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Türk-Yunan dostluğunun ana hatları 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Mi ak Umumi harpten beri tanzim edi i olan 
muslihane eserlerin en mühimi · r· den biridir .• 

-~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İki memleket İktısat Vekilleri görüştü!er, alınacak tedbirler Üzerinde mutabık 
kaldılar. Gazi Hz. ile M. Çaldaris ve ismet Pş. arasında telgraflar teati edildi 

imza merasimi dostluk sahneleri arasında cereyan etmiştir 

Türk- Yunan 
Misakı 

'Ahmet ŞOKRO 
19 uncu aınn •İyllli tarihi, millet

lerin kendi mukadderatlarına sahip . o~
malan yolunıfa atbkları adımlan~ hık_B.· 
7 esinden ibarettir. Bu, iki cepbelı hır 1 
hareket ıeklini alnuıtı: 

1 - Milletlerin hükümdar iıtibda
dıru atarak halk hakimiyetini teıiı yo
lundaki teıebbüaleri, yani demokrasiye 
doğru bir yürüyüt. 

2 - Milletlerin yabancı devlet ta• 
hakkümünden kurtularak müstakil bir 
Tarlık teıkili yolundaki teıebbüsleri, 
yani milli istiklille doğru bir yürüyÜf. 

Halk hakimiyetine doğru yürüyüı 
)'olunda bir asırlık mücadelenin hüla
aası ıu dur ki 1 ngiltere ve Fransa gibi 
garbi Avrupa manleketlerinde hüküm
d'ann ve imtiyazlı aııl..,.ade sınıflarının 
nüfuz ve tahakkümü kınldı. 

Almanya ve ltalya milli vahdetle
rine kavuıtu!ar. Milliyetperverliğin ve 
halkçılığın muzafferiyet kazandığı bu 
&lem içinde Avusturya ve Osmanlı im
paratorluktan garip ve. kurunuvüıtai 
birer siyasi teıekkül halinde kalıyorlar
dı. Ve her iki İmparatorluk ta tarihin 
mukadderatına boyun eğerek inkiraza 
doğru yürüyordu. Asır ihtiyarladıkça 
ıu hakikat anlatılıyordu ki bu derme 
çatma imparatorluklar, garbın milli İs· 
tikJa1 ve halk hakimiyeti ııihi yarabcı 
prensipleri kar111mda uzun zaman tu
tunamıyacaklar, yıkılacaklardı. 19 un
cu asırdan 20 İnci asra İntikal ettik
ten ıonra Büyükbarbe kadar devam e
den on bet ıene kadar bir zaman için
de eski siyasi telakkilere saplanıp ka
lan İmparatorluklar beynelmilel bayat
ta faydalı birer eleman olmaktan çık· 
mıtlardı. Bu imparatorluklann batla
nndaki hükümdarlar ıeyyanen her mil
letten tebealannı tahakkümleri altında 
yaıatıyorlar. Bir taraftan halk hakimi
yetine doğru bütün unsurlar arasında
ki cereyan, diğer taraftan bu unsurla
nn biribirinden ayrılarak ayn birer mil
li varlık teklinde yaıamalan yolundaki 
mücadele, A vruparun bu mıntakasını 
daimi bir tezebzüp içinde bulunduru
yordu. 

Büyükharp bu vaziyetin tasfiyeaine 
yardım etti. Avusturya İmparatorluğu 
parça parça oldu. Osmanlı İmparator• 
luğu da inkıraza uğradı. iki imparator
luğu tetkil eden milletler, kendi mu
kadderatlanna bakim, müstakil birer 
devlet oldular. Binaenaleyh Fransız in
kılabındanberi yürüyen milli istiklal, 
milli kurtulut, halk hakimiyeti ülküle
ri tam bir muvaffakıyete iktiran etmit 
bulunuyordu. Bir defa harpten evvelki 
haritaya bir defa da harpten sonraki 
haritaya bakılacak olursa. eski haritanın 
tek boyalı geniı mıntakalan yerine ye
ni haritada küçük küçük on kadar ye
ni devlet teşekkül ettiği görülür. 

Ancak bu yeni devletler bir defa 
tam iıtiklale kavuımanın ıenliklerini 
geçirdikten ıonra ayrı yafaınanın ıiyaıi 
ve iktısadi mahzurlarını da yavat yavaı 
hiuetmeğe baıladılar. Evvela beynel
milel bayat, nazariyatta olduğu gibi, 
küçük büyük her devlete müsavi bak 
veren bir hayat değildi. Yani milli hu
dutlar içinde teeaıüs eden demokrasi 
beynelmilel manada teesaüs etmekten 
çok uzakb. Binaenaleyh bükümdarlan
·nı atmak ve İmparatorluklann tahak
kümünden kurtulmak için kahramanca 
mücadele eden milletl:!r kendilerini an-
11zın batka bir tahakküm tarzının ze
bunu vaziyetinde buldular. Hatta bey. 
nelmilel hayata yeni kavuıanlara, ııar· 
bi Avrupanın Felemenk, Danimarka 
ve Belçika gibi küçük devletleri nıua
mele•İ bile yapılmak istenmiyordu. Sa
niyen müfrit milliyetperverliğin iktısa
di ve ticaret hayatına tatbiki her mem
leketin iktısadi bayatını şirazesinden 
çıkardı. imparatorluklar zama:ıı açılan 
uzun ticaret yoUarı, ıiyasi hudutlar 
ile parça parça doğranarak kapanınca, 
manen büyük zafer kazanan küçük mil-

(Devamı Sinci sal:ifede) 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Türk
Yunan miıakı bugün tam saat on üçte 
imzalanmıfbr. imza merasimi iki mem· 
leket bayraklarile ıüslenmiı Hariciye 
vekilletinin kütüphane aalonunda hara
retli dostluk tezahürleri ara11nda ~ 
yan etmiıtir. 

Dost memleketler baıvekilleri ve ve
killerinin yüzlerinde ortaya konan mu
vaffak eserden doğan neıe ve memnunİ· 
yet seziliyordu. iki nüsha olarak tanzim 
edilen misak imzalandıktan ıonra mü
hürlenmesi mevzuu babsolunca Yunan 
Hariciye Nazırı M. IMlı.ximos pannağın 
da buluan bir yüzüğü çıkararak lımet 
Paşaya uzatmış ve demiıtir ki: 

- Ekselans bizim mühürümüz yanı• 
mızda mı bilmem. Fakat böyle bir mü
hür var. içinde F. F. yazılı. Bu rumuz 
dostluğu ifade eder 

M. Maximosun • bu nükteıi merui
min neıeıini arttırmıfbr. 

imzadan aonra ıerefe f8D1panyalar 
içilip te tarafeyn kısa cümlelerle güzel 
temennilerde bulunduktan sonra M. Çal 

iki dost milletin baıvekilleri baıba,a. 

daris ve ismet Paıa Atina elçimiz Eniı 
Beyi iki memleket dostluğunun inkita· 
fında vaki hizmetleri münasebetile ha 
raretle tebrik etmişlerdir. 

Misakın birer sureti her iki Hariciye 
vekaleti tarafından Cemiyeti Akvama 
takdim edilecektir. 

lktısadi anlaşma 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Yunan 

milli iktısa\ nazırı M. Pasmazoğlu ile 

Hariciye Vekili Tevlik Rüştü Bey /n-
gifü: sefiri ile görüşüyor .. 

lktısat vekilimiz Mahmut Celal Bey her 
iki tarafın mütehassıılarınm iştirakile 
bugün öğleden evvel bir toplantı yapa
rak Türk • Yunan iktısat iıleri üzerin
de hale ve İstikbale ait noktai nazarlan 
nı karşılaştırmışlar ve alınacak tedbir
ler üzerinde mutabık kalmıı1ardır. Bu 
tenıasta ikl tarafın fikirleri esaslı ola-

Doat Yunan milletinin Baıve kili ıerıılüıt' tertip edilen süvare. 

rak tesbit ec!ilıniıtir. 
Yunan lktuat nazırının kanunuevvel 

ayında tekrar Ankaraya gelmesi muhte
meldir. O zamana kadar her iki taraf 
tetkikler yapacak ve daha esaslı çalııma 
için hazırlıklarını bitirecektir. Öğrendi
ğime göre bu hazırlıklar iki kısnn teıkil 
etmektedir. Bir kısmı kanuna ihtiyaç 
gösterenler, diğer kısmı hemen halli li
zun gelen müstacel iıler. Bu seferki le• 
maslar her iki memleketin iktısadi sa
bada da müıtereken hareketini icap et
tiercek menfaatlerin bulunduğunu bir 
defa daha göstermiıtir. 

Meseli tütün, incir, üzüm, ve zeytin 
yağı gibi ihracat maddelerinde Türkiye 
ile Yunanistarun dıtarı pazarlarda birer 
rakip olarak karıılaıacağına anlaıarak 
müıtereken hareket etmesinde bUyük 
faydalar mülahaza edilmiıtir. 

Bu maksatla ıatıtlar üzerinde iki 
bükfurıetin biribirini koruyan tedbirler 
almalan kararlaıtırılmııtır. 

içtimaı müteakıp her iki vekil Hari
ciye veki.letine giderek misakın İmzalan 
dığı salonda ismet Paıayı ve M. Çalda-

riıi telxikıetmitlerdir. 

