedi. 

Filme ilave ': 
Paramount gazetesi 
ve Yunan Batvekili. 

(7352) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara cadd~ııi No. 60 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

5983 

Galatasarayda Kanzük eczahanesi 
kar1111nda Sahne sokağında 3 numa-

" Şimendüfer yollarının parçalarla ta ral< apartımanda 1 numara. 

mir ve yeni yollar vazetmek uıulü: hak- :::•••••••••••• .. 

kında istihsal olunan 9 Eylül 341 (1925) 1 5982 

tarih ve 345 numaralı ihtira beratı bu de (; 

fa mevkii füle konmak üzre ahere devrü 

1 

,.; ııı;,,~·t"' 
ferağ veya icar edileceğinden talip olan- ~Jl ~ ~ 
lann Galata'da Çinili Rıhtım Hanında 

Robert F'erri'ye müracaatları ilan olu- 1 Asrın umdeıi "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

nur. (7346) 

........ ~""""' .............................................. .... 
lın sizin olsun. 

Rana Hanım tahkiri hissetmişti. 
Acı acı güldü: 

- Evet, a§ıklarınız avuç avuç pa
ra döküyorlar. Neden ihtiyacınız olsun 
artık? 

Rühsar Hanım dudaklarını ısırdı, 
yutkundu: 

- Bunu bir iltifat diye kabul edi
yorum. Ya sizin gibi üste para verecek 
hale gelseydim.. 

Masadan kalkmışlardı. ikisi de man
tolarını giyerek çıktılar. Bir daha da 
yüz yüze gelmediler. 

Çünkü Rana Hanım da doğru söy
lemişti. Rühsar Hanım da ... 

yım. Yalnız tertemiz olan ruhum, 
tertemiz olan bütün benliğini öper. 
Bunda da mikrop yok ya. 

Mektubumu okuduktan sonra so
baya at yak ve ellerini süblüme ile 
yıka emi ninem Petek'im. 

Bana bir zarf içinde beş liralık 
bir kağıt gönder. Sakın çok gön
derme. Elimden alırlar. Botuna zi
yan edersin. Annemin adresini bi
liyorsun. Ona da bir şey verme. Us 
küdardaki evi satmış, biraz parası 
varmış. 

Tertemiz Petek'ime tatlı ve mut-
lu yaşayışlar dilerim. Nihal,. 

••o 
"Nihal ablam, 
"Sana on kağıt göderiyorum. Be

'ini harcan. Be,i ile de hastahane
den çıkınca çarşıdan kocaman bir 
kama al. Doktor hangi koluna iğ
ne vurursa o kolundaki elinle o 
kamayı tut. bir daha seni kim ... 

Yok, yok. Sakın yapma! Beş li
rayı geri aldım. Göndermiyeceğim. 
Bar, randevü, muavin, hastahane 
tekme, iğne yetmezmiş gibi 'imdi 
de katiller damına mı düşüreyim 
seni ! Sakın bana inanıp bir şey ya
payım deme. 

1 ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye içi.o. H&.riç için 

LK. LK. 
3 aylıic 4 - a -
8 " 7 !50 14 -

ız·--•""-----~·~·~-------~:ıa:=..;-;;;.. __ 
Gelen e•rak •eri •erilmez.- Müddeti 

geçen nü•halar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler İçin müdirj7ete mü• 
r-acaat edilir. Gazetemi:ı ü&nların me•'u• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy askeri rasat merkezinden ••· 

rilen malU.mata aöre busün hava az bu· 
lutlu •o timali istikametlerden hafif rüz· 
ıirlı c.larak de•am edecektir. 

13-9-1933 tarihinde hava tazyiki 766 
milimetre, en fazla aıcakhk 22, en az 13 
drl"f'C" kaydHlilmi;tir. --

Dün gece seni rüyamda gördüm. 
Gelin olmu,un. Bizim köyden bir 
delikanlıya varıyormutun. Babam 
bağlama çalıyormuş, delikanlılar 
da oynuyormu,. Sen öyle keyifli, 
mutlu idin ki içime dokundu. ağla
dım, ağladım, Uyanınca ne babam 
kaldı, ne Nihal ablam, ne de telli 
duvaklı düğün. 

Neyse, fena rüya görmedim ya 
sen ona bak. Bursadan mektup al
dım. Bir saat önce .. Ya .. Bey ağam· 
dan. Neler yazıyor neler. Onun ce· 
vabını yarıda bıraktım sana yazı
yorum. Şimdi seninkini de yarıda 
bırakıp onunkini bitireceğim. Ses 
dersi alıyorum. İngilizce, Fransız
ca <\ersi alıyorum. Alafranga, ye
mek yemesini, oturup kalkmasını 
öğrendim. Neler, neler. Eğer Avru
paya gider de çok kalırsam, sen de 
ellerinden kurtulup Ankaraya dö
nebilirsen ... Ne bileyim itte .. An
karayı benim için öp bir defa! Ne
resinden olursa olsun. Sokağından, 
tafından, küllüğünden, çamurun
dan ... İnsan Ankaranın ne olduğu
nu Ankaradan uzaklaşınca daha i
yi anlıyor. Canım Ankara! Canım 
Kılıçlar! Canım yaylalar! 

(Bitmedi) 



Milli takıma 
Antrenör lazım mı? 

Geçen cuma günü F enerbahçe saha
sında Fenerbahçe birinci takımının Tür· 
kiye ıampıyonaıına hazırlanmak makaa .. 
dile bir ekzersis maçı olduğunu haber al· 
mıı sarı 18.civertlileri mevıim batındaki 
kuvvetlerini görmek için Fener si tadına 
gitmiştim. Kıymetli antrenörleri Her 
Şvenk'in idaresinde\ iki takım yapılarak 
aralarında kartılıklı oynamağa başladı
lar. Oyundan evvel hocaları Fenerlileri 
ayn, ayrı çalııtırdı. Kalecileri, mllda .. 
fileri, muav~nleri, muhacimleri koıturdu, 
top ile paı yaptırdı, şut attırdı ve daha 
bir çok beden harekatı yaptıktan sonra 
oyuna başlandı. 

Bu esnada nazarıdikkatimi celp eden 
nokta ıu idi: 

Fener oyuncu lan idman yapmak üze-
re sahaya geldikleri zaman tam bet adet 
topla oynadılar, hayret ettim, bir li.hza 
düşündüm. Ve bu düşüncemde aldanma
dığ-mu zannediyorum. 

lstanbulda lik maçları iki küme üze
rinde icra ediliyor. Birinci ve ikinci kü .. 
menin yedişer kulübü var. Bunları aırasi .. 
le saymağa lüzum yok. 

Yalnız bu kulüplerin nasıl yaşadıkla· 
rıru sporla biraz olsun yakından ali.ka
dar olanlar bilirler. F enerbahçe kulübü 
bir antreneman gününd'e beş topla saha
ya çıkarken diğer taraftan bir Topkapı, 
bir Kasunpaşa, bir Eyüp, bir Anadolu ku
lübü bir topu güç hal ile elde edebiliyor. 
Birinci kümenin Beykoz, Vefa, Süley• 
maniye kulübleri acaba bu kadroda yaz· 
d;ğımız ikinci küme kulüplerinden daha 
mı zengindir hiç zannetmiyorum. Bu ae-
ne Galatasaray antrenemanlarını pek giz .. 
li yapıyonnuf ve Galatasaray hüviyet va 
rakası olmıyanları •tadyuma almıyorlar
mıf diye iıittim onların ıimdiki vaziyet· 
lerini bilmiyorum. Farzedelim ki, Gala· 
tasaray sahaya Fener gibi bir kaç topla 
çıkıyor lakin koca Türkiyede iki üç ku
lübün zen&İn bir bütçe ile idareıi mem· 
leket sporuna kifi derecede randıman 
verebilir mi?. 

Bir iki ay sonra dünya kupası müna• 
sebetile grup birincilikleri için Mısır ve 
Filistin takunlan ile Milli takımımız maç 
!ar yapacak Bugün için, ortada ne fol var 
ne de yumurta. En •on ıı:ün, daima oldu· 
ğu gibi bir patırdı başlar ıı:azetelerle da· 
vetler, lzmirden masraf edilir oyuncu 
getirilir ve nihayet milli takım bir ku· 
lüp takımından dahi kuvvetsiz, ve idman 
ıız bir halde yola çıkar bir hafta gonra 
da telgraflar, sabanın çimen olmaıından, 
ıeyircilerin fazlalığından, hakemin hak· 
aızlığından ve daha bir çok sebeplerle, 
takımımızın mağlubiyetinden babıeder, 
Biz de bu ıuretle kendi kendimizi avu
tur gideriz. 

Futbol federasyonu İngiliz antrenör• 
lerle muhaberede İmi§. Fakat ne zaman 
gelecek, kaç günde milli takım seçilece:.: 
çalıpcak. Sorası ırelmiık- kaydedı>lim, 
bize, yani futbol federaayonuna antren<>. 
rün ne lüzumu var .. Senede bir, bazan İ· 
ki milli maç yapan bir milletin, milli ta· 
kımmı yapmak için o milletin keseıinden 
ıenede üç bin lira gibi bir paranın heder 
edilmesine ıebep ne? 

Oyuncu intihap etmek iıe, esasen hiç 
bir zaman bir takun yaparken idarecile
rimiz, bu hocaların fikirlerine ittirak et
memiıler ve daima kendi bildiklerini yap 
mıılardır. 

Oyuncu çalıtbrmağa ıı:elince; bu za. 
mana kadar gelen milli takım antrenör
lerinin vazifesi yalnız senede bir ay mil .. 
li takımla meıgul olmak 'Ondan ıonrası i
se Beyoğlunda gezmektir. Memlekette 
antrenörün ismi bile yokken bizde daha 
mı fena oyuncular yetiıirdi. Refik, ismet 
Kadri, Bedri, Ali, Kemal Refik, Hasan 
Kamil, Bekir, Cafer, Nedim, Hamit, Sa
bih gibi eski fakat çok kıymetli oyun
cuları hangi antrenör yetiıtirmiıti, biz 
antrenörlerin kıymetlerini, onun mühim 
varlıklarını inkar edenlerden değiliz, yal .. 
nız bizde milli takım için antrenör ge .. 
tirtmenin §İmdilik zamanı olmadığını ve 
bugün lstanbulda iki Ankarada bir antre 
nörün mevcudiyeti ile bu, bo§luğun za .. 
il olacağını iddia ediyorum. 