Ankaradan avdet 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Muh

terem misafirlerimiz yarın akıam ıaat 
on yedide huıusi trenle Ankaradan ay
nlacaklardır. 

imza merasimi nasıl oldu? 
ANKARA, 14. A. A. - Yeni misakın 

imzaıı merasimi bugün öğleden ıonra 
saat birde hariciye vekilletinin kütüp-

(Ikvamı S inci ;sahifede) 

M. Çaldaris ve M. Maximos baloda 
lngilİ% sefiri ile görüıüyorlar .• 

Türk-Yunan misakının bir 
eşini Bulgar ve Yunan hü
kômetleri de yapacak mı? 
Başvekilimiz buna tavassut edecek 
SOFY A, 14. (Milliyet) - is

met Paıa Hazretlerile Tevfik Rüt· 
tü Beylerin Sofyayı ziyaretleri es
nasında Türkiye ile Yunanistan ara
sında imzalanan miıak ıeklinde bir 
misakın Yunanistan ile Bu1gariatan a• 
rasında da aktedilmeaine yardım ede
cekleri ümit edilmektedir. 

Seyahat programında ta
dilat yapılabilecek 

SOFYA, 14 (Milliyet) - Türkiye 
Cümburiyeti Batvekili lamel Pata Hz. 
ile Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyi• 
Sofyayı 21, 22 , 23 eylUlde ziyaretleri 
münaaebetile, Sofya Türkiye elçiliği 
kalemi mahsus müdürü Zeki Bey An
karaya gitmitlerdir. Misafirler, 17 
eylulde Sofyadan lstanbula gönderi• 
~ecek hususi bir trenle alınacaklardır. 
Misafirler, arzu edilirse, ilin edi1en zi 
yaret programında tadilat yapılacak· 
br. 

Başvekilin sofya seyahati 
v 

programı 

Baıvekil lamel Patanın Sofyayı zi. 
yareti programı ıu tekilde tesbit edil
miıtir: 

Türkiye Baıvekili lımet P8f8 Haz-

--ı 

J 

Bulgar Bafvekili M. Muıanol 

retlerile Tevfik Rüttü Beyin Sofyayı 
ziyaretlerinde tatbik edilmek üzere ha· 

(Devamı Sinci sahifede) 

,!------------------------·~ 
imza edilen misak ve 
Türk - Yunan hükômet
lerinin müşterek tebliği 

Her iki metni de neşrediyoruz .. 
Dün Ankarada imzalanan ve nanistan ile Türkiye bir misak 

bet maddeden ibaret olan misa- akdine karar vermitler ve bu 
kın gayri resmi tercümesi tu • maksatla atideki murahhasları -
dur: nı tayin etmitlerdir: 

Dostluk, anlatma ve halisane Yunanistan Reiıicümhuru Hz. 
tefriki mesai siyasetlerine aadı- Yunan Baıvekili M. Panaııhia 
kane merbut olan, gerek milli Tıaldaris Hazretleri ile Yunan Ha· 
ve gerek beynelmilel faaliyetle- riciye NaZJ.rr Demetre Mwcimoa 
rinin bütün sahalarında tesirleri Hazretlerini Türkiye Reiaicümhuru 
hissedilmekte olan bu siyasetle- Hazretleri de, Türkiye Baıvekili ve 
rinin mütemadi inkitafını te - Malatya mebusu lımet Paıa Haz. • 
min etnıeğe karar vermit bulu - retleri ile Türkiye Hariciye vekili 
nan ve diğer taraftan Briand • ve lzmir mebu•u Tevfik Rüıtü Be-
Kellogg misakı ile imzalarını yefendi Hazretlerini tayin etmiıler-
vazetmi9 oldukları diğer beyne!- dir. 
milel ukudun ruhundan mülhem Bu zevat usulü veçhile tan • 
olan ve sulh davasına merbuti- zim edilmit olan ıali.hiyetna • 
yetlerinin yeni bir delilini gös- melerini teatiden sonra hususa-
termek arzusunda bulunan Yu. tı i.tiyeyi tesbit etnıitlerdir. 

Madde 1 - Yunanistan ve Türkiye müşterek hudutlarının te
cavüzden masuniyetini taahhüt ederler. 

Madde 2 - iki yüksek akit taraf, kendileri için bir alaka uyan· 
dırabilecek beynelmilel mahiyette bütün meselelerde mütekad -
dim bir İ.$tişarede bulunmayı anlaşma ve teşriki mesai siyasetleri
nin umumi veçhesine ve mütekabil ve müşterek menfaatlerine 
uygun olduğunda mutabık kalm11lardır. 

Madde 3 - Mahdut mikdarda devletlerin temsil edildikleri 
beynelmilel bütün içtimalarda Yunanistan ile Türkiye, iki taraftan 
her hangi birinin murahhasını iki tarafın müşterek ve hususi 
menfaatlerini müdafaa etmekle vazifedar telakki etmeye mütema 
yildirler. Ve bu müşterek temsili gerek münavebe suretile ve ge
rek iki taraftan en ziyade alakadar olan memleketin hususi men
faatlerinin mevzuu balısolduğu ahvali hususiyede temin etmek 
için sarfı mesai etmeyi teahhüt ederler. 

Madde 4- Bu misak, 10 sene için aktedilmiştir. lki yüksek akit 
taraftan birisi misak müddetinin inkızcısından bir sene evvel bu 
misakı feshetmediği takdirde misak yeniden on sene müddetle 
muteber olacaktır. 

Madde 5 - Bu misak, tasdik olunacak ve musaddak nüshalar 
mümkün olduğu kadar süratle Atinada teati edilecektir. Misak, 
son musaddak nüshanın iki yüksek akit taraftan birisi canibin
den diğerine tebliği tarihinden itibaren meri olacaktır. 

14 Eyliil 1933 te Ankarada tanzim edilmiştir. 

MÜŞTEREK TEBLİG 
ANKARA, 14 (A.A.) - Misakın imzasından sonra iki hüku

met namına atağıdaki tebliğin netrine Anadolu Ajansı memur e-
dilmittir: · 

"Yunanistan ile Türkiye arasında yeni misakın imza edildiği bu 
anda, her iki hükumet bu misakın kendilerini bağlıyan sıkı dost
luk rabıtalarını itmam ettiğini ve aralarında teyemmünen mevcut 
münasebetten sağlam bir esasa iptina ettirdiğini görmekle bahti
yardırlar. Bu misak ancak iki memleket arasındaki münasebe,leri 
iatihdaf etmekte ise de tam bir noktai nazar mütabakatı ile müş
tereken takibe başlamış oldukları müslihane gayretlere devam et
mek arzusiyle mütehassis olan Türkiye ve Yunanistan, bu misakın 
yakın şarkta bir nizam unsuru ve umumi sulhün takviyes~husu
sunda kıymetli bir amil olan dostane anlaşmalarını daha ziyade 
sıkılaşhrdığını müşahede etmekle mesutturlar. Her iki memleket, 
imza edilen misakın milletler mukareneti fikrine faydalı bir suret 
te hizmet edebileceğini ümit etmek isterler." 

Donanmamız Antalya' da 
ANTALYA, 14.

E vvelki gün bir tay
yare filomuz, dün de 
Yavuz, Hamidiye, 
Mecidiye, Kocatepe, 
Zafer ve denizalt• 
gemilerimizden mÜ· 
rekkep deniz filo
muz Antalyaya ııel- f""9~~~~!) 
mittir• Büyük er· 
kinı harbiye reisimiz 
Fevzi Pata 17 de filo 
ile beraber ıebrimi• 
ze gelmittir. 

Miıafirlerimiz fe·· 
refine tehir battan 
bata bayraklarla do- Yavuzun güverte•inden bir görünüı 

nanmı§, müteaddit taklar lmrul'!'u~t~. mÜ§, limanda bulunan bütün sefain ve 
Daha sabahtan itibaren tayyarelerımızın halk filoyu alkışlamıılardır. Büyük er· 
Antalya semalarında uçuşunu gören ki..nı harbiye reisimiz Fevzi Pa§a Hz. 
halk sahile dökülmü§ gemileri bek.leme- halkın alkışları arasında vilayet konağı
ğe baılamııtır. nı alay kararııô.hıru ve belediyeyi ziyaret 
Öğleden sonra donanmamız ııörün- etmiılerdir. 



2 MiLLiYET CUMA 15 EYLOL 1933 

Tarihi tefrika: 112 HARiCi HABERLER 
. ,Yıl"izdan· Ordu-.K;öşküne 

Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 
3 

Sultan Azizin başmabeyincisi Hafız 
"Cümbüş taknru!,, - Hidiv ile 

Mehmet Bey. 
Padişah uygun. 

Sultan Aziz merhumun b~ma
beyincisi Hafız Mehmet Bey, çok 
temiz kalpli, namuslll, kibar, zarif, 
hüsnühal sahibi bir zat idi. 

Osküdarda İhsaniye mahallesin
de, mükemmeliyet ve ihtitamile 
nam almış büyük, mükellef bir ko
nağı vardı. Vaktile biz de ailece o 
semtte oturduğumuzdan hayli müd 
det komtuluk etmittik. 

Hafız Mehmet Bey merhum, 
Sultan Azizin hal'ini müteakip An 
talyada ikamete memur edilmi9ti. 
Rahmetli babam, o sıralarda Kon
ya valisi idi. Usulü muktezasından 
olduğu üzere devriteftiş için An
talyaya da gidilmişti. 