Yazımın baş taraflarında kulüplerimi
zin yoksuzluklarından bahıetmi,tim. U
fak bir misal ile bu iddiamın ne kadar 
doğru olduğunu İspata çalışacağım. Ge
çen sene milli takım için İngiliz antrenö .. 
rü Mr. Peğnam gelmişti. Zamanında Sof 
rada Bulgarlara beş golle mağlup olduk, 
•e Sırplara 2 golle galip geldik. lstan· 
oulda Macar B. takımına 4 golle, Bul
garlara da 3 golle gene mağlup olduk. 
Bu ıuretle üç bin lira kadar bir parayı 
bir senede alarak memleketi terkeden 
bu hocadan ne kazandık. Acaba bir spor· 
cu çıkar da, 'u adamdan, §U oyunumuz, 
veyahut oyuncularımız müstefit olmuş .. 
tur derie, bütün iddiamdan bilikaydÜ· 
fart vaz geçiyorum. 

Binaenaleyh; federasyonun bütçesin
de antrenör mesarifi diye muhassas 3 
bin lira her sene birer kulübe verilmek 
Üzere memlekete daha şumullü bir ıekil
de aarfedilmi' olmaz mı? 

lstanbulspora verilecek bu para ile, 
bu kulüp güzel bir saha yaptmr dolayı
ıile, burada yetişecek oyunculardan daha 
çok İstifade ediJir, gene aıraıile, Anada... 
lu, Süleymaniye, Vefa ve diğeı' kulüp· 
lere her ıene böyle ikişer Üçer bin lira 
ile birer ufak saha tedarik etmeleri için 
yardım ediliyorsa büyük bir emniyetle 
iddia edebilirim ki, bu hareket, milli ta
krma antrenör getirtmekten yüz kere da
ha fazla istifadelidir. 

Beşikta, kulübü Çrağan sahasını ik
mal etmekle me§guldür, bu kulübe ufak 
bir yardım yapılacak olursa, bu saha da
ha güzel bir futbol çayırı olur, ve ikinci 
küme lik maçları için mükemmel bir ma
hal olur. Yunanistanda, Bulgaristanda 
bir çok kulüplerin ıabaları var, kulüp bi
naları var, kulüplerinde duşları, soyun .. 
ına mahalleri, ve spor için ne li.zım ise 
her şey var. Acaba bizde, bizim kulüp
lerimizin nesi var, bir merak edip le gör .. 
dünüz mü? Spor ilerledikçe, sporcula
rın da ihtiyaçlan o nispette artacaktır. 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 EYLOL 1933 

• 

FransaJa yeni bir gol rekoru tesis edildi (13-2) F. C. Rouen tatnmı ile 
Club Français takımı yaptıkları lik maçında F. C. Rouen rakibini bu 

sayı farki le yenmi,tir, 

Beynelmilel 3 büyük temas arif esindeyiz 
(Başı 1 inci ıahifede) 

ruz: 
Filiz ıiklet: Trepiccioni Franceaco. 

Bu atlet ı93ı ve ı932 ıeneainde ltal
ya Keçeıkecken (serbest giireı) ıam
ı:iı onu olmuş, ı 932 de ltalya Greko • 
Romen ikinciliğini kazanmıştır. İtalya
nın karıılaıtığı Fransa, Belçika, Avus
turya, Çek milli takımları temaslarına 
iştirak etmif ve ı932 de olimpiyat ekj. 
pine dahil olmuıtur. Milli talmn aza
ımdandır. 

En hafif ıiklet: Nizzola Marcello 
ı930, ı93ı de ltalya ıampiyonluğunu 
kazanmış, ı93ı de Avrupa ikincilik ün
vanını almıı, ı932 de ltalya ikinciliğini 
ihraz etıni,, Loı Angeleı olimpiyadın
da dünya ikinciliğini kazanmııtır. Mil
li takım kadroıuna dahildir. 

Hafif ıiklet: Quaglia Gerolamo 192S 
1928, ı930 ltalya ıampiyonu olmuı,' 

Orta siklet ltalyan güreşçısı 
Galligati Ercole 

Parla ve Amıterdam olimpİyatJanna da 
iştirak etıniştir. 1933 te ltalya milli 
takunına dahil olmuıtur. 

Yan orta siklet: Fi del Guisto çok 
genç olan bu atlet ı931 • ı932 de !tal• 
ya serbest güreş (keçeskeçken) ikinciıi 
olmuş, ı933 le ltalya milli takunına se
çilmiş ve son zamanlarda (müthi' a· 
dam) ünvanını kazanmıştır. 

Orta siklet: Galogoti Ercale. ı93ı 
ı932 ltalya keçeşkeçken (ıerbest gü. 
reı) ve Greko ... Romen fam piyonu, 
ı93ı de Avrupa dördüncüsü, Los An
geleıte dünya üçüncülüğünü ihraz et .. 
miş, Fransa, Belçika, Almanya, Tirol 
ve Çekoslovakyada 1 tal ya milli ekip in
de yer almıttır. Güreıçilerin en teblike
liıidir. Milli kadroya dahildir. 

Yarı ağır siklet: De N ikola Giovami. 
ı932 serbest güreı ve Greko Romen i
kincisi ve ı933 te milli kadroya dahil 
olmu,tur. 

Ağır ıiklet: De Candido Pietro. ı93ı 
ltalya ikincisi, ı932 ltalya şampiyonu 
ve ı933 te de milli ekipe dahil olmuş'. 
tur. 

Yukarıya yazdığımız bu takım ha
kikaten ihmal edilmiyecek değil korku
lacak bir ekiptir. Bilhassa Ömere ve Nu 
riye çıkacak olanlar dünyanın en sert 

Taksim sahasında kışm maç yapan bir 
futbolcu muhakkak hamama gitmek mec
buriyeti ile kar,ıla§ıyor. Saha demek yal 
nız futbol oynamağa müsait bir arsa de· 
mek değildir. lstanbulda Fenerbahçe 
Anadolu kulüplerinden maada 11hhi v; 
tam mfuıisile her şeyi cami bir spor te .. 
şekkülü maalesef var mı .. 
Bun~an sonra sahası, duıu, soyunma 

mahallı olmıyan kulüplerin hayatları 
çok söniik geçecek, ve bu kulüplerin ha· 
yatları da pek k11a sürecektir. Yukarıda 
dediifim gibi her şeyi bulunmıyan kulüp
ler kapanacak değil, fakat her zaman i· 
çin olduğu gibi kalacak ikinci kümeden 
birinciye geçemiyecek, birinci kümedeki
ler de takımlarında yükselmiş oyuncula
rını da birer il<i~er kaybedeceklerdir. 

Muhteşem ÖZDEMIR 

1 
güreşen ve en bilgili güreıçileridir. 
(:Mlithiş adam) Ünvanım ibraz etmiı o
lan Fidel Guisto Ahmet ile çarpışacak
tır. Her halde İtalyan - Türk milli gü
reı teması en çetin müsabakalardan bi
ri olacaktır. 

Cuma günü çarpışacak olan güreş 
ekibimiz ıu güreıçilerden terekküp e
decektir: 

Filiz: Servet. 
En hafif: Omer. 
Hafif: Yuıuf Arılan 
Yan orta: Saim. 
Orta: Ahmet. 
Ağır: Çoban Mehmet. 
Müsabakalar Gre\:o - Romen ve 

keçeşkçken olarak yapılacak ve üç de
fa karıılaıılacaktır. Bunlardan ikisi 
Greko • Romen ve biri de keçeskeçken 
olacaktor. 

Keçeskeçken (serbest güreı) alatur
kaya yakın olması dolayısile, muvaffa
kıyet ihtimalimiz çoktur. Yalnız 1 tal· 
yan ekipi ile yapacağımız güreşlerden 
mutlak bir suretle ekip kabiliyeti bek
lemek manasızdır. Çünkü misafirlerimiz 
r~tin itibarile bize faik bir vaziyette
dırler. Sporda evvelden tahmin yalnıı 
olduğunu bilmekle beraber mutlaka ne
ticeyi söylemek lazımsa 3 - 4 tür diye
biliriz. 

Eğer biz bu üç güreş müsabakasın
da bu neticeyi alabilirsek tam randı
m~'!' .al~t olabiliriz. Fakat gene en iyi 
krıtigı musabakalan gördükten sonra 
yapabileceğiz. 

Şipçenski oyniyor 
Bulgaristanın en kuvvetli takımla

rından olan ve Kral kupasını kazanmıı 
olan Şi!'çenslri takımı yann, Şeref sta
dında, ılk maçını Beşikta, klübüne kar
tı oynıyacaktır. Bu maç Betik taşın Var· 
nada ayni takımla yaptığı maçın re
van§ı olacaktır. Bundan başka ayni ta
kım Galatasaray takımı ile bir oyun oy
nıyaçaktır. 

Be!.ik.ta, .takımı ile yapacağı maç 
ç'.'k muhımdır. ye Bulgariıtanda büyük 
bır merakla takip edilmektedir. 

Yunan yüzücüleri geliyor 
Şehrimizde iki temas yapmak için 

gele~e~ olan Yunan yüzücüleri yarın 
ıehru.~~.ı~~ gelecekler ve cumarteıi pa .. 
zar gunu yarışacaklardır. 

Atletizm 
Atletizm heyetinin istifası üzerine 

atletizm alemi ile alakadar olanlar ls
tanbul mıntakası §arnpiyonasının n~ oJa .. 
cağını merak ediyorlardı • 

Bu vaziyete federasyon ve lıtanbul 
m!ntakaıı. vaziyet etmiı, ve birer ko
mıser tayın ederek birinciliği yapacak· 
tır. 

Müsabakalar Kadıköyijndeki Fener 
stadında yapılacaktır. 

Tebliğler 
Atletizm federasyonundan• 
ı5 ~yllilde .b~şl~sı ilan ~ilmiş o

lan lıtanbul bırıncılıklerinin arifesinde 
ht~b~l atletizm heyetinin hepı=:o ,,.,... 
d.en ıstifa etmeleri ~zerine muayyen ta .. 
rıhte lstanbul atletızm birinciliklerinin 
yapılabilmeıi için lstanbul mmtakası 
merkez beyetile mutabık kalan federal· 
yonumuz İşe vaziyet etmittir. 

ı -:. Mü~abakalara ı5 ve 22 eylul 
cuma gunlerı Kadıköy F enerbahçe sta
dında saat ı4,30 da başlanacaktır. 

2 - Bu müsabakalar ayni zamanda 
Balkan oyunlarına iştirak edecek Türk 
atl~tleri için. ?ir seçme mahiyetinde ol
d~gu~d~ bılu."''!m milli takım atletleri
nın ıştiraklerı lazrmdır. 

._ 3 - Ayrıca davet edilmiş olan bazı 
dıger mıntaka atletleri de bu müsaba
kalara iştirak edeceklerdir. 

4 -;: Müsabakalar, tamamen ıahıi 
olup kluplere puan verilmiyecek ve u
mumi klüp tasnifi yapılmıyacaktır. 

Hakem heyetinde dahil bulunan ze-
vat şunlardır: 

Başhakem: Ahmet Fetgeri Bey 
Fede~asyon komiseri: Enis Bey: 
Tertip heyet: lbrahim Kemal. lb-

Misak imzalandıktan sonra .. 
(Başı 1 inci sahifede) ı 

na basmak için her güzel fırsab kolla
yarak Yunan milletine verdiği değeri 
anlatmak istiyor. Teferrüatı, muhiti, 
programı, bir tarafa bırakılırsa her top
lantının biricik büyük ve güzel manası 
bu idi. 

Bugün de misafirlerimizin ayni ha
raret ve tehalükle ağırlanmasına devam 
edilmiştir. Öğle üzeri Atina sefirimiz 
Enis Bey muhterem misafirlerimizi Ga
zi çiftliğinde yemeğe davet etıniştir. 

Türkün tabiatla, toprakla mücadele
sinde iman ve inşa savaşında nasıl az 
bir zamanda muvaffak olduğunu göı
teren bütün ağaçlan ve çayırlarile boz
kırın ortasında bir şeyi fiıkiye bir 
zümrüt arteziyen gibi on ıene içinde 
Yani umulan ve tasarlanan zamana na
zaran birdenbire fışkıran Gazi çiftliği
ni görmek misSirlerimizi çok memnun 
etmi~tir. 

Doıt milletin yeni muvaffakıyetlerini 
adeta benimıiyerek tam bir §evk ve 
gıpta ile seyreden misafirlerimizin milli 
muvaffakıyetlerimiz kar,mnda aldıklan 
memnun ve müteheyyiç vaziyet samimi 
dostluklarının tam bir nişanesi halinde 
göze çarpmakta idi. 

Muhterem misafirlerimiz ıerefine in· 

at ı6,30 da Halk Fırkası umumi kati
bi Recep Bey ve refikaları tarafından 
halkevinde verilen çay ziyafeti emsal
siz bir ıamimiyet içinde geçti. Cümbu
riyct Halk Fırkasının halkevinde f.'eoç· 
lik ve kültür kaynağında vermiş oldu
ğu bu ziyafet çok derin manalı samimi 
edalı idi. Recep Bey misafirlerıni kar
şıladı ve onları ayrı ayrı ağırladı. Boy. 
lece bir müddet aşağı yukan salonlar
da yüzlerce kişi bu dostluk havasını 
teneffüs ederek ve misafirleriıni"Zle her 
fırsatta meşgul olarak gezindıkten son
ra büyük salona geçildi. 

Riyaseti Cümhur flarmonik orkeı
traaının konseri muhterem mi~...,fİ\ ·lerİ· 
miz ve bütün dinleyiciler üzerinde çok 
güzel bir tesir bıraktı. ikinci partide 
Ekrem Zeki Beyin kemanı tam bir tak
dirle dinlendi. 

Muhterem miıafirlerimiz şerefine 
ak,am Balkan Birliği reiıi ve Balkan 
Birliği fikrinin memleketimizdeki en 
kuvvetli mürevviçlerinden Büyük Mil
let Meclisi reisi vekili Trabzon mcb'ı.~ .. 
ıu Hasan Beyin Anadolu klübünde ver. 
diği iyafet çok samimi bir hava i~inde 
geçti. 

Patrikhaneyi ziyaret 
ANKARA, ı3 (Telefonla) - M. 

Çaldariı ve arkadaşları pazar günü 
patrikhaneyi ziyaret edeceklerdir. 

Misafirler Beylerbeyi sarayın• 
gezecekler 

Vali Muhittin Bey Möıyö Çaldariı 
ile diğer Yunan nazırları ıerefine Bey
lerbeyi sarayında bir çay ziyafeti vere
cektir. Ziyafetin evvelce yann verilme
si mukarrerdi. Fakat misafirlerin Anka
raıPa ikametlerini bir gün daha temdit 
ebneleri üzerine ziyafet cumartesi günü
ne tehir edilmiıtir. Misafirleri Beyler
bevi sarayına götürmek için köprüden 
16 1 S te hareket edecek olan hususi bir 
vapur tahsiı edilmittir. 

Yunan Başvekili Mösyö Çaldariı ce-

san Beyler, Herr Abraham, ve Prak. 
Hakemler: Ekrem Rü,tü, Fuat Rü,. 

tü, Adil Giray, Şekip, Mümtaz, Ali Rı
za, Enver, Ekrem (Hilal) , Hayati, Ze
ki, Muzaffer, Şinasi, Reşit, Şakir, Ra
uf, Karakaı, Agopyan, Davit Jake, Ya
ıınnidiı Beyler ve M Marengo ve Ayaş• 
tat. 

Hakem heyetine tahsen ayn ayrı 
davetiye göndermeğe zaman müsait ol
madığından bu tebligatın davetiye ola
rak kabul olunmalıdır. 

Program: 
ıs eylıi! cuma: 
ı4,30 da 110 m. mania, ı4,45 le ıoo 

m. ıeçme, ı5 te 400 m. seçme, ıs,ıs te 
gülle atma, ıS,30 da ı5oo m., ıS,4S te 
yüksek atlama, ı6 da ıoo m. final. ı6,ıS 
te disk, ı6,30 da 400 final, ı6,45 te 
tek adnn, 1 de ıo,ooıı m., ı 7,4S te 
4xl00 bayrak. 

22 eylUJ cuma: 
ı4,30 da 200 m. seçme, ı4,45 te 800 

m., ıs te SOOO m. , ı5,20 de üç adım, 
ı5,40 ta 200 m. final, ı5,S5 te cirit, 
ı6,ı~ da 4x400 bayrak, ı6,2S te 400 
manıa, ı6,40 ta sınkla yüksek, ı7,10 
da 4x1500 bayrak. . "' . 

ISTANBUL, ı3 (A.A.) - Türkiye 
denizcilik federasyonundan: 

Bugün hareket etmeleri beklenen 
Yunan yüzücülerile karşılaşmağa nam .. 
zet aşağıda isimleri yazdı yüzücülerin 
muallim Her Tegethoff'la beraber ça
lı,ınak ve güreşmek üzere ı4 • 9 • 933 
perşembe günü saat ı4 30 da Moda de
niz banyosunda bazır bulunmaları rica 
olunur. 

Galataıaraydan: Orhan Suat Met
hi, Ölek, Halil, Cihat, Jo~ef, Ahmet 
Beyler. 

Fenerbahçeden: Gabriı, Tarık, Fer
nan, Hiraç, Salim Beyler. 

Beykozdan: Fahri, Saffan, Hakkı, 
Adnan. Agah, Behçet Beyler. 

lzmirden: Alp, Rasim Beyler. 
Kocaeliden: lhıan, Haydar Beyler. 

• • • 
lSTANBUL, ı3 (A.A.) - Atleti

zm federasyonundan: 
ıs ve 22 eylulde yapılacak lıtanbul 

~i~incilik ve Balkan oyunları seçmesi 
ıçın yapılan ve ilan edilen programda 
4x400 birinci günde, 4x100 ikinci gün .. 
de gösterilmi,tir. Halbuki 4 x 400 birin
ci 4 x 400 ikinci gün yapılacaktır. 
Balkan teniz turnuvasının birinci 

günü 
SOFY A, ı3 (A.A.) - Balkan tenis 

turnuvası maçlarının birinci günü alı .. 
nan neticeler şun1ardır: 

Bulgar Souroudjieff Türk Semih'i 
8/ 6, 6 2, 6 2, • 

Türk Şirin Bulgar Lekoff'u 6 , O, 
6/ 0, 6 o, 

Bulgar Y ordanoff Türk F erit'i 6 O 
6 ' ı 6 13 . • . ' ' 

Türk Karaka§ Bulgar Tochef'i 6/ 2 
6/ 3, 2/ 6, 7 / S yenmiştir. ' 

Çift erkekler müsabakasında: 
. ~ul~arın '. ordanoff • Sauroudjieff 

çıfti T uı·k F erıt • Semih çiftini 6 O 
6/ ı, 6/ 4 yenmiştir. ' ' 

naplarile Hariciye ve lktısat nazırları 
ıereflerine vali ve belediye reisi Mu
hittin Bey tarafından pazar günü de 
Yalova da bir öğle ziyafeti verilecek
tir. 

Misafirlerimiz Yalova iskelesine Ga
zi Hazretlerinin rüküplerİne mahsus Er
tuğrulyatı ile gidecekler ve oradan o
tomobillerle kaplıçalara gideceklerdir. 

Misafirlerimiz Y alovadan avdetle 
Helli krüvazörüne binerek memleketi· 
mizden ayrılacaklardır. 

Atina elçimizin ziyafeti 
ANKARA, ı. A. A. - Atina elçimiz 

Enis Bey tarafından misafirler ıerefine 
bugün Orman çifliğinde bir öğle yeme
ği verilmiştir. Yemekte Batvekil ismet 
Paşa Hazretleriyle Vekiller, Yunan se
fareti ve hariciye vekaleti erkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

ismet Pş. Kız enstitüsünde 
ANKARA, 13. A. A. - Yunan ba§· 

vekili M. Çaldaris cenaplariyle Yunan 
hariciye ve iktisat nazırlarının refikaları 
bugün öğleden evvel ismet Paşa kız 
enstitüsünü gezmişlerdir. 

Misafirler enstitünün atelye ve dersa
nelerini gezmişler ve takibedilen tedris 
ve terbiye tarzı etrafında kendilerine ve 
rilen izahatı büyük bir dikkatle takipey
lemişlerdir. Misafirler enstitüden ayrı· 
lırken memnuniyet ve takdirlerini izhar 
eylemişlerdir. 

Recep B. in ziyafeti 
ANKARA, ı3. A .A. -C. H. Fırkası 

kitibi umumisi Kütahya mebusu Re
cep Bey tarafından bugün saat ı6,30 da 
misafirler şerefine Halkevinde bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Ziyafette Başvekil ismet Paşa Hazret 
!eriyle heyeti vekile azaları mebuslar 
sefaretler ve vekaletler erkanı halkevi i
dare heyeti, matbuat mümeuilleri ve 
ıehrimizin yüksek mahafiline mensup 
bir çok zevat ve refikaları hazır bulun· 
muşlardır. 

Çay ziyafetini Riyaseti Cümhur rılar 
monik orkestraımın bir konseri takibey 
!emiştir. 

Gece saat 20,30 da Balkan birliği 
Türk milli grupu reisi Trabzon mebusu 
Hasan Bey tarafından miıafirler şerefi· 
ne Anadolu klübünde bir akıam yeme
ği verilmiıtir. 

Ziyafette Başvekil lımet Paıa Haz
retleriyle Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ 
Bey, heyeti vekile azaları, Halk fırkası 
ki.tibi umumisi Kütahya mebuıu Recep 
Bey Balkan birliği azalan hazır bulun
muılardır. 