Bu, devriteftif aylarca sürmüş 
ve bu meyanda üç ay kadar da An 
talyada kalınmış ve mütarünileyh 
ile günlerce gecelerle söhbetler 
edilmitti. Babamla Hafız Mehmet 
Bey merhumun mülakatları çok 
meraklı, çok samimi, çok tatlı idi. 
Bilhassa Mehmet Bey merhum, Sul 
tan Azizin hususi hayatına yakın
dan vakıf olduğu için, mahlu Pa
dişahın zevk ve eğlencelerinden, 
tehevvür ve gazeplerinden menki
beler hikaye ederdi. 

Bu hikayeler arasında Mısır Hi
divi İsmail Paşanın lstanbula ikin
ci gelişinde Sultan Azizi merhuma 
takdim ettiği bir saz takımına ait 
malumat ve tafsilatı haizi ehemmi
yet olduğu için bu sütunlarda yaz
madan geçemedim. 

Bu, öyle alelade bir "saz takımı,, 
değildi. Bu, bir "cünbüş takımı., i
di! 
"Cümbüş takımı" Sultan Aziz 

merhumun tabiridir ve hakikaten 
de yerindedir. "Cümbüş takımı "; 
altısı keman, ut, tanbur, kanun, da
ire çalan altı sazende; dört hanen
de, iki prende yani oyuncu, köçek 
olmak üzere on iki heana, müs
tesna gene; kızdan mürekkep bir 
saz takımı idi. 

Bu kızlar, Kafkasyadan sureti 
mahsusada ve kemali ihtimamla a
ranıp taranarak getirtilmiş, Mısır
da en mahir, en değerli musiki üs
tatlarının gayret ve himmetlerile 
yetiştirilmiş ve nice tecrübelerden 
sonra liyakat, meharet Ye istidatla
"rı anlatılarak Padişahı devrana peş 
kes çekilmişti. 

Sultan Aziz gibi zeYkine meclüp 
keyif ehli, safa ehli bir Paditaha 
·da bundan güzel, bundaı:ı kibarca 
ve nabız kollayacak bir hediye tak 
dim edilemezdi. 

Nitekim ceylan gibi kıvrılıp sü
zülen gül yanaklı, ateş dudaklı, 
kudretten sürmeli Çerkes dilberle
rini gören ve onlann yasemin par
maklarının ihtizazile çıkarttıkları 
eninleri, yavru ağızlarından dökü
len ah ve feryatları duyan padi
tah, hemen gevtemit, kendinden 
geçmiş ve "cümbüt takımı,, demit
ti. 

Hidiv lsmail P&f& merhum, böy-

le müstesna eğlencelere müptela 
idi. Mısırda, Avrupada ve burada, 
neler, ne alemler yapmamıştı! Du
varları, tavanları aynalı ve peri 
peyker müzeyyen ve nakıtlı salon
larda; cennet misali bahçelerin 
elvan kafesli, zarif dehlizli havuz
larında, Avrupalı, Kafkasyalı ve 
yerli dilberlerle, ne esatiri ömür
ler geçirmi,, zevk ve sefalar sür
mü,tü. 

İsmail Pasa, yazları ekseriya ls
tanbulda ve Boğaziçinde Emirgan
daki me,hur sahilsarayında kalır
dı. Hidivin lstanbula geli,i, ade
ta heyecanlı bir hadise olurdu. 
Çünkü o zaman lstanbul, gayet sö
nük, yeknesak, ölü bir hayat geçi
riyordu. Halkın eğlencesi mah
duttu. daha doğrusu hiç yok gibi 
idi. Gi:iksuda sandalla dola,mak, 
sulara gitınek gibi - o da hemen 
hemen cumalara münhasır olmak 
üzere - bir iki eğlence yeri vardı 

ki artık ondan da bıkılmı,,usanılmış 
b. Bu gezintiler de bir çok kayıt 
ve şartlara tabidi. Eğlence yerle
rinde kadınlar, kafes arkalarında 
otururlar ve erkekle beraber kayı
ğa, sandala binemezlerdi. 

Hidiv lsmail Pa~a, Emirganı 
ihya etmişti. Emirgan korusu, za
manına göre bir park gibi idi; yal
nız civar halkı dei>il, uzaklardan 
gelenler dP orada bir nefes alıyor, 
eğleniyorlardı. 

Fakat lsmaa Pa,anın, sazlı meh
tap alemleri me,hurdu. o devre 
yetişenler arasında bu mehtap a
lemlerini her halde hatırlıyanlar 
bulunacaktır. 

Mehtap, tam revnakını buldu mu, 
lsmail Patanın büyük kayıkları, 
büyük sandalları en usta sazende
ler, hanendelerle dolar ve boğaza 
doğru ağır ağır açılırlardı. Ayın, 
göl gibi durgun denizin üstüne 
serdiği gümüt halı üzerinde bu saz 
ve cümbüş kafilesi akar, kayar gi
bi süzülürken yan ve karşı kıyılar
dan açılan sandallar ve kayıklar 
da onun pe,ine takılır ve kafile 
bir zincir halinde bütün Boğazı 
kuşatırdı. Bilhassa aksisadası meş 
bur olan Kanlıca koyunda dakika
larca ve dakikalarca durulur, ah
lar, oflarla her taraf inim inim in
lerdi. 

İsmail Paşanın mehtap alemleri, 
zamane küberasını, ricalini, zen
ginlerini de coşturur ve onlar da 
servetlerine, hallerine göre saz ta
kımları toplar, mehtap safası ter
tip ederlerdi. İste halkın yazın, 
bu suretle kulaklarının pası gider, 
mehtap zevki, musiki keyifi sürer
di. 

Sultan Aziz dP böyle sevleri se· 
verdi. Belki o da 1smail Paqdan 
ııeri kalmazdı. valnız su farkla ki 
padisahın keyif VP zevki sarayına, 
kendi harimine münhasır kalırdı. 

(Arkası var) 

Alman yanın 
Eski emelleri 

-o-

Avusturya askeri tayya-
releri Almanya üzerinde 

BERLlN, 14 (A.A.) - Propagan
da nazırı M. Goebbels Berlin mınta
kasındaki Hitlerci tetkilat efradı kar-
9ıaında söylediği bİ1' nutukta mil· 
liyetçi ıoayaliatliğin A1manyanın en 
eaki emellerini tahakkuk ettirdiğini 
beyan etmiıtir. 

M. Goebbels komünistlikten de 
bahsederek demittir ki: 

"Bazr mutaassıp komünistler ma· 
kinelerde baaılmıı yazıla1'1a halk küt
lelerini ayaklandırmak ve bunların 
arasında memnuniyetsizlik duygula .. 
rı saçmak İçin uğra§ıp çabalamakta 
ise de timdiki halde Almanyada ko
münistlik tehlikesini anmağa artık 
imk3.n bulunamaz.,, 

Avusturya tayyareleri 
BERLIN, 14 (A.A.) - Alman a

janslarından birinin doğru haber a1an 
membalardan aldığını iddia ettiği 
maJüınata göre, hudut muhafazasına 
mahSua iki Avusturya tayyareai bu 
sabah Avusturya hududu boyunda 
bu!unan Bevyera §ehirlerinden Frei. 
lassing Üzerinden uçup geçmiılerdir. 

Dünyanın 
Yeni tarihi 

-o--

Bu tarihi M. Hitler mı, yok-
sa M. Mussolini mi yazacak 

PARIS, 14. A. A. - A"[ence Econo
mique et financire Roma, Ber1io, Cenev
re, başlığı altında M. Henry Beranger'in 
bir yazısını neşrediyor. 

M. Beranger, dünyanın yeni tarihinin 
Viyanada yazıldığını bildiriyor. Fakat bu 
tarihin kiınin tarafından imzaJanacağıru 
soruyor. 

Hiıler mi? Mussolini mi? yok•a Ce
nevre mi? 

Eğer Cenevre kuvvetli oloa ve Millet
ler Cemiyetinin bir orduau oha, adalet 
Avuıturyanın siyasi İstikliıılini temin için 
kuvvet ile birleşmiş olacaktı. 

A vusturyanın istiklali 
ROMA, 14 (A.A.) - Lavora Faa

cista gazetesi, Avusturyadaki yeni va· 
ziyetin inkişafını, Avusturya Alman 
münasebatı için faydalı görüyor. 

Avusturya ile Almanyanın b\.rleşme
ıinden Avusturya halkının İstemediği 
bir F aşiıtlenme tehlikesi yoktur, Çün
kü yalnız hükümet değil, millet bile 
lam istiklalini muhafaza etmek istediği
ni söylemiştir. Ve bu istiklil ~ ola
rak muhafaza edilecektir. 

' 1 

Güba'da kanşıkh,k 
LA HAVANE, 14 (A.A.) - ~haen 

hürmete değer kim•elerden bir kabi
ne yapılacağı haber verilmekle beraber, 
memleketi idare eden sınıf arasında 
memnuniyet verici bir haceket görül .. 
mektedir. 

lktıaadi hayat, ıaşkınlık ve seyirci 
vaziyette kalınmasından dolayı bir tür
lü harekete geçemem~ktedir. Matbuat 
vatan haini olarak telakki edilmekten 
korkuldui'u için kendi kendini sanaür 
etmektedir. 

Silahları azaltma kon
feransı karşısında 

LONDRA, 14 (A.A.) - M. Hen
deraonla M. Nonnandavia araamdaki 
konuşma, aili.hları azaltma konferan· 
11 karş:sında Amerikanın aldığı va• 
ziyeti açıkça anlatmak için M. Davi
ıe fıraat ve veıile venni~tir. Diğer ta
raftan hariciye müıtefarr M. Eden de 
bugün öğleden sonra M. Henderao
nu kabul edecektir. 