Yunan gazetecileri ıerefine 
ANKARA, ı2. A. A. - Bu aktam 

Hakimiyeti Milliye gazetesi tarafından 
Şehir lokantaımda misafir Yunan gaze
teciler şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Bulgaristan haberdar edilecek 
ATINA, ı3 - Atina gazetelerinin 

• Ankarada bulunan muhabirlerinin ver
diği haberlere göre, Yunan nazırlannm 
bir gün fazla Ankara.ta kalmaları imza 
edilecek misakın tevsi edilmesinden i
leri gelmektedir. Muhabirler, Bulgariı
tanın da bu itilifın eaaılı hatlarından 
haberdar edildiğini il&Ye etmektedir
ler. 
Yunan gazeteleri Gazinin Atina)'l 

ziyaretini istiyorlar 
ATINA, 13 (A.A.) -Atina Ajan· 

11 bildiriyor: 
Yunan gazeteleri, Ankarada yapıl 

makta olan Türk • Yunan dostluk te 
zahüratının açık ve samimi mahiyeti 

ni fevkalade sena etmektedirler. Ve 
bilhaısa Gazi Mustafa Kemal Hazret 
!eriyle ismet Paşa ve Tevfik Rüıtii 
Beyin beyanatından pek ziyade müte 
hasıis olmuılardır. Bu beyanatlar, Yu 
naa hükiımet ve milletinin Türkiye 
için beslemekte oldukları hissiyata ta 
maıniyle tetabuk etmektedir. 

İki memleket ara11ndaki mukarenetin 
ilk kurucuları olan Türk devlet adamla
rınnı resimlerini neıreden gazeteler, Ga· 
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin Atina
yi ziyaret ve bu ıuretle Helen milletinin 
hakiki hiılerini bizzat müıahade buyur· 
maları ümniyeainin tehakkuk ettiğini gör 
mek ümidini izhar ediyorlar. 

Gazeteler, Ankarada imza edilecek o
lan yeni misakın sulh için pek meıut bir 
hadiıe olacağını ve bu misakın biç kim
ıeyi endişeye düşürmemeıi laznn gele
ceğini, çünkü Türkiye ile Yunaniıtarun 
komşulariyle eyi münasebetlerde bulun 
makta ve aralarındaki anlaşmanın bil· 
tün Ba • .3. :r:.idetlerine teşmilini istih· 
daf etı •• :: o bulunduklarını yazmakta• 
dırlar. 

Karadeniz misakı 
(Başı 1 inci aahifede) 

da bir karar verecektir. Müteca,.:.ziu 
ı .. rifine dair Rusya, Türkiye ve küçük 
;lilaf devletleri arasında aktedilen mi 
saka, ali.kadar devletlerin iıtirak ede
bilecekleri bildirilmektedir. 

Solya ziyareti 
SOFY A, ı3 (Milliyet) - ismet 

Paşa Hazretlerile Tevfik Rüştü Beyin 
20, 2ı, 22, eylıilde Sofyayi ziyaretleri 
münasebetile, Bulgar Baıvekili Goı· 
podin Muıanoff, Cemiyeti Akvamın ıç 
tima.larına iştirak etmek Üzere 24 ey
lıilden evvel Cenevreye hareket ede
miyecktir. 

Müzakere yeniden ba,lıyor 
SOFY A ı3 (Milliyi) - Sofyada 

Türk • Bulgar ticaret müzakereleri 
bazı ihtilaflar yüzünden inkıtaa uğra 
mıı ve Türk murahhasları bu müza
kereler hakkında izahat vermek ve 
yeni talimat almak Üzere Ankaraya 
gitmişlerdi. Ankaradan, Bulgar Harİ· 
ciye nezaretine bildirildiğine göre 
Türk murahhasları Sofyaya eylıil 20 
ye kadar dönmüş bulunacaklardır. 

Cenevre içtimaları 
Milletler Cemiyeti meclisi 25 ey

lıilde Cenevrede toplanacaktır. Bu iç
timada Türkiyeyi Bern sefirimiz Ce
mal Hüsnü ve Necmettin Sadık Bey
ler temsil edeceklerdir. İsmet Paşa 
ile birlikte Sofyaya gidecek olan Ha
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyin de 
Sofyadan doğruca Cenevreye giderek 
Mecliı müzakerelerine iıtirak etmesi 
muhtemeldir. 
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Türk-Yunan dostluğu 
Realitelere dayanıyor! 

(Başı 1 inci sahifede) 
foatlere müstenit mütterek politi • 
ka nasıl hareket etmeği icap · tı :. 
riyorsa, elbette o yoldan gidile • 
cek. Türkler ile Yunanlılarm na· 
sıl uyu~tuklarını, biribirleı ile na
sıl dost olduklarını bir türlü anla
yamıyan ve taşan bazı A vrupP.lt • 
lar, geçen gün Cümhurreisinıı?İn 
\'erdiği çay ziyafetinde Yutta.-ı 
Başvekili ve nazırları, devlet er -
kanı ve gazetecileri tarafından Ga 
zimizin ne derin bir sevgi ve tak. 
dirle sarıldığinı, ona tıpkı keneli 
şerleri imit gibi ne derin bir saygı 
ile baktıklarını görmeli idiler. 
"Gazi, onu biz de sizin kadar se
vc·r ve anarız" diyen Yunanlı nr. 
zırlarda elbette medenilikten doğ
ma bir necabet var. Bizim görü' 
;-e hezişlerimize göre, her iki la
l'aİla hakim olan kanaat fuduı-: 
Asırlarca beraber bir arada yata· 
dık, tarihi bazı sebeplerle iki mem 
leket arasında bir nevi dostluk fa
~ı1.,sı oldu. Mesuliyet eski rej\mle
rindir. Politikada yanlıf olan yol. 
thn dönmek için asla vakit ge·~•ui1 
sayılmaz. Yeniden beraber yürü • 
'Dek ve çalışmak lazımdır. '1rtısa
di ve siyasi kuvvetlerimizin bir a· 
l'aya gelmesinden doğacak kuvvet 
le sulhü ve menfaatlerimizi daha 
kolay müdafaa edebiliriz. Bu öyle 
bir politikadır ki her iki memleket 
le emniyet hislerini kuvvetlendi • 
rir. yarma daha emniyetle bal(a
bilmek imkanını hazırlar. 

Memlekette 

Siirt Mebusu 
MAHMUT 

lzmit. körfezine işleyen vapur 
kafi gelmiyor 

IZMIT, (Milliyet) - ı.9.933 tari· 
hinden itibaren Denizyollan iıletme 
idaresine geçen vapurlardan Kırlan • 
gıç vapuru eıkiıi gibi gene lzmit hat 
tına i,Jemektedir. Evvelce Kocaeli 
naklyiat ıirketinin Uğur vapuru da b 
hatta itliyor, buradan her gÜn bir va
pur lstanbula, lstanbuldan buraya ge 
Jerek bütün körfezin ihtiyacına ki.fi 
geliyordu. Yeni idareye geçtikten son 
ra bu hatta bir vapur ve bunun hafta• 
da üç güne indirilmesi bir çok müş
külata ve izdihama sebep olmaktadır. 
Ufak bir vapura tıklım tıklım dolan 
insanların bir kaza vukuunda meıulil 
kim olacak acaba .. Bu cihetin ehem· 
miyetle nazarı dikkata alınması la , 
zımdır. --Siirtte ge11iş bir cadde açılıyor 

SiiRT (Milliyet) - Bir kaç ıene 
evvel açılıp henüz ikmal edilmiyen Lut· 
fi Paşa caddeıi, faal vali ve belediye 
reisimiz A. Sakip Beyefendinin yijkıek 
himmet ve gayretlerile tamamen açıla
caktır. Bu huıuıta iıtinılaki lazım ıı:e
len müteaddit ev ve dükkanların bele
diyece istimlak edilerek yıktırılmakta
dır. Caddenin projesine göre en dar ye 
ri ıs metreden aşağı olmıyacaktır. 

Bandırmada yangın 
BANDIRMA i (Milliyet) - Öğ 

leden sonra Pazameacit mahallesin .. 
de atik pehlivanın kardeıinin evinden 
ynagın çıktı. Ev eıyalarile yandı. As 
kerlerin candan yardımları sayesin: 
de ahşap olan mahalle muhakkak bir 
felaketten kurtarıldı. 

Burşanın kurtuluı bayramına ait 
intibalar: Yukarula 
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l __ Iş_v_e_ls_ç_i _l 
Milliyet bu .;;tunda İf .,. İlfİ iati· 
yenin"• tauauut ediyor. lı .,. .~ıçi 
Utİyenler bir melıtup"! ~f buro-
ma- müracaat etmelidırler. , 

İş arayanlar 
21 yaşındayım. Türkçe , fransızca 

.,kur yazar ve konuşurum. Şimdiye 

kadar mühendia ve mimarlar yanın -
da plan iılerile meşgul oldum. Bon • 
µrviılerim vardır. Mesleğimle müte • 
nasip veya herhangi batka bir it arı· 

ı yorum. Şeraitim müaaittir. Milliyet, 

1 M. T. rumuzuna bildirilmeıi, 

• • • 
Bulgaristanın Şumnu kasabasında 

nım. Ana vatanımız olan Ttirkiyeye 
geldim. Tahsilim; Şumnu Türk rüştİ· 
yes.ini Muallim mektebini ve Bulgar 
lisesini be~inci sınıfından ş.ahadetna .. 
mem vardır. Her ne it oluraa olsun yap 
mak iktidarındayım. Şumnulu Muhsin 
Rıza. 

Çığır 

. 

' "Ankarada neıredilmekte olan Çı· 
}ır mecmuasının 6 mcı nüshaıı çık· 
mıştır. "Genç Türk edebiyat cemiyeti· 
nin organı olarak ve Hıfzı Oğuz Be • 
yin riyasetinde çık.makta olan bu mec 
muada genç ne•le gayet yeni ve ka· · 
biliyetli imzalara tesadüf edilmekte· 
iir. Tavsiy eederiz. 