Milletler cemiyetinde 
Yarın: Alman heyeti 

Sultan Aziz ve Mısır Prensleri BERLtN, 14· A. A. - voıff Ajansın-
dan: 

4 Milletler Cemiyeti bü,.ük meclisinin 
yakında ba,Jayacak müzakerelerine itti· 

" Cümbiiş takanı!' huzura nasıl çıktı? - Sultan Aziz, pek rak edecek Alman murabbaı heyeti ha-
memnun ! - Padişah, Hidiv'in arzularını yerine 1 riciye na=ı baron fon Neuratı. ile pro- · 

· k • • ı I Paıranda nazın M. Goebbelı ve naıurlar-

'
:.---••••••••g•e•tl•nn••e••'•'•b•y•o•r•. ••ı••a;;m;;o;;;;;;;;;;E;;;o••I dan fon Koller'den mürekkep olacaktı1'. 

- Heyete hariciye narın riyaset edecektir. 
Diğer iki nazır murahhu 11fatıru haiz 
olacaklardır. 

• 

işsizliğe ve 
Yoksulluğa karşı 

Almanyada yeni bir mü
cadeleye daha başlandı 
BERLlN, 14. A. A. - ~tııizleri ve 

yokıullan tehdit eden açlık ve ıouğa kar 
§ı mücadele" dün M. Goebbela'in bir nut 
ku ile açıldı. 

Batvekil Hitler, Yon Papen ve birçok 
§ahıiyetlerin huzurunda M. Goebbels de 
mittir ki : 

- Alman hükümeti bu mücadeleyi 
muhtelif t"§kilatın yardımı ile yapacak· 
tır. Dünya, yabancılann yardımına ih
tiyacımız olmadığını anlRmalıdır. 

M. Goebbels bütün Almanların her 
ayın ilk pazarında , öğle yemeği olarak 
50 fennig'den fazla kıymette olınıyan 
bir tabak yemek yemeğe davet etmiştir, 

Bütün lokantalar ve otellerde bu ilk 
pazarlarda bir tabak yemek verilecektir. 
Bu suretle elde edilen taoarruf, yoksulla
ra yardıma yarıyacaktır. 

Bundan batka piyangolar ve İaneler 
tertip edilecektir. Tiyatro ve sinemalar 
için yoksul halka parasız biletler dağıtı
lacaktır. 

Fransız Hava 
Nazırı Rusyada 

PARIS, 14 (A.A.) - Havas ajan
aı bildiriyor: 

Hava nazırının filosunun 3 tayya ... 
resi lwow'dan Karkhava hareket et
mı.şlerdir. 

M. Cot, kalkmadan evvel, Fran
sanın an'anevi doıtluk bağlarile mü
nasebette olduğu Polanyanın lwow 
tehrine uğradığma memnun olduiu
nu bildirmittir. 

M. Cot, Strazburg ile lwow ara
sındaki mesafeyi ıaatte 250 den 280 
kilometreye kadar bir süratle yap· 
tıkıannı ilive etmiıtir. 

Rossi de gidiyor 
PARIS, 14 (A.A.) - Havu ajan

sından: 
Tayyareci Roui - Paria Midi - ga .. 

L;e.lesine verdiği beyanatta aeyahati
nın ilk merhalesi olan Vart0vaya bu 
.. bah kalkacağını ıöylemittir. 

- Var§ovadan, demiştir doğruca 
Moakovaya gideceğiz ve bava nazı .. 
rının filosundan sonra varacağız. 

Üç ada meselesi 
ATINA, 14 (Milliyet) - Akde

nizde üç Yunan adasının lıalyanlar 
tarafından İfgali üzerine, Yunanlılar
la arasında müzakereler devam et
mektedir. Yunan deniz nezareti, jeo
loji noktai nazarından yalnız adalar-

ı dan birinin ltalyaya ve diğer ikisinin 
de Yunanistana ait olduğunu ifade et
mektedir. 

M. Venizelos geliyor 
ATINA, 14 - M. Venizeloıun bu· 

radaki siyasi dostlarına gönderdiği 
mektuplara göre, aab1k Batvekil, ey
Jiılün sonlarına doinı lıtanbula gide
ceği hakkında verilen haber teeyyüt 
ebnektedir. 

Mısır kır ah Berli., hp fakül
tesinin fahri doktoru 
BERLIN, 14. A. A. - Volff Ajansı 

bildiriyor : Berlin üniverıiteıinin tıp fa· 
kültesi Mısır kralı Fuat'a tıp ilmi hak
kında gösterdiği te~viklerden ve mem• 
leketinde sıhhati koruma tedbirlerinin 
yapılmasına hizmetinden dolayi fahri 
doktor unvanını vermiı:tir .. 

Berlinde yol kazaları 
BERLIN, 14. A. A. - Volff Ajansı 

bildiriyor : 
Berlindeki yol kazaları hakkında neş

redilen bir ıtatistikin geçen Ağuatoıta 
vuku bulan kazaların 2341 den ibaret ol
duğunu, Temmuzda bu kazaların 2474'ü 
bulduğunu, bundan dolayi geçen ay için 
de vukua gelen yol kazalarının hafif su
rette azaldığını gÖıtennektedir. 

Amerikada İşsizlik 
VAŞiNGTON, 14 (A.A.) - lpizli 

ğin azalmasının yavaş oluıundaıı M. 
Rooıevelt memnun dei'ildir. N.iıanda 
13 milyon olarak hesap edilen iısizle
rin aay111 ancak iki milyon kadar a
zalmııtır. 

~------

Be~iktaş Türk hanımlan dikit yurdunun dün senelik sergm açılmıştır. 
On iki ıene evvel tesis edilmiı olan dikiş yurdu şimdiye kadar altı yüzü mü
tecaviz talebe ydi~tinniş ve bunlardan çoğu terzi ve muallim olarak yeti§· 
mişlerdir. Dikiş yurdu iki sınıf üzerin~ müeııestir. Birinci ırnıf aile terzisi, 
ikinci smıf makasdar, terzi ve muallim yetittirir. Tezyinat itleri gibi şubele
ri de vardır. Dün açılan sergisinde teş 'ıir edilen iıler bu ıenenin mezunJan 
olan 39 hanımın el emeğidır. Ser;ri ay nihayetine kadar umuma açıktır. 

İstanbul Ziraat odası dün wnumi bir içtima yapmıştır. içtimada Ziraat 
odası çalışmaıının ~enİ§letilmesi ite açı lac:"k oian Vil&yet Ziraat ıergiai hak
kında görütülmüştür. Bu ıene serginin çok mükemmel olmasına çalışılacak
tır. Sergi teırinievvel içinde açılacaktır. 

----- - - ---·- · 

-~· 
Bugün Ankarada ikinci 
bir tebliğ neşredilecek 

Dün ve gece tali meseleler görüşüldü 
Komisyon lagvedilecek 

'ANKARA, 14 - Gece yarısından sonra - (Milliyet) - Yunan 
B((fvekili ve Hariciye nazırile ismet Pa,a ve Tevfik Rü,tü Bey öf· 
leden sonra tekrar Hariciye vekaletinde buluflular. 

Uç saat süren toplantıda tali meseleler üzerinde görüşüldü. Mü· 
zakerelere gece klüple verilen ziyafetten sonra da devam edilmiştir, 
Mübadele komisyonunun lağvı işi de bu meyanda karara bağlandı. 

Yarın Ankaradaki temaslarda görü,ülen ve karara bağlanan me
seleler hakkında ikinci bir tebliğ neşredilecektir. 

Yunan nazırlarının refikaları Hila. 
liahmer ve Himayeietf al de 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Bugün öğleden evvel Madam Çal. 
daris refakatlerinde Madam Maksimos ve Matmazel Pasmazoğlu 
Yunan sefirinin refikaları ve Enis Beyin refikaları Hanımefendi ol
duğu halde Hiliiliahmer umumi merkezini ziyaret etmişlerdir. Mi
safirlere Hiliiliahmer umumi katibi doktor Asım lsmail Bey binayı 
tıe parkı gezdirmiş, Hilaliahmer in faal iyeli hakkında kendilerine 
izahat vermiştir. Misafirlere bahçede Hiliıliahmerin Karahisar ma
den suyu ikram edilmiştir. Madam Çaldaris hayır müessesemizi çoh 
takdir etmistir. 

Misalirl~r öğleden sonra Himayeietfal Cemiyeti Umumi merkezi-
ni, Çocuk bahçesini ve Keçiören deki anakucağını gezmiflerdir. Mi
safirler burada müessesenin del terine lahassüslerini ve takdirlerini. 
Yazmıslardır. 

• • • 
Yunan lktısat nazırı I ş bankasını 

gezdi, takdirlerini izhar etti 
'ANKARA, 14 (Telefonla) - Yunan lktısat nazırı Mösyö Pas

masoğlu bugün iş Bankasını ziya ret etmiştir. Banka idare meclisi 
reisi Mahmut ve umum müdür vekili Muammer Bey tarafından kar
sılanan misafirimiz bankanın bütün servislerini gezmis, verilen i-
~ahatı dinlemiştir. ' 

Bilhassa iş Bankası tarafından bir kaç senedir tatbik edilen ve 
en son bir tekamül eseri olan he sap makineleri ile alakadar olmuş 
ve tatbikatını yaptırmıştır. Bankanın 1932 senesi blançosu üzerinde 
muhterem nazırın yaptığı mufassal bir tetkik ve aldığı talsilat ü
zerine tebrik ve memnuniyetini hararetle ifade etmiştir. 

Beraberinde bulunan lktısal Vekilimize: 
- Bu kadar teknik esaslara müstenit hesaplı, ihtiyatlı bir blcin4 

çosu olan bankalar her memlekette çok nadirdir. Bilhassa bu iktısa
cli buhran devrinde, demiştir. 

Af et Hanım Seliinikte 
ATINA, 14. A. A. - Alet Hanım, Selaniğe gelmi,tir. Orada üç. 

gün kalacak vebeynelmilel sergiyi gezecek ve müteakiben Alinaya gi
decektir. • 
ipek sanayicileri birlik yapıyorlar 

BURSA, (Milliyet) - Dün Bursa ipek sanayicileri Ticaret oda
sında toplanarak ipek sanayiinin geçirmekle olduğu yıkıcı buhrana 
karşı tedbir almayı düşünmüflerdir. Bir birlik teşkiline karar veril 
miş ve ipekçilik sanayinin inhitattan kurtarılması için istandardiza
siyona dair kanuni ahkiim korunası için hükümete müracaat etmiye 
karar vermişlerdir. ipekçiler alım ve salım işlerini de bir elden idare 
etmek için bir teşekkül vücuda getirmek için derhal faaliyete geçmiyc 
karar vermi1lerdir. 

Adanada şiddetli fırtına oldu 
ADANA, 13. A. A. - Dünden beri şiddetli bir fırtına ile karıiık 

yağmurlar yağmaya başlamıştır. Hava birden bire soğumuş hararet .'tS 
len 19 a düfmüştür. • 

Amerikalı mütehassıslar I zmirde 
IZMIR, 14. A. A. - lktual Vekiileli namına memleketimizde 

tetkikat yapmakta olan Amerikalı iktisat mütehassisleri sehrimize gel
mislerdir. Bu mülehassislerin refakatlerinde iktisat vekaİeli müsavirle
ri,;den Muzaffer Beyle iktisat meclisi auuından Hüseyin Fikri Beyler
de bulunmakta ve birlikle tetkikat yapmaktadırlar. Ticaret odasım zi 
yaret eden mütehassis/er ege mıntakasının istih5aliit, ihracat vesair va
ziyeti hakkında malumat almışlardır. 

Mütehassıslar ayni zamanda bazı yerli malı fabrikalarımızı da 
gezerek tetkikatta bulumnuşlardır.Şehrimizdeki telkikatlarını bitirdik
ten sonra mütehasscslar cumartesi günü Aydın' a giderek o havalicleki 
vilayetlerimizde de tetkikatlarına devam edeceklerdir. 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 
ANKARA, 14. A. A. -Ağust'"un ikinci haftası içinde cenup hu

dutlarımızda on ikisi müsademeli 50 kaçak vahası olmUflur. Bu va/Nı
larda altmış bir kaçakçı, 150 kaçakçı hayvanı ve 200 kilo gümrük Ü 
çağı, 900 kilo inhisar kaçağı, 5 tül enir bir tabanca ve '1000 defter siK• 
ra kağıdı tutulmuştur. 

T. D. T. Cemiyeti dün toplandı 
ISTANBUL, 14 (A.A.) -T. D. T. Cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi merkez heyeti bugün biri saat 11 de ö
tekisi 14,30 da olmak üzere riyaseticümhur katibi umumisi Hikmet 
Beyefendinin reisliği altında Dol mabahçe sarayında toplanarak kar 
şılıklar klavuzu için anteke gelen cevaplar üzerinde tetkikata devam 
etmiştir. 

Umumi merkez heyeti cumar teııi günü tekrar toplanacaktır. 

Maliye Vekilinin Sıhhati iyi 
'ANKARA, 14 (Telefonla) - Avrupada tedavide bulunan llfa

liye vekili Abdülhalik Beyin _a_h vali sıh_hiyesi ha~kında iyi haber
ler gelmektedir. Muhterem vekılın sıhhatı memnunıyele şayan safha
dadır . 
...=.::.:.:.:...------------~--~~-------

Gazi Hz. 
lSTANBUL, 14. A. A. - Rei&icüm

hur Hazretleri bugün sarayda me§gul O• t 

)arak biı· tarafa çıkmamı~lardır. 

Düğün 
.JSTANBUL, 14. A. A. - Bu akşam 

Dolınabahce sarayında Reisicümhur Haz 
retlerinin huzurlarile ordu müfetliJlerin 
den izzet P a§a Hz. nin kerimeleri Ha
nımefendi ile •abık Yemen kolordu ku- 1 

Adliye müfettişi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Döı 

düncü sınıf adliye müfettişlif!ine Be• 
gama noteri Saip Bey tayin edilmi 
tir. 

mandanı Tevfik Paşanın oğlu Dr. Yüz 
başı Cevat Beyin düğünleri icra edilınit 
tir. 

Bu m"rıııimde ordu müfeıti§leri Pa 
ialar Hazea·atı ile bir çok meb'uılar fr 
k~nı -askeriye ve mülkiye hazır buluD 
muılardır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Maarifte • Evkeft11 YllAyatta 

lfELE$jJ 
Dehşetli bir iş: Su 

meselesi 
İstanbul matbuabnın yılan hika

yesini andıran iki meaelesl vardır. 
Bu meseleler, zaman zaman pat
lak verir: 

J - Yeni köprüyü asma mı yap
malı yoksa düz mü? .. 

Macarlara 
Kömür 

Evkaf varidatı 
Azalıyor 

Murakıpler 
Tamam 

Bir talebenin 
Teessürü 

Sıraıma gelince hepimiz kaderin 
yardımsrzlığından F eleiin nankörlü
ğünden, taliin karalığından babaede
rek yerimizi bejenmeyiz. Eğer be
ğendiğimiz yere getiriliraek neler ya
panz, neler ••• Dünya cül cülistan o .. 
!ur. Harabeler cennete döner.. . Bu 
iddia it baıma haksız olarak getirıl
memif olanlann kuruntusudur. Eğer 

' 1 • 2 - Gayrimübadiller mese esı. 
Bunlardan birincisini ben sene

lerdenberi okurum ? Oğlumun 
da senelerce zaman zaman bu bah
si gazetelerde okuyacağına kaniim. 
Eğer o da benim gibi bir gün bir 
gezetenin Fıkra Muharriri olursa 
eminim ki yazısına şöyle bıqlıya
caktır: 
"Babamın senelerce okuduğu, 

benim de senelerce okuduğum bu 
bahsi, belki oğlumun oğlu da öm
rünün uzunluğunca okuyacaktır!.,, 

Görülüyor ki mesele, batınlar· 
dan batınlara intikal edecek kadar 
mühim meselelerdendir. 

Yeni köprüyü nasıl mı yapmalı
yız? •. Biz, bunun üzerinde küçük 
bir münaka~anın icrasını manasız 
... e abes buluruz. lstanbul gibi bir 
tehir ki her sahası mamurdur. En 
hücra semtlerinin sokakları asfalt
tır. Ekser caddeleri tahta ve be
tondandır. Hatta daha ileri gidile
rek yeni açılan caddeler, en son 
modem usullere tevfikan kauçuk
tan yapılmaktadır. 

lstanbul gibi bir fehir ki Boğaz
larından her gün yüzlerce gemi 
geçmekte, bunlardan her gün 50-60 
tanesi limanda demir atmakta ve 
rıhtıma bağlanmaktadır. 

Jst~nbul gibi bir tehir ki deniz
altı bir bınelle Osküdara vasledil
mif, yeni açılmakta olan. d~ğer bir 
tunel vasıtasile Adalara ırtıbatı te
min ediloıeğe te,ebbüs olunmut
tur. 

lstanbul gibi bir tehir ki Boğaz
ıçinin sağlı sollu sahilleri, yeni ye
ni inp.atla tarihi sayfiyelikten çı· 
karak umumi rağbetin tehacümü 
altında maalesef - Evet, itte bu 
maalesef çok yerindedir. • Bir ka
saba, bir tehir halini almıştır. 

Jstanbul gibi bir tehir ki, Beyoğ
lile lıtanbul cihetinin muvaaalası
nm temini için elektrikli tramvay
ların deniz motörlerinin umumi 
ibtiy~ç ve tehacüme kafi gelmeme
li yüzünden son günlerde Galata 
Kulesile Beyazıt kulesi arasında 
elektrikli bir hava tramvayı hattı 
intasma batlanmıttır. 

Ve hülasa lstanbul gibi mamur 
Ye müreffeh lstanbul gibi bütün 
istirahat esb~bmı cami bir tehir ki ... 

Böyle bir tehirde asma köprü 
mü yapalım, yoksa düz köprü mü 
inta edelim, davası ne abes, ne gü
lünç bir münakaşa mevzuudur. 

Hatta ben, daha ileri giderek 
diyeceğim ki limanımıza uğrayan 
ve tarihi "Sadabat,,ı görmek için 
Ki.htane deresine kadar ilerliye
ıek olan büyük transatlantiklerin ko 
aylıkla seyrüseferi için bu asma köp 
rünün dünyadaki asma köprüler 
içinde en azami irtifada intası lü
zumunu bir an hatırımızdan çıkar
mıyalım. 

latanbul gibi mamur ve müref
feh bir sehre asma bir köprü mü? .. 