••• 
Türk tarih Arkeologya ve 

etmografya dergisi 
Maarif vekaleti tarafından neşro

lunan bu kıymetli risalenin birinci aa
y111 çıkmıştır. Bu nüaahada Retit Ga· 
lip Beyin Dergi'nin sebebi intitarı 
hallkmda değerli bir yazm, Hamit 
Zübeyir Beyin Ankara Gazi Orman 
fidanlığında bulunan eserler hakkın· 
da bir tetkiki ve genç arkeoloğ Remzi 
Oğuz Beyin Alitar hafriyatı hakkın· 
da izahat ile Balıkeıir mebusu İsmail 
Hakkı Beyin, Teke oğulları ve Antal· 
yadaki "Aspendos" harabeleri hak • 
kmda İatanbul müze müdürü Aziz Be 
yin ve Profesör M. Gabriyelin vesair 
kıymetli zevatın değerli tetkiklerini 
ihtiva etmektetdir. Maarif veki.letinin 
bu Derıi'yi nevetmekle Türk irfan 
tarihine yaptığı hizmet büyük bir ıük· 
ranla karşılanıyor. • 

Üsküdar hukuk hakimliğinden : 

Mustafa bey tarafından Şahide Ha· 

mm aleyhine açılan boşanma davaoı Ü· 

zerine M. aleyhanm ikametıalıının meç· 
huliyeti hasebile dava arzuhali ıureti 

İ L A N 
Zirde irae edilen müessesat "tezne]e

rinin açılma ve kapanma saatleri 15 Ma· 
yıs ila 15 Eylül 1933 devresi için •ıra
sile ıaat 9,30 ve 15,30 olarak tesbit edil 
miş idi. 

Mukaddema olduğu veçbile, ayni mües 
&e>al veznelerinin, ı6 Eylül 1933 cumar 
teoi JJÜnünden itibaren saat 10 da açıla 
cağı v~ rıaat 16 da kapanacağı umumun 
ruA1Umu olmak üzre ilin olunur: 

Banc:ı Commerciale ltaliana, Banco 
dı Roma, Chriuoveloni Bankası, Deuh· 
ehe Bank und Disconto Gesellscbaft, 
Deutsche Orientbank ( Filiale der Dreıd 
n~r Bank), Emlik ve Eytam Bankası, 
Felemenk Bahrisefit Bankası, Oıman• 

lı Bankası, Selanik Bankası, S. S. C. 1. 
Ti<uret Hariciye Bankası, Şarkikarip Ti 
caıtl Bankası, Türkiye İt Bankası, Tür 
kiye Ziraat Bankau. 

6490 

• 
İLAN 

OSMANLJ BANKASI giteleri, Ey· 
lulün 16 ıncı cumartesi gününden itiba· 
ren yeni bir iıa'ra kadar zirde muhar· 
rer •natlerde açık bulunacaktır : 

1.) Galata Merkezi ile Yenicami fU• 
besi : 
Eyyamı adi;ede : saat 10 dan 16 ya 

ya kadar 
Pazar günleri : saat 10 dan 12 y•e ka 

dar • 
2.) Beyoğlu ıubeai : 
Eyyamı adiyede: ıaat 10 dan 12,30 a 
' aaat 14 ten 16 ya kadar. 
Pazar cünleri : ıaat 10 dan ı2 ye ka· 

daı. 

6489 

tSVİÇREDEN DİPLOMALI 
Emrazı akliye müteba .. m, dahili ve 

teırihi baıtalıklannda derin malumatı 
bulunan 

ECNEBi BİR DOKTOR 
bir emrazı akliye kliniğinde miittere
ken çalışmak arzusundadır. lyi idare&İ 
,.e birinci sınıf referans ve ıertifikaları 
ur dır. Tekliflerin z. E. 2260 rumuzile 
Rndolf MoHe A. G. Zürich adre&İne 

gönderilmeıi. (7274) 
6481 

1 L A N 
Omnium Şark Sinai 

Anonim Şirketinden : 
Hiue &enedatına ıo numaralı kupon" 

mukabilinde 17,50 kuruı Yerileceii Ye 

iıbu mebaliğin ı Te~rinievel 1933 tarİ· 

hinden itibaren Galata'da Banka Korner 

çiyale ltalyana ritelerinden teıviye olu· 

nacağı ilan olunur. (7339) 

lıtanbul, ı4 Eylül 1933 
Mecli•i 1 dare 

hiliı tebliğ iade kılınmakla müddeinin ta FATiH SULH OÇONCO HAKiM· 
lebi üzerine ili.nen tebliğat icra•ma ka- LICINDEN : 

rar verilmiş olup dava arzuhaline 15 gün Müteveffa Fazıl Sami Beyin resmen 

zarfında rmek ta · ı " ta&fiye olunan tereke•inden alacaklı ol· cevap ve ve yın o unan 
- imek • • b ha duğu idea&ile mahkememize müracaat 

runde mahkemeye ge ıçm u p- eden ve henüz vesaiki ibraz etmeyen .. 
talli i&tida &ureti ve davetiye Yarakası 1 babı matlubın tarihi ilandan itibaren 
mahkeme divanhanesine talik kilindığı yirmi sün zarfında vesaiklerini mahke-
ıibi keyfiyet ayrıca ırazete ile de ilan memize ibraz etmeleri ve vesaik olmıyan 
olunur. (7321) Jarm da keza tarihi ilandan itibaren 

l&tanbul üçüncü icra memurluğun

dan : Kuru çefmede, Kuru çeıme cadde 
ıinde 25-27 numaralı kömür deposunda 
yapılacak dıvar İ"4811b 14 Eylül 933 la· 

rihinden itibaren kapalı zarf usulile mü 
nakasaya konmuıtur. İhale•İ 8 T. Evvel 
933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ saat 
16 da icra olunacaktır. Taliplerin şartna 
me ve projeıini görmek ve taf&ilit al· 
mak üzere her gün saat 10 dan sonra 
İstanbul üçüncü İcra dairesine 932-1454 
numara ile müracaatlan ve yevm.i ihale 
olan pazar günü~de olbaptaki müzayede 
ve münakasa ve ihalit kanununa tevfİ· 
kan tanzim edecekleri 396 lirayi havi 
banka teminatı ve teklif mektuplanm 
saat 16 dan evvel icra memuruna tevdi 
eytemeleri ili.n olunur. (7324) 

Milliyet'in romanı: 12 

kırk bet gÜnde mubalrimi aidesine mü· 
racaata muhtar olduklarına dair mütte• 
haz karaıa tevfikan müddeti mezkiire 
zarfında muhakimi aideaine müracaatla 
nna dair vesaiki ibraz etmeleri ve aksi 
takdirde taleplerinin kabul edilemiye· 
ceği ilan olunur. (7317) 

Ü&küdar icra memurluğundan : 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar· 

rer Kömürün ı9-9-933 tarihine müsadif 

Salı günü saat 9 dan ll kadar Oıküdar 

atlama tatında Karakol sokağında ıs 

No. lu dükkanda açık artmna suretile 

satılacağından talip olanların mahalli 

mezkiirde hazır bulunacak memura mü-

racaat etmeleri ilan olunur. (7325) 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja sinema 

Ya.zan: VICKI BAUM 

Sonra birden bire anladı ki Franciı 
bayıhruıtı ! 

Ne yapacağını ıaııran Aldens evve· 
la elTafuıa bakındı, &onra nazarları 
Franciı'e avdet etti. 

Gözleri kapalı idi. Hayattan bez· 
mit, Yt.I uhnuı ufacık çehresi hayalet 
ribi bir hal almııtı. 

Kızı okıadı, aarıb. Francia kendin 
den ıreçmiı bir halde, harektaiz, bü· 
tün ağırliğiyle omuzunda asılı duru· 
yordu. Bir an tereddüt etti, yanlarında 
oturanlara itizar kabilinden bir ilü 
Jıelime söyledi, kızı kucağına alıp et
nfı fazla velveleye venneden dıt•n 
çıkardı Film bu vakadan daha çok a· 
liltabahıttı. 

F enikı Sinema Sarayı henüz yeni 
yapılmııtı; onun için koridorları, ıtüd 
voda atelacele yapılınıt dekorlar ıibi 
boya ve tahta kokuyordu. Şurada, 

yıldızlarının romanı 

Terceme: KAMRAN ŞERiF 

rengarenk ampullerin ııığı ahwda ge 
cenin ıerinliği biraz hiasedi!iyor gibiy 
di. • 

iki bademe aralanncla fısıldaşa· 
rak merdivenden iniyodard1. Al.Jen• 
aenç kızı y<.re bastırıp mermer takJi. 
di duvara dayadı. f'al"'t kn ba§ı Ô· 
nüne düşerek yıkıln .. r:L Delikanlı 
yüz librelik bu yükü kucağına alıp dü. 
ıündiP. Nihayet ıtıklı l>i: ilan ona ka· 
dınlara mAhıuı tuv-a.,,.t!n yolunu gÖı· 
terdi. Oraya gitmeğe k"rar verdi. Ye 
ni boyanmıt teftali renkli kapıyı a· 
yağiyle iterek açtı. 

intizarı hilli.fına olanık orada biç 
bir memur bulamadı. Francis bu J.U• 

retle büsbütün üstünde S.c.lmı§lı. Du· 
varlar aynalı, iskemleler kadife kaplı 
idi; ma&alar, la\"•bolar, her fey mükem 
meldi. Zaten F enikı Sinema Sarayında, 
ikinci 11nıf mevkiler bile birinci mevki 

MILLııt..ı rt..K2t.MBE 14 EYLOL 1933 

1 3 üncü Kolordu ilanlan 1 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Çorlu Kıt'atı için 110,000 

kilo yulaf ve 110,000 kilo ar
pa ile Tekirdağı kıt'atı hayva 1 
natı için 60,000 kilo arpa açık 
münakasa ile alınacaktır. İha
lesi 17 Eylül 933 pazar günü 
saat 14 te ve Tekirdağınınki 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de o gÜn ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3279) (4434) 

6082 .. .. .. 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at için 

13,000 ve Çorludaki Kıt'at İ· 
çin 9,000 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 17 Eylfil. 933 pa
zar günü T ekirdağındaki saat 
16 ve Çorlununkü saat 15 te 
dir. Taliplerin tayin edilen 
gün ve saatte teklif ve temi 
nat mektuplarile Çorluda As
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (3278) (4435) 

6083 

alınacaktır. İhalesi 18 Eylül 
933 pazartesi gÜnÜ saat 15 te 
dir. isteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazar
lığa iştirak için o gün ve vak
tinden evvel teminatlarile bir
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
rı. (368) (4902) 

• • • 
Açık münakasa ile 115 ton 

kriple maden kömürü alına
caktır. İhalesi 7 B. Teşrin 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda K . 
O. SA. AL. KOM. nuna mü-
racaatları. (367) (4901) 

Darica Askeri Satın alına 
Komisyonundan : 

11 Eylül 933 pazartesi gü 
nü ihalesi yapılacağı ilan edi
len F asulyarun mıktarı 35000 
kilo olacak iken sehven 3500 
yazıldığından ihalesi 20 Eylül 
933 çarşamba gününe talik e
dilmiştir. Taliplerin ihale gü
nünde Darıcada Askeri Satm 
alma komisyonuna müracaat-
ları. (3303) (4897) 

• • • 
1. F. Kılları ihtiyacı için ka 3. Muhabere alayında biri-

palı zarfla münakasaya konan ken 150 araba gübre.pazarlı~a 
280 ton una teklif edilen fiat satılacaktır. lhalesı 18 Eylül 
pahalı görülduğünden pazar- 933 pazartesi günü saat 14 
lığa konmuştur. İhalesi 16 Ey tedir. Taliplerin pazarlığa gir 
lül 933 cumartesi günü saat 15 mek için tayin edilen gün ve 
tedir. Taliplerin pazarlığa gir saatte Fındıklıda 3. K. O. ~A. 
mek İçin tayin edilen gün ve AL. KOM. nuna gelınelerı. 
saatte Fındıklıda 3. K. O. SA. (356) (4805) 
AL. KOM. nuna müracaatla-
rı. (357) (4806) 6413 

• • • 
K. O. Kıt'atı Hayvanatı i

çin pazarlıkla 70000 kilo Yu
laf alınacaktır. İhalesi 20 eylül 
933 çarşamba günü saat 11 de 
dir .isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve v4'k· 
tinden evvel teminatlarile F'm 
dıklıda K. O. Satın alına Ko
misyonuna müracaatları. 

(364) (4898) ...... 
Gümüş suyu hastanesile 

K. O. nak. tb. nun ihtiyacı o
lan 6500 kilo meşe kömürü pa 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
20 Eylül 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa İştirak için muay 
yen vakitte teminatlarile bir
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla
rı. (365) (4899) 

• • • 
Gümüş suyu ve Haydarpa

şa hastaneleri ihtiyacı için 
6000 kilo koyun eti pazarhkla 

• • • 
Selimiye fırınında biriken 

1075 kilo ekmek kırıntısile 
tekne kazıntısı pazarlıkla sa
tılacaktır. İhalesi 18 Eylül 933 
pazartesi günü saat 1 1 ,30 da 
dır .Taliplerin pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna ııelıneleri. 
(355) (4804) 

* * * K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 50 
adet su fıçısı pazarlıkla alına
caktır. İhalesi 18 Eylül 933 
pazartesi günü saat 15,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(366) (4900) - -

Yedinci icra memurluğundan : Para· 

ya çevrilmeıine karar verilen Topba· 

nede yeni çarııda 94 numerolu hanede 
müıtecir Y orgi Kotibraki efendiye ait 

hane eıyau ıehri halin 19 Eylül 1933 

ırünü saat 12 de mahalli mezkurde 94 

numerolu hane önünde açık artırma ile 

satılacağı ili.n olunur. (7328) 

TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLOCONDEN 
Sigorta ıirketlerinin teftiı ve mürak abeai hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli ka 

nun hükümlerine aöre yangın sigorta mu ameli.tile iıtigal eylemek üzre te&cil edil· 

mit olan lıviçre tabiiyetli (La Nöıateluaz- La Neuchateloise) Siaorta ıirketinin 

Türkiye umumi vekili haiz olduğu aeli.biyete binaen gaybubeti esnasında kendi 

yerine tirket nanuna yapacağı itlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde 

dava eden, edilen ve üçüncü şahı& ııfatla rile hazır bulunmak üzre Şark Kontvarı 

Türk Llmitet Şirketini vekil tayin eylediğini bildirmiı ve li.znngelen vesikayi ver· 

mittir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görülmüt olmakla ilan olunur. (7333) 

gibiydi. Aldens hastasını bir iıkemle Ü· 
zerine uzatıp şakaklarına su ile frikai· 
yon yaptı. Kızın hali on.; dckunuyordu. 
Fakat ayni zamanda ona hiddetleniyor· 
du da •.. Oliver Deni' e karıı içinde uya· 
nan müphem blr kıskançlık hini bu bid 
dette karışıyordu. 

Oliver genç kızların yüreklerine in· 
direrek, alt üıt ediyordu.. Sonra bu· 
nun iziyetini de o, Aldenı çekiyordu. 
Yıldız, Francis'in alkıtlannı toplamıf, 
onu çileden çıkarmı§tı. Yıldıza kukla 
!ık eden Aldens'in biaaesine de aonu· 
nun neye varacağmı bilmeden, liva• 
boda aouğ •u ile frikıiyon yapmak dü 
§Üyordu. 

F ranci& daha kendisine gelmeden 
gülümsemeğe baıladı: Bu tebeaaümü, 
terbiyesinin ve yüksek tahailinin be· 
liğ bir delili idi. Gözleri bala kapalı 
idi. 

Kendi kendini azarlar gibi: 
- Gülünç ıey... Dedi. Gülünç 

ıey .... 
Nihayet gözleri epey mütküli.tla 

açıldı ve kapaklarının altından, •İ· 
yah ve 1ikayt gözleri, timdi nevima 
hafif bir mesti ile dolan çiçek gözle· 
ri göründü. 

Periıan bir halde: 
- Affedersiniz, dedi, pek fena 

hareket ettim ..• 

Aldens kıza yardım etmeğe çalışır 
ken bozulan pantalon çizğiıini düzel· 
terek: 

- Biraz iyileıtiniz mi? Dedi. 
Ceketinde Francis'in baygın du

daklarının kırmızı izleri kalmııtı. Bu 
nun boınuhuzlukla farkına vardı. 

Nezakete pek te bakmadan aor· 
du: 

- Bu &erıemce filmmiı, ıizi bu ha. 
le koydu? 

Batile: 
- Hayır l Diye İta ret etti. 
Sanki hiç bir filmi hatırlamak ia

temiyor, hatırlamaktan İsbrap duyu· 
yor ıibi idi. Aldens onu üzüntülü bir 
tavırla seyrediyordu. 

Genç kız birdenbire titredi. 
- Brrrr ..• Dedi. 
Ellerini, o donmuı, hareketsiz ufa 

cık §eyleri tutup üfledi. 
Ellerini dudaklanndan uzaklath· 

rarak: 
- Ah •İze çok !etekkür ederim ..• 

Dedi. 
Hummanın ilk raıeleriyle titriyor· 

du. Buna rağmen gayreti elden bırak 
madı. 

- Aman, çantam! Diye bağırdı. 
Aldenı geyik deriai çantayı bile 

kurtarm.ıftı. Franciı dudak boya11ru 
çıkardı, birbirine çarpan ditlerini uk 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Rakı şişeleri için şartnamt- ve niimunesi dairesinde ve pa· 

zarhkla (300,000) takım Etiket satın alınacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa iştirak et· 
mek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 18-9-933 pazarte 
si saat 16 da Gala tada Alım, satım komisyonuna müracaatla 
rı. (4659) 

• 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
5000 Ton Rekompoze Kömürü: Kapalı zarfla münakasası: 

7 Teşrinievvel 1933 cumartesi günü saat 14 te. 
Donanma ihtiyacı için lüzumu olan 5000 ton Rekompo· 

ze kömürü kapalı zarfla münakasaya konulduğundan, şartna
mesini görmek İsteyenlerin her gÜn ve mezkur kömürü itaya 
talip olacakların da münakasa gÜn ve saatinde teklif mektup 
larile birlikte Kasnnpaşada Deniz Levazım Satmalma komis-
yonuna müracaatları. (4742) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Sartname ve planına tevfikan Paşahahçe Fabrikasında 

İspirt~ Filtiresi tesisatı için pazarlıkla dört adet hazine yap
tırılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
20-9-933 çarşamba günü saat l 6 da Galatada Alım, satını ko-
misyonuna müracaatları. ( 4660) 

1 i.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları l 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebiı~ senelik ihtiyacı İ 
çin 2500 kilo Sığır ile 4000 
kilo Koyun eti 30-9-933 tarih 
cumartesi günü saat 14 te a
leni münakasa ile satın alına 
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K . Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (273) 
(4572) 628ı 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı 

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

6249 
••• 

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 §artna
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 
li saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (297) 
(4859) 6451 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i 

çin alınacak 180000 kilo arpa 
nm kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 18-9-
933 pazar günü saat 15 ten 
15,30 za kadar pazarhkla satın 
alınacağından şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonunda hazır hu 

tı, yÜzÜnÜ güzelleştirmek itine koyul 
du. Fakat birden bütün takımı elin· 
den kurtulup yere yuvarlandı. Al· 
dens teftali çiçeği renai fötr halınm 
üzerine diz çöküp bepıini topladı. 

Sonra ceketini çıkarıp, himaye.İne 
diifen bu gümüılü vual yığınının Üze· 
rine örttü. Franciı elbisenin harareti 
ni derin, müfrit bir minnetle kartıla· 
dı: Nerede ise ağlıyacaktı. Ceketin 
astarına biraz daha &anldı. Bu elbise 
n.in içinde insan sıcaklığı vardı. 

Aldenı sordu: 
- Yürüyemezai.Uz. değil mi? 
- Ne demek? Elbette yürürüm! 

Dedi. 
Fakat doğru söylemiyordu. Sonra 

gene düıünmeğe batladı. Filmin bit. 
mek üzere olduğu anlatılıyordu. Sa· 
]onda el ıakırtıaı, ''bia'' ler; kapı gÜ

rültüleri duyuluyordu. Birden bir pa· 
tırdı oldu, birdenbire koridorlar, ses· 
!er ye inıanlarla doldu. Aldenı böyle 
gömlekle kadınlann tuvalet yerinde 
bulunduğu İçin pek fena üzüldü. 
Çünkü o sırada kapı açılıp içeri iriya 
n iki kadın girdi ve girer girmez buz 
dan birer heykel halinde dona kaldı· 
Jar. 

Aldens: 
- Affınızı rica ederim, dedi. Mat 

lunmaları. (312) (4907) 
••• 

T opcu Atış Mektebindeki 
eyerlerin tamiri 18-9-933 pa • 
zartesi günü saat 15 te pa· 
zarlılda yapılacakbr. Taliple 
rin belli saatinde teminatlari
le komisyona gelmeleri. 
(310) .(4908) 

• • • 
Dikim Evi ihtiyacı için 

1 .000000 çamaşır Düğmesi 
5-10-933 perşembe günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alına 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve münakasa 
sına iştirak edeceklerin belli 
saatinden evvel teklifnamele
rini Tophanede merkez satın 
alma komisyonuna venneleri. 
(308) ~4906) .. "" .. 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 30 ton Lavamarin kömürü 
16-9-933 cumartesi günü saat 
14,30 dan 15 kadar pazarlık 
la satın alınacağından şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin bel
li saatte Merkez Satınalma 
Kdmisyonuna gelmeleri. 
(305) .(4904) 

• •• 
İstanbul Deniz Yollama 

müdürlüğü ihtiyacı için 300 
ton kok kömürü 8-10-933 pa
zar günü saat 15 te kapalı ' 
zarfla satın alınacağından 
şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasaya girecekle 
rin belli saatten evvel teklif 
mektuplarını Merkez Kuman
danlığı satın alına komisyonu
na vermeleri. (301) (4854) 

ZA YI - Tophane temini istikbal sandı· 

iından verilen tekaüt beratını zayi etti· 

ğimden bulunduğu zaman hükmü olm•• 

yacağı ilan olunur. Zehra (7350) 

mazel biraz rahataız da ... 
Francia fena halde aıkılmıı olduğu 

halde gülümsiyordu. Fakat bu al renk 
Ji tebes&üm, kadınlann almganhğını 
&usturacak mahiyette değildi. İki ka· 
dın, müteauıbane birbirine bakıttık· 
tan sonra içerlere doğru yürüyüp ıöz 
den kayboldular. 