Hayı;, asma köprüler üstünde 
asma köprü lazımdır. 

Salahaddin ENiS 

1 BORSA 1 
(11 Bankasından alınan cetveldir) 
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:.\kıam Fiatları 

Jıtikrazlar Tahvilat 
latiltraz da•ili 
1933 latikrau 
$ark D. 7ollan 
P . Mu•ahidei. 
Gümrükler 
Saydi -üi 
Baidat 
T.aalıt.eriye 

it Banltaıı Na

•• 
,. •• Hamili.ae 
,. " Müeııia 
Tram••Y 
Anadohı Hiııe 
Reji 
Şir. hariye 

ÇEK 

Paria 
Londra 
N\iyork 
Brükael 
Mi1ano 

.Atina 

97,50 Etelı.trilr: 

95.- Tram••Y 
2.80 Tünel 

54,50 Rıhbm 
8,50 Anadolu 1 
6.50 ili 10,2!1 .. 

10,35 Mümeaail 

ESHAM 

9,50 
9,55 
102. 
48, 

Telefoa 
Bomonti 
TıPrlııı:oa 

Çimento 
)ıba.ht day. 
Şark day 27,50-

3,25 
15,25 

1. Balya 
Şark m. e_cz• 

FlATLARI 

12.06 t Prai 
675 Viyana 

68,25 Madrit 
33.llli6 Berli.a 

8,92 Zloti 

83 Pe4te 

24398 Bel ırat 

-~ 

-.-
- .-
17,60 
4'7,90 
47,50 
51,65 

12,45 
19,50 
27.65 
11,90 
1~. 
1,25 
2 .20 
2,90 

15925 
4.375 

66425 
1977 

4 .22375 
3.7665 
34745 

- - o-- ""'\ 

ilk parh satıldı ve ma
carları memnun bıraktı 
Macariıtana berayi tecrübe 25,000 

ton kömür sablmıı, bunun 4000 tonu 
Macaristana da vasıl olmuştur. Bugün
lerde ayni sabıın sevkiyatı olma_k üz_e· 
re 6000 toaluk bir vapur tabmıl edıl
mektedir. Kömürlerimizin tahlilleri • e 
yapılan koklar çok iyi netice vermiş
tir. 

Macarlar bu tecrübeden sonra bü
tün kömür ihtiyacım Zonguldak bav-
2aınızdan temin etmeği dütünüyorlar. 
Bu hususta 20 teşrinievvelde Ankara· 
ya gelecek Macar heyeti murahhasaH 
bu meseleyi de görüşecektir. 

Takaı usulünde mutabık kalınırsa 
Zonguldak ha vza11 için İstifsar edilmi
yecek b ir müıteri temin edilmiş olacak· 
tır. 

Dünya maden cevheri fiatları 
BaJ,,. (elek.) 38 3 / 4 ôlô 39 1 / 2 lnr. L . 
Balur 35 7 / 16 0 35 1 /2 ,., 
K a la y 2.15 t ı 8 0 21!5 t / 8 u 
K urtun 11 3 / 4 n " 
Çinko 16 11 / 16 n ,. 
Krom ( T \jrlt i7e mah 48 <;., ) 72 ,. 74 •ili n 
Krom " ., 52';(;) 85 ili. ,. 
Beher dere-ce için 2 ıilin fa d a ) 

--· 
Evkaf umum müdürü 

dün şehrimize geldi 
Evkaf umum müdürü Rii§tü Bey 

dün §ebrimize gelmittir. Rüıtü Bey 
dün geç vakte kadar lıtanbul Evkaf 
İş}erini bilbaasa varidatın azalması 
sebeplerini tetkik ile me§gul olmuş • 
tur. 

Rüttü Bey eiyor ki: 

- lstanbula tetkikat ıçın ıeldim, 
Bir hafta kadar meıgul olduktan. son
ra lzmire giderek orada da tet~ıkat· 
ta bulunacağım. Esbabı kanunıye!e 
binaen firar eden Ayaspaşa mu
tevellisi Salabattin Bey yerine müte· 
vellilik için vaki müracaatlar mahke
mece tetkik edilmetkedir. Bunlar dan 
biri bak sahibi olduğuna dair ilam 
aldığı takdirde mütevelli tayin edile= 
cektir. Evkafla belediye ara~nda~~ 
meaelelerin ne zaman halle.dılecegı 
henüz maliim değildir. Bunlardan 
mahkemeye intikal edenler bak~~~da 
bir şey söy!iyecek • vaziyel!e . degılı~ 
Diğer meseleler iıe huıusı bır komıı-
yon tarafından tetkik olunm_aktad".". 
Hangi tarafın alacaklı oldugu tetkı
kat neticeainde anlatılacaktır." 

Üçüncü murakıp te 
dün geldi 

lıtanbul mali te§kilab ikmal edi!· 
mek üzeredir. Mürakipliğe tayin edı· 
len Kazım Bey .le dün gelmi§ ve m~
rakıp Ra§İl ve Mustafa beylerle. g_o
rüşmüıtür. Müralupler.~u hafta bır ıç· 
tima yapacaklardır. Dıger taraftan ye 
niden §U tayinler yapılmıttır: Hoca· 
pata tahakkuk muavinli~ine. _yüksek 
ticaret mektebinden Emın, dıger mu· 
avinliğe Burdur varidat müdürü Ö
mer Lutfi tahakkuk kitabetine Lüle
burgaz v;ridat katibi lsm!'il~ }?ivanyo 
lu §Ubesi tahakkuk muavınlıgıne Mu· 
alkara Ziraat Bank memuru Şerafet· 
tin, Fatih tahakkuk memurluğuna A
lacamal müdürü Cevdet, Kumkapı ta 
bakkuk memurluğuna D inar mal mü
dürü F abrettin Beyler tayin edilmiı· 
lerdir. 

Daktilo hanımlar 
İstanbul mıntakası tahakkuk tube 

lerine tayin edilen daktilo banan)ar: 

--
Sınıfı geçemediği için 
müdüre silah mı çekti? 

Kadıköy erkek lisesinden, 11nıf dö
nen bir talebe, mektep müdürü Ferit 
Zühtü Beye silib çekmittir. Hadise §U· 

dur: . 
Lisenin dördüncü ıınıf ta1ebesınden 

Haydar Efendi bu ıene ikmal imtiban
lannda fizik ve riyaziye guruplarından 
muvaffak olanuyarak sınıfta dönmÜ§• 
tür Bundan ıon derece müteeııir o
lan· Haydar Elendi mektep müdürünün 
yanına çıkarak niçin sınıfta ipka bıra
kıldığını sormuş ve kendisinin bak11zlı-
ğa uğradığını iddia etmiıtir. . 

Bu ırrada müdür beyin yanında fı
zik muallimi Behçet ve riyaziye mual
limi Kazım Beyler de bulunuyordu. Mii· 
dür Bey asabiyete kapılan bu talebe
yi teskine çalı§mıısa da Haydar Efen
di heyecan içi.nele söylenmeğe devam 
etmiıtir. Nihayet bağırarak: 

- Beni niçin döndürdünüz?. Arhk 
bana yazıl< oldu. Verdiğiniz notu dü
zeltmezseniz yaıayamam, ben arbk 
mahvoldum.. demittir. 

o adamı getiri neniz üçüncü ıün size: 
- E birader .. Bu terait altında a n· 

cak bu kadar yapılır! der.. Ve onun 
içindir ki; ben §u veya bu makama fi. 
lin veya falan beyin ge tiri lmit olma-
11ru hiç te farklı bulmam. Biz İş, bil
gi ve beceriklilik zenıininde atağı yu
kan hep bir boyda, bir k a biliyettey iz. 
içimizde sivri lip çıkanlar az, onlar da 
öteye beriye serpilmiştir. 

i şte biz böyle " Ah ben olsaydım ! ., 
diye göğsümüzü döverek maka ma 
geçeriz. Amma hangi makam olursa 
o ]aun •. Sonra ..• 

Sonrasına bakınız .• Yıll ardan beri 
lstanbuldaki memba suları ;, ; bir tür
lü halledilemez. lstanbul kadar mem
ba suyu çok şehir az bulunur. Lakin 
bunların terkipleri maliim değildir 
Şi§elerde satı lan suların yaftasını ta· 
şıdığı membada n doldurulduğu meç· 
huldür. Ankarada adi suyun Ta,deleıı 
diye &abldığını belediye keşfetti de 
ceza verdi. Bir ecnebi dostum aenaaı· 
nı itittiği Büyük Çamlıca eteğindeki 
Tomrukağa suyunu nası l tedarik ede
ceğini bana soruyor. Ben de size sora-
yon .• N a11l tedarik edilir?. Gaz tene• 
keleri ve e§ekle değil mi? .. 

Anti.muan (50 dereceli beher 
tlereceai) 3/- aa<' 3/ 3 " 

Antimuan (60 dereceH beJıer 11 O.u kemikleri sokağa atılıyor mu? 

Emine Fevziye, Makbule, Fahriye, 
Zitan,' Nimet, ismet, Baise, Mualla 
Hanımlar ( elli§er lira ücretle) Adile 
Melek, Muamm~r, Nimet, Ferdane, 
Makbule, Necmıye Hanımlar (kırkar 
l ira ücretle) tayin edilmitlerdir. 

Talebe gittikçe daha fazla asabiye
te kapılarak pantalonunun arka cebin· 
den bir tabanca çıkararak alet etmek 
istemişse de müdahale edilerek müessif 
ve kanlı bir vak'anın önüne geçilmiş
tir. 

Şehirde tifo varken içecek sular 
ilk nazarı dikkati celbedecek bir teY• 
d ir . lstanbulun yarısı Hamidiye &uyu 
içiyor. Bu çeşmelerin batındaki tene
kelerin temiz doldurulduğuna bakan 
var mı?. Yok!. 

dereceai) 3 / 6 .ilA 4/- 11 

Mapn.İ (Carhonat naturel en 

roclıe) 40 il~ 
(300 Tonluk pal'tller) 
Kömür (Fob Cardiff) 
Cros aıniraute 

18 / 3 

" 

1916 ili " 
ila 18/ 6 " ,, ordinaire 

K ömii r ( n av lunu) 
Cardiff a Cene•• 5 / 10 J .'2 ,, .. .. la1r.enderi7e 5 / 9 1 / 2. ,. 

Fındık ihracatımız 
Trabzonda havalar çok fena git • 

mektedir. Fındık mahsulünün ihracı 
gecikmektedir. Fmdıklann kurumaşı 
için havaların açılması bekleniyor. 

Kantarcıların bir muracaati 
Kantarcılar, ticaret odaıına müra-

caat ederek yeni ölçü kanununa göre 
bütün ölçü ve tartılan yerli olarak 
yapacaklarını vadetmiı ve hariçten 
terazi "e tartı getirilmesinin menini 
istemi§lerdir. Ticaret oda11 bu müra
caatı lktısat vekaletine bildirmiıtir. 

Tütün konferansı ---Bulgar murahhaslarının 
iştir ak in den 

sonra canlanacak 
Şark tütün konferan11. ıimclilik me

saiıine fasıla venni:t vaziyettedir. Kon
ferans, ancak Bulgar murahhaslarının 
da ittirakinden sonra müıbet sabada 
müzakerelerine ha§lıyacak ve icap eden 
tedbirleri alacaktır. 

Türkiye Bulgaristan ve Yunanis
tan arasınd~ müttehit bir tütün inhisa-
n teıkili ihtimallerinden babıedilmek
tedir. 

Oç hükfunetin, tütün siyasetinde 
bir teşriki meıai temin edilmesi ihti
mali vardır. 

Bu takdirde lstanbulda teşkil edile
cek tütün ofiıi, Tütk, Yunan, Bulgar 
tütünlerinin ihracat işlerile doğrudan 
doğruya meşgul olacaktır. 

Bulgar murahhasları geldi 
Tütün konferansına Bulgariıtan na

mına murahhas olarak iştirak edecek 
olan Bulgaristan Ziraat Bankası umu~ 
müdürü Mösyö Nikola Sakoroff dun 
§-ehrimize gelmiıtir. 

Şehitlere abide 
Milli Türk Talebe Birliği Çanak

kale tehitlerimizi ?'i~aret için d!"' ~ir 
seyahat tertip etmıştır. Telebeyı ha
mil bulunan hususi vapur saat 17 de 
limanımızdan hareket etmiştir. Mili 
Türk talebe birlijinin yaptığı seyaha
tin bir hususiyeti de diğer seyahatler 
gibi §ehilliği deniz üzerinde~ d~ji~I, 
karaya çıkılarak ziyaret edılm_~11~1~. 
Türk talebe birliği azalan bugun og· 
le vakti ,ehitliğe vasıl olacaklar ve 
karaya çıkarak evvela ha~ ~~al~rı· 
nı aezecekler ve sonra şehıtlıgı zıya
ret ederek bir çelenk koyacaklardır. 
Milli Türk Talebe birliği Çanakkale
de bir abide yaptırmak için ciddi te
şebbüsata girişmi§tir. Bunun için bir 
iane listesi açılmıtbr. Abideyi inta et
tirmek için liznn olan paranın bir ae-
ne içinde toplanacağı ümit edilmekte
dir. Liste, Birlik gazetesinde önümüz· 
deki nüshadan itibaren ilan edilmeğe 
başlanacaktır. Şimdiye kadar 20 kiti 
iane 'Vermiş.tir. 

C. H. F. bayrağı 

Evkaf idaresine ait olan Ayaapafa 
mezarlığı anasından satılan kısanlar 
da eski ölülere ait kemiklerin, bir me 
zar!:ğa nakli ihmal edilmesi yüzünden 
ortada kaldığı yazılmıfh. lstanbula 
gelen Evkaf umumi müdürü Rü,tü. B. 
bu İ§le alakadar olmuf •e ~ahalime 
bir memur göndererek tahkıkat yap
brmıftır. Rüttü Bey tunlan söylemit· 

tir: 
- Ölü kemikleri sokak ortaaına 

atılamaz . Tetkikat neticesinde Ayas
pata arsasında eski ölülerin bakiyei 
izamı mezarlığa kaldın!madan bazı 
yerlerin satıldığı temin olunduğu tak
dirde bittabi bu çirkin vaziyete aebe
biyet verenler takip ve tecziye edile
ceklerdir. Ayaspatada bulunan Ölü 
kemiklerini mezarlığa nakil için bele 
diyeye müracaat edilecektir!' 

1 KOçUk haberler 1 ---

Muhakemat müdür muavini Nec
mettin Bey Üsküdar mmtakası amirli 
ğine tayin edilmiştir. 

Cezmi ve Şefik Beyler 
Alınan maliimata göre Maliye ve

kileti varidat umum müdürü Cezmi 
Bey, umumi muhasebe müdürlüğüne 
tayin olunduğu takdirde yerine Emla
ki milliye umum müdürü Rüttü Bey 
tayin edilecektir. RütlÜ Beyin yerine 
de kazanç temyiz komisyonu reisi 
Şefik Bey tayin olunacaktır. 

Talat Bey 
Adana defterdarlığından fatanbul 

mıntakaıı "aridat müdürlüğüne tayin 
edilen Talat Bey, eaki vazifesini devir 
için yann Adanaya gidecektir. 

Vali Muhittin Bey 
Vali ve belediye reisi Muhittin B. 

rat,atsız olduğundan ilı:i gündür ma
kamına gelmemittir. 

Hint murahhasları gittiler Vapurlarda telsiz techiziıh 
Hint müalümanlan namına İngilte· 

re bükiimetile temas etmek Üzere mu 
rabhas olarak Londraya gİtmİ§ olan 
Muhammed Yamin Han ve Dr. Hali
fa Sücaettin evvelki gün tebrimize 
gelmişler ve dün aabah Toros ekıpre
sile Filistine gitmiılerdir. 

~ Halheuinde honsf!r - Halk mu
aiki cemiyeti dün aktam Halkevinde 
bir konser vermittir. 

* Selim Sırrı B"Y - Maarif veka· 
leli milli talim ve terbiye aza11ndan 
Selim Sım Bey dün Ankaradan teh· 
rimize gelmittir. 

* Sıhhiye uehili B<!yoğla haataha· 
nesindf! - Sıhhiye vekili Refik Bey 
dün Beyoğlu hastahanesine gitmiı, haı 
tahaneyi &'ezmiı, gördüğü temizlik ve 
mükemmeliyetten bathekim Fikret 
Beyi takdir etmiıtir. 

Mahkemelerde 

Vapurcular şirketi letkil edilmek 
üzeredir. Türk bayrağı albna gire
cek gemiler hakkında hazırlanan ta
limatname ali.kadar makamlara teb
liğ edilmittir. Talimatnamenin bütün 
gemilerde telsiz techizab bulunacağı 
na cfair olan maddesi gibi tatbikı za
mana mühtaç kısımları, ancak 934 
senesi içinde tatbik edilebilecektir. 
Safaretrlada 

Yeni Amerikan sefiri 
geliyor 

Müttebidei Amerikanın yeni Anlıa
ra sefiri ~ıyö Skinner pazar günü eks
presle tebrimiz.e gelecektir. 

* lngiliz sefiri avdet etti - Anka
raya ııihnit olan Sir Ceorge Klark dün 
sabah tebrimize avdet etmiştir, 

Memurların vergisini şirke 
tin vermesine hükmedildi 
Esteren memurları davayı kazandı 

istem TelgTaf kumpanyası me
murlanndan 25 kiti kumpanya aley· 
hine ayrı ayrı birer dava açmıılardır. 
Bu davada memurlar ıirkete girerler
ken yaptıklan mukavelede ıirketin 
memurların wrmeıi icap eden lnkon
takı denilen vergileri kendisinin ver
meyi taahhüt ettiğini, buna rağmen 
lnkontak• tabirine dahil olan bub· 
ran ve müvazene vergilerini kendile-
rinden kestiğini iddia etmiılerdir. Mah
keme buhran ve müvazene vercileri-
nin lnkontalu tabirine dahil olup ol
madiğını maliye mürakibi Mustafa, 
müderris Fazıl ve Babanzade Şükrü 
Beylerden intihap edilen bir ehli vu
kufa sormuş, ehli vukuf ta buhran ve 
müvazene vergilerinin lnkomtakı ta .. 
birine dahil vergilerden olduğunu bil
dirmittir. Bunun Üzerine mahkeme, 
tirketin §imdiye kadar buhran ve mü
vazene vergisi olarak memurlanndan 
kestiği paralan iade ebneıine karar 
venniıtir •• Şirketin bu karara nazaran 
memurlarına 5 bin liradan fazla bir 
para vermesi icap etmektedir. Şirket 
karan temyiz etrni§tir. 