Burunlarının ucu kıpkınnı;;:-göz .. 
len de nemli idi. Kardoıran"ın her hal 
de öldüğü anlatılıyordu. Aldens ceke 
tini ıriydi, artık yarı çıplak bir halde 
dolafacak değildi ya. Franciı te, bır 
taraftan, tekrar titremeğe batlama· 
mak için bütün gayretini aarfediyor
du. 

- Gayet iyiyim, dedi. 
Aldens &ordu: 
- Canım iyi amma, derdiniz ne 

idi? Ne oldunuz? 
Genç kız cevap vermedi. 
- Yoksa fazla aıkı bir perhiz mi?. 

(Çünkü en akla yakın olanı bu idi.) 
Ah siz kadınlar .... Ah ıizin fU tiıman 
lamak korkunuz yok mu? .•• 

O sırada Franci& yavaı yavaı gÜ• 
lümsemeğe başlamııtı. 

- Evet. ... Mümkün .•• Diye cevap
verdi. Fazla ukı perhiz ettim... Bir 
lıaç gündenberi ..• 

(Arkası var) 

1 ' 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Falırlkamızda'çıkarılmağa baılanaa yeni •ene mah•uHi toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene •ahlmaktadIJ'. Fiatlarımız eaki•I gibidir. Yani İ•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!11:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~lur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. letanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderfllr. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve mı a'uliyet miıterlye aittir. Gönderllecek mal tfrket tarafındaa müıteri heaabına •igorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
deren' er için ·•lgorta ihtiyari olduj'u gibi en az beı vaaoa •lparlı ederek bedelinin temamını peıln ödeyenler vagon batına bet lira 
tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbu1, Şeker Telefon No. 24470. 

veren 
annelere Fosfatlı Şark Ma Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (6971) . 

• •• 
Istanbul Universitesi Tıp 
Fakültesi Reisliğinden: 
Ebe Mektebi kabul şartlat'ı: 

l - Tıp Fakültesi Reisliğine İstida 
2 Nüfus teskeresi. 
3 - Sıhhat raporu ve aşı ibnühaberi. 
4 - 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf (5) adet 
5 - Orta mektep şahadetnamesi. 
6 - Orta mektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse 

ilk mektep mezunlarile hususi tahsil görenler arasından im
tihanla talebe seçilerek kadro ikmal olunacaktır. 

Taliplerin yaşları (20) den aşağı ve (35) den yukarı:ol
mıyacaktır. 

7 - İstanbuldaki ikametgah ilmühaberi " Polisce mu
saddak olacak". 

8 - Taşradan vuku bulan müracaatlara cevap verilebil
mek için adresleri yazılı pullu zarf gönderibnesi lazundır. 

9 - Kayıt işleri "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe" gün 
leri 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. (4884) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

1 - Akademi, Mimari, Resim, Heykel, tezyini San'at
lar şubelerile akademiye mülhak şark tezyini san'atlar mekte 
bine 15 Eylülden itibaren talebe kaycli muamelesine ve 15 T eş 
rinievvelde tedrisata başlanacaktır. 

2 - Mimari şubesine Lise, diğer şubelere orta mektep 
mezunları alınır. Bu şubeye girecekler 1 O T eşrinievvelde yapı 
lacak !lyrı bir imtihana tabi tutularak mimarlığa kabiliyetle
ri olanlar alınacağından taliplerin o tarihe kadar evrakı lazime 
lerini idareye vermeleri laznndır. 

3 - Akademiye kayıtlı bilcümle eski talebeler 15 Teşri
nievvele kadar idareye müracaat ederek kayıtlarını yenilet
medikleri takdirde mektepçe alakalan kesilerek yeni kayıt 
sartlarına tabi tutulacaklardır. 
. 4 - Kayıt olmak için : Müdüriyete hitaben · bir İstida, 
tahsil vesikası, nüfus, aşı, sıhhat kağıtları, hüsnühal mazbata
sı, altı kıt'a fotoğrafı getirmelidir. 

5 - Kayıt için pazartesi, perşembe günleri Fındıklıda 
Akademiye müracaat edilmelidir. (4792) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Pamuğu Anbardan verilmek üzere (55) yatak (55) yas
dık ile mamul "140" yascllk örtüsü ile "60" yatak çarşafının 
pazarlığa l 7 -9-933 pazar gÜn Ü saat 1 O dan 11 re kadar yapı· 
lacağından isteklilerin teminatı evveliye makbuzilc beraber 
mezkur günün muayyen saatinde komisyonumuza müracaat
Jarı. ı ' ·"1 ( 4892)_ 

Akay işletmesi Müdiriyetinden: 
CUMA giinleri yapılmakta olan ADALAR - ANADO

LU - YALOVA ilave seferi 15 Eylül 933 CUMA günü de ya 
pılacak ve ondan sonra yapıbnryacaktır. PAZAR günleri ya
pılmakta olan Moda, Kalamış, Cadde bostanı, Suadiye hattı
nın köprüden &aat 15 ve Suadiyeden saat 16,25 seferleri 15 
Eylül 933 tarihinden itibaren CUMA günleri de yapdacaktır. 

(4890) 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

İdaremiz depo bekçileri için idarei merkeziyede mevcut 
tıümuneye göre elli altı takını elbise (caket ve pantalon, kas
ket ve dolak) ve elli altı a<ıet kaput ve ayni miktarda kundu
ra (potin) pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

İstekliler şartname ve nümuneleri görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak için 30 Eylül 933 cumartesi günü saat on 
beşte yüzde yedi buçuk teminatlarile beraber idaremizin Gala· 
tada Bahtiyar hanındaki merk~zinde mübayaa komisyonuna 
trıüracaatları. (4837) 

1 tlev,e DemlryoUarı idare•l ilA.n arı 1 
Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

trıünakasası 30-9-933 cumartesi günü saat 15 te İdare merke 
:ı:inde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de beşer liraya satılmakla olan şartnamelerde yazılıdır. 

(4759) 6310 

Niş,.ntaşında - Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ 
~~111!111111!1!1~-~cıı -

Ueniz Y oUarr işletmesi 

Leyli - Nehari - Kız - Erkek 

ACENT ALARI : 
Karaköy • Köprübqı Tel 4236~ 

Sirkeci MUhürdar zade han 
Telefon : 22740 

55 sene evvel Selanikte tesıs ve 1919 da lstıınbula nakledilıniı, Türkiye nin en eski bususi mektebidir. 

Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaddakhr. KARADENİZ SÜR'AT 
POSTASI Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn leyli te şkilatı ana • ilk • orta· lise sınıfları 

45 kişilik bir Maarif encümeninin neza sızca • Almanca • ln!l'ilizce kurları vardır. 

KARADENiZ Franret ve himayesine mazhardır.Mektep he rı:-1in saat 10-17 arasında kayit iılerine 
bakar. TELEFON : 42517. (7073) 6294 

ANADOLU 
vapuru 14 eylül per'iembe saat 
18 de Galata rıhtrmrndan kal
kar. GİDiŞTE lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon, Rize 
ve Hopa'ya DöNOŞTE bu iske
lelere ilaveten Pıuar'a da uğ. 
rar. (4846) 

Türk Sigorta Şirketi 
6469 

~~~~~~~~~-

1ZM1 R SÜR'AT 
POSTASI 4 ÜncU Vakıf Ha11 fatanbu\ 

Ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. SAKARYA 
vapuru 15 Eyllll cuma saat 14 
te Galata rıhtmıından doğru İz. 
mir'e ve Pazartesi lzmir'den 
doğru lstanbul'a kalkar. 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Eankaaı tarafından teıkil olunmu1hlr. İdare meclisi ve nıildürler 
leyeti \'e memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke. 
Udlr. Tiirkiyenin her tarafında (200) Ü geçen acentaların11:1 he.pal Türktil1. Tür
kiyenfn en mühim mtieaseselerinln vebankalanmn &igortalat"utı icra etmekte:lir. 

(4847 ) 
6470 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil AYVALIK ARALIK 
POSTASI t ir, orl alarını tn iyi ~naitle ı ap.ar. Hasar vukuunda zararları allr' at ve kolaylıklı öd ar. 

Telgrafı iMT~YAZ - Telefon: fst. 20531 ANTALYA 
SaraçhaneLaşı - Münir Paşa konaklarında 

vapuru 14 Eylal perşembe saat 
17 de idare rıhtmırndan kalkar. 
GlDJŞTE Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Altrno· 
luk, Edremit, Burhaniye ve Ay
vahğa, DÖNÜŞTE de ayni iske
lelere uğrar. ( 4848) 

ERKEK-LEYLi, NEHARi-ANA, 

HA YRiYE LiSEL-ERi 
6471 

Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devnli lisedir. ilk sınrflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fran
sızça, Almanca ve lngili.zce kuı'slan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına azami itina edilmektedir. Talebeler sabah. 
lan mektebin hususi otobiislerile evlerinden alrnır, akıam yine ayni vasıta ile evlerine !!Önderilir. Talim heyeti mem
leketin en yüksek muallimlerinden müteşekkildir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

lMROZ POSTASI 

UGUR 
vapuru her cuma saat 15 te 1. 
dare rıhtımından kalkar. GJ. 
DİŞTE Gelibolu, Lapseki, Ça
nakkale ve fmroz'a DöNOŞTE 
de ayni iskelelere uğrar. ( 4845) 

Tel. 20530. 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
1 - Bedeli keşfi (66286) lira (Ol) kuruştan ibaret olan 

ayaş belinin şosa tamiri ve (7) menfez İnşaatı kapalı zarf 
usulile 11-9-1933 tarihinden 2-10-933 tarihine kadar (22) 
gün müddetle münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasaya iktidari fenni ve itibarı malilerini İs· 
bat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak isteyenler : 

A- Bedeli keşfin yüzde 7,5 buçuğu olan (4971) lira 
( 45) kuruş vilayet idarei husu3İyesi hesabına Bankaya tevdi 
ettiklerine dair makbuz senedi veya milli bankalardan birinin 
teminat mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebei 
Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmek lizmıdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı 
malilerine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C - Yanlarındaki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gü
nünden en az (8) gÜn evvel Vilayet Başmühendisliğine gös 
tere~ek m~kasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti 
f~ye vesıkası almaları iktisa eder. Bu (3) şartı tamamen 
haız olmıyanlarm münakaşaya iştirakları şayanı kabul olmıya 
cağından teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edilecek 
tir. 

3 -Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununun 
(10) cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
2-1(),-933 T. ve pazartesi giinü saat (15) kadar Daimi Encü
men Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir • 

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade 
malumat almak İsteyenler her gün Ankar<ı , Vilayet Nafia Baş 
miihendisliğine müracaatları. ( 4885) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

27 Parçadan ibaret bir takım nalbant edevatı 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 1 O dan 11 re kadar pazarlıkla satın 
alınacakhr. İstekliler mezkU~ günün muayyen saatinde ko
misyonumuza müracaat etmebri. (4891) 

,, . .,,..._~~ .,<:, ...... •• ' 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular cadde•i No. 33 6468 

(6895) (5997) 

. .. .· - . . ' . - -: .,, . 
"araciğ~r - Mıa ~ · !:Sarsa" , T .. ,, ı..um hasta.ıklarıoın kat'ı t ,d .. vısı .çı 

E!s~k3o~ ~i ot! ~a!!o~ ~k~ta~ P!j 
Her gün köprüden uat 6,30· 7,35. 8,2t.1- 10. l}. 13,15- 15,10 da 
Haydarpaı•ya giden v .. purlann trenleri ve Cumaları ilivtten 
•abah 7 Tapuru~u" t•eni içme m'mbalarma ka-\u ı(rl.,r gelirl"r . 

(7319 J 1 6319 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet merkezind ~- yapbrdacak 67500 lira bedeli 

keşifli hastane bİnaşı kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle 
münakasaya konularak 19 Eylül 933 tarihine müsadif sah 
günü Tokat Viliyeti Encümeni Daimisince ihalei kat' iyesi ic 
ra kılmacağından bu baptaki proje ve evrakı keşfiyeyi ve İn 
pat ve münakasa şartnamelerini görmek ve daha ziyade ma 
liimat almak isteyenlerin 1s tanbul, Ankara, Vilayetlerine 
ve İzmir, Samsun, Sivas Nafia Dairelerine müracaat ve 661 
numaralı münakasa, müzayede ve ihalat kanununa tevfikan 
teklif namelerini o gÜn saat on beşe kadar Tokat Vilayeti 
Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri ilan olunur. (4697) 6310 

Sıhhat' ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden; 

Ankara Nümune hastanesi yeni Paviyonu Bakteriyoloji 
laboratuvarı için 227 kalem alat, edevat ve eçhize kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 28-9-1933 perşem 
be günü saat on beşte Ankara'da Vekalet binasında mahsu3 
komisyonu tarafından yapılacaktır. İştirak etmek isteyenle
rin şartname ve listelerini Ankara'da Vekalet İçtimai Muave 
net Umum Müdürlüğünden ve İstanbul' da Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden almaları ve bunlara göre teklif 
mektuplarını muayyen vaktinde mezkfu- komisyona vern""e-
leri ilan olunur. (4688} ~37._ 



T. C. 
c:Js.lonlml jlıind ~olcri 

H l l.Sl\N llÜSN( 
llabç•kapı • Qn.:il •aa.I IU. 

Te•e .. lt • t 1tat ~ 

Musabeka Komitası 

•ICaıb1l1yeı' lesi.kası 

.La•rlltlD~Otoraobll-Ceıııiye\i 
ft8111ıne aealıytı .,.&lU.l.1ııız.a eşhaa ısrarın~ 
Can ,aııetat •l~ t1:~ 

va,1nıton C.c. 4e Mt. Vernorl 
,ol,ı.ı Clzerlnde rort &!otor Co, tarafından 
1lli.l e411.ııl1' olı.ı~ teıııaıııen atok aınırındaıl 
•lınarak ııuıaabaka bey'etl.ne menaup me
lllll'lar tarafından idare edilen ıe-~323154., 
llOtOr numaralı bir V-8 iki luıpılı ~edan 
t1p1 Ford otomob111 20 Haz.l.ren, 1933 ta~-· 
rlllinde yola çıkarak aaatte •aaati 27.~ 
mil sür'atle 5022.l mil meaarey1 152 aaa 
~o dakikada kettetm1şt1r. 

Bu suretle AlllOlw benzın ve Amo~ 
ko motör rası kullanarak b1r galon benzin 
Ue vasatı 1?2.532 mil yapmıştır. 

ı Kullanılan yaA ııııkte.rı ••••••• 1.587 galon 
~akıl a n Benztıı Mıktarı •••••• 222.eg galon 
Vasat~ olarak 3182.~7 milde l aalon ya~ 
Su Uive ed1lllle:ın1şt1r 

Vea1k.e. No. ıı 2907 

P.W.Lewıs 
ceımııc l>llimess1J. 

V.E.Al.len 

Chester S.Ricker 
ReımU ~:üınessil 

7340 

f:ORO ıMOTOR COMPANY EXPORTS INC.•ıS,TANBU~ 

Kız 

Erkek 

Cağaloğlunda Molla Feneri cadde si No. 34 

YENİ NESİL Asri , 
ilkmektep 

Yuva· ilk kısım· İngilizce kudarını havidir. Cumadan maada her gün )0 -17 ye kadar eski talebenin 
kayıtları tecdit ve yeniden kayıt yapılır. 7259 "' 

LEYLi - NEHARi • KIZ • ERKEK 

,.------
Ralıa t Uyku 
Rahat Yatakta 

Uyunur 

erli Mallar 
Pazannda sahlan 

Karyola Ye Madeni Etya 
Fabrikuı mamulabndaıa 

Karyolalar 
Rahat 

Ucuz 

Sağlamdır 

Kemerli ve kesme, lake muhtelif 
renklerde karyolalar; ıomya

ları zincir ve yahut çeliktir. 

(7327) 

VROLOG.,..-• 

ı .~';!';'.:'~! ... ~~ 
Poğçacı fırın ıırası No. 34. 

Tel: 41235 (7171).__ .. 

~~~~~~~~~-6_314 

[
Askeri fabrika

lar llAnları 

Askeri Fabrikaları için 450 
ton teshin kok kömürünün 
11-9-933 de pazarlıkla müba
yaa edileceği ilan edilmişti. 
MezkUr günde talip zuhur et 
mediğinden pazarlığı 18-9-933 
pazartesi gününe bırakılmış· 
br. Talip ol'.lnlann saat 14 te 1 
Barut Fabrikalarında Sabnal 
ma Komisyonuna müracaatla-\ 
rı. (339) (4889) 

iste 
l'G"'- .. eoGd •foaıLCı- gec;lrece
'bır let W.tı-. .._ bu t6derl he• 

' tırt..- ı Ala00! ı tnal 1uıW olmelı. 

"'"bılaParda •• •nınp 
ınelerln Qzıırillde E9 
rnerkasının crıutlaü 
bulunmasıu ~ 
~ adlnld 

7024 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Koleji, Amavutköy Robert Kolej. Bebek 
Tel: 36,160 Te.1. 36,3 

:Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mUeese•edir. Almaru:a veya Fran
suıca ihtiyarı olacak mütehaMıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
hayatı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber mill.I terbiye 

ve kültüre son.derece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret ıube1ı! vardır. 

ON1VERS1TE BAKALORYASINA HAZIRLAR 
KUtUphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukıuflarma, fikrt terbiyelerine 
hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek beden tıerbiyeıi aporları 

ile gençleri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat vardır. 
MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine vAI 
___ ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANA Yl KURLARI: Elektrik ve tıesviyeoi ustabaşı ve makinist 
---------- yetiştiren iki senelik ameli kurtardır. 

1 Ağustostan itibaren Sah ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 • 12 ye kadar maada hergün 9 • 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü batlıyacaktır. 

.... Fazla malfunat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) .. 
6002 

• 
lnkdip Liseleri 

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

933 Kumbara Kur'alarının 
ikincisi ay başında çekiliyor 

Kay.it ve kabuJ muamelesine başlamıştır. Resmi ır>.J'kreplere muadeleti Ma.a· 
rif Vekaletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim 

heyetine maliktir. 

Ecnebi lıisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanır, 
Dersler haricin.de ayrıca parasız lisan kurları va.-dır. 

Cumadan mada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat ohınabilk, 

Cağaloğlu Yanık Saraylar Caddesi -Tel: 20019 • (7243) 6407 

KIZ-ERKEK 

AMELi HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul • Cağaloğlu. Telefonı 23630 
Kayıt muamelesine devam olı.ınuyor. Resmi orta ıre deplere mu· 
adil olan üç senelik birinci devreye ilkmektep mezunları ve 
Tc•ret lisesine orta mektep mezuniyet imtihanım geçirmis 1 

olanlar kabul olunur. 1 1 (7141) = 
6349 

Yunanistanm Makedonya ve Garbi Trakya .ı b . 

Şehirlerine ilk seyahat 
Senelerdenberi memleketlerini görmiyen ve akrabalarile görüımek iıtiyenlere 

yegane fırsat. Seyyahlar 7 teırinievvel 933 cumartesi günü ıa.at 19 da Sirkeciden 

hareket edeceklerdir. Seyahate mübadil ve gayrimühadil Türk tabiiyetini haiz 

bilümum vatandatlar iıtirak edebilirler. Fazla izahat almak iıtiyenler afağıdaki 

adreılere müracaatları. 

lıtanbul: Sirkecide lıkenderiye oteli aahibi Arifzade Faik Beye, İstanbul Mar

puççular Yarını Han Ardalızade Fehmi ve Nerigratlı Mehmet Halit Beye. 
, (7225) 

Münakasa temdidi 
Erzincan Jandarma Efrat Mektebi 

Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma Efrat ihtiyacı için münakasaya konan 150,000 

kilo ekmeklik un 10-9-933 tarihinden itibaren bir ay müddet
le yeniden münakasaya konulmuştur. İhalesi 11-10-933 tari
hine müsadif çarşamba günü yapılacaktır. Taliplerin Erzincan 
Belediyesinde müteşekkil Satınalma Komisyonuna müracaat 

Jarı ilan olunur. ( 4894) 

Umumi Neşriyat ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET 
r:azetecilik ve ~fatbaacılık T. A. ,o 

Bu kur' adan itibaren mükafatlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir 

Bu keşidede 207. kumbara sahibine 
ı 1 

5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mlkAf at 1000 Lira 
ikinci mükAfat 250 

" 10 kltlye (100 erdea) 1000 
" 20 " (SOıerden) 1000 " 

175 
" 

(10ardan) 1750 
" Tevzi edilecektir, 

• ' • ·,. ·~ • •• - ~ .; ·,, • ' •• 1 ..... • • • ... .:;- .... /'- • • 1 • ..,J. • • ..... 