Başka şahitler dinlenecek 

bir jandarmanıızm ölümü ile neticele
nen kazayı 'Yaptığı iddiasile tahtı 
tevkife •lınan kliteci Alaettin Beyin 
vekilleri dün ağır ceza riyaaetine ikin 
ci defa müracaat etmiılerdir. 

Oç ay hapis yatacak 
Karlo Efendi isimli alacaklmndan 

alacağı olan 2500 lirayı tahsil ettiği 
halde senedin albndaki teaimat ka
yıtJannı silerek bu parayı tekrar tah
sil için icraya müracaat eden ve bir 
kıunını da icra vaııtaaile tekrar tah· 
sile muvaffak olan Kılıçyan Efendi
nin muhakemeıi birinci ceza mahke
mesinde bitirilmiJlİr. Kılıçyan Efendi 
cürmü sabit olduğu için 3ay hapse, 
50 lira ağır para cezaıı vermeğe ve al 
dığı paralan iade etmeğe mahlrüm 
olmu§tur. 

Bir hakkı telif davası 

Lise müdürü Ferit Zühtü Bey bu 
hususta tu izahab ve~ektedi~: ,. . 

_ Ortada izam edılecek bır badıse 
yoktur. Sınıfını geçemiyen talebe Hay
dar Efendi bana müracaat etti. Zaten 
kendisi geçen sene de orta kısrm mezu
niyet imtibanlannda muvaffak olama
mıştı. Bu ıene or~ kısım • ~f!İyet 
imtihanlarını vermıt, fakat hıe ımtihan
larmda dönmüıtür. Sınıf geçmesinin te
mini için yalvardı. Fakat bunu ~za!'l 
itibara almağa imkan olmadığım bildır
dik. Bunun üzerine çok hey~n ve a
sabiyet göstererek cebinden bır taban
ca çıkardı. Ben ve odamda bulunan mu
allimler ıoğuk kanlılıkla vaziye
ti takip ediyorduk. Haydar Ef"'.':di 
ateı etmiyerek tabancayı masanın us-
tüne koydu •e sonra kendisini yere a
tarak: 

- Artık benim için ya§Ullak yok!. 
Diye bağrnfı. Ve buhran içinde ağ

lamağa koyuldu. Kendisinin normal bir 
halde obnadrğmı nazan dikkate ala
rak bir hadisenin önüne geçmek Üze
re zabıtaya meseleyi haber verdik. Ge
len polis memurlarına çocuğun taban· 
castm teslim ettik ve talebeyi de me
murların mubafaza11 altında ailesine 
götürdük. Tabancada kurıun yoktu. 
Bu da ortada bir kaza olmadığını gös
termektedir. Bizce muamele yapıla
cak bir vaziyet yoktur. Keyfiyeti Maa
rif Vekiletine arzettik alacağımız em.
re göre hareket ecleceğiz. Zaten Hay
dar Efendi tekrar mektebe müracaat e
derek bizden tasdikname İstedi . ., 

Maarif vekaleti Haydar Efendinin 
vaziyetini tahkik edecek ve ondan son
ra mekteple derecei alikau tavazzuh e
decektir. 

Talebenin dişlerini muayene 
ilk mektep muallim ve talebeıinin 

dişlerini muayene etmek üzere diş t~
babeti kongresi komitesi tarafından bır 
teşkilit yapılmıştır. 

Muayene işleri için elli dit bek.imi 
seçilmiı ve kendilerine Lu ~azifenin ~ab
ri olarak deruhte etmelen mak&adıle 
dün lıirer davet mektubu gönderilmiş· 
tir. Muayene itlerinin sureti cereyanını 
teftiş için de Dişçi Mektebi mü dürü 
muallim Kazım Esat Bey baımüfet· 
titliğe ve mektebin muallim muavinle
rinden Feyzullah Rasih Bey muavin· 
liğine intihap edilmiılerrır. 

Muayenelere teşrinievvel İptidasın
da başlanacak lstanbul ve mülhakatın· 
da 165 ilk mektepte mevcut (43,740) 
talebe ve 1500 muallimin diıleri göz
den geçirilerek hastalıklar muntazaman 
fitlere kaydedilecektir. !Mbayene üç 
ay içinde ikmal edilecektir. Alınacak 
neticeler talebelerin velilerine bildiri· 
lecektir. 

On senede kaç talebe çıktı 
Cümburiyetin ilanından bugüne ka· 

dar lstanbul ilk mekteplerinden mezun 
olan talebeye dair Maarif müdürlüğü 
bir istatistik hazırlamıştır. 

Bu iıtatiıtiğe göre, lıtanbul vila
yeti ilk tahsilde randıman itibarile bü
tün memlekette birinciliği ihraz etmek
tedir. Geçen on sene içinde lstanbul 
ilk mekteplerinden (37,302) talebe me· 
zun olrnuıtur. 

Bunlardan (1 883) kız, 2,658 erkek 
olmak Üzere (4,s41) i üç sınıflı köy ilk 
mekteplerinden, (14,830) kız, (17,931) 
erkek olmak üzere (33,761) de bq ıı· 
nıflı ilk mekteplerden mezun olmuı· 
tur. 

ilk mpktep kadroları 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat umumi 

müdürü Reıat Şemsettin ve lstanbul 
Maarif müdürü Haydar Beyler dün H· 

bab Ankaradan şehrimize gelmiılerdir. 

Ve işte bu kadar deb§etli kabili. 
yetli ve iktidarlıyız da b ir içecek Sll 

itini balledememekteyiz.. Gazeteler· 
de okudum. Yeni bir tahlil yapılacak
IDJ§. Hak'arı var. Herkeı merak iç in · 
de. Acaba Çırçır suyunda mı )itin 
fazla, Tomrukağada mı? .. 

Telgraf ücreti bekayaaı 
iki defadır, garip bir muameleye 

maruz kalıyorum. f'araıını Yererek çek 
tiği.m telgrafların ücretinin eksik a
lmdığını iddia ederek bir bayii zaman 
aonra (bekayada kalmıı telgraf ücre
ti) tahsil ediliyor. Bir telgraftaki keli
melerin adedi a lelekser 10 • 15 ara• 
S1ndadır. Telgraf saymak, pöateki 
saymaya, batta bamya pymaya ben
zemez ki, sayarken §•tırıldı diyelim. 
Ekseri telgraf memurile, kontrol rne
mun.1 araaında bir kelimenin tek mi. 
çift mi olduğunda tereddüt hası l olu
yormuf .• Bu tereddüt noktalan muay 
7en değil mi? Neden memurlara bun-
lara dair bir liste verilmiyor. Bu te
reddüt noktalarından birini ıize yaza 
yım: Bakınız: Bucün kelimeai bir 
tek kelime sayılıyor da Bugece iki ke 
lime addediliyor. Acaba bunun aebe
bi, (bugÜn) Ün fransızca mukabili 
anjourd'hui diye bir kelime elduiu 
ve (bugece) nin ( ce ıoir) şeklinde iki 
kelime ile tercüme edildiği için mi? .. 

Baz.an garip vaziyetler oluyor. Siz 
ba§kaaı hesabına bir telıraf çekiyor 
ve makbuzunu verip parasını ondan 
tabıil ediyorsunuz. Sonradan bôyle 
ikinci bir bekaya tesviyesine mecbur 
olunca tabii bir daha müracaata :JÜ· 
z.ün\iz tutmuyor, cebinizden veriyor• 
•unuz. 

Bana kalırsa ya tereddüt noktala.· 
nru izale edecek bir yol bulmalı, ya· 
hut bekaya tahsiline kalkmamalı. 
Biraz tuhaf oluyor. 

FELEK 

Adliyede 

Adliye tayinleri 
Yapılıyor 

Temyiz azalıklarına seçiler 
ler de Kenan Bey de var 

Münhal bulunan 4 temyiz a:ı.ahiı 
için Adliye vekaleti tarafından ıı:ôate
rilen 6 cı dereceye terfi etmiı hakimles 
araımdaki namzetlerden temyiz mab
kemeıi lstanbul müddeiumumisi 
Kenan, birinci · ticaret reisi Os
man Nuri, Adana aiır ce7a 
reisi Şe-..ki, lstanbul hukuk re
islerinden Şerafettin Beyleri s~m~ 
tir. Bu ze•atm azalıklannm katiyet 
kesbetmeai için vekiletin taıdikı ve 
tayini icap etmektedir 

Adliye intihap enciimeni Ankara· 
da içtimalanna devam etmektedir. 
Encümen henüz mü.nhali.ta tayiın ve 
tebdil itlerine batlamanuştır. Şimdililıı 
münhasıran inzibat itleri.le, hikimle
rin aicillerine geçecek otan takdir ve 
tevbih meselelerini tetkik ile me~p) 
olmaktadfr. 

Hapishanedeki hadise 
Dünkü CWrıhuriyet ı:autesinde ha

pishanede bir cinayet olduğu, bir mab
kümün diğer bir mahkUmu ağır surette 
yaraladığı yuılmııtı. 

Hapishanede böyle ağır bir cerh 
Yak'ası olmamış, isim1eri yazılan mah
kümler arasında bir münakafadan mü· 
tevellit bir tokatlaşma hadiıesi olmu,. 
tur. 

Ceaewre 
Sof ya 67.205 Bükreı 80.50 

Cümhuriyet Halk fırkası bir fırka 
bayrağı teabit ebniştir. Fırka bayra
ğı reımi cünlerde fırka merkezlerine 
talik edilecektir. Bu, bayrağa ait bir 
talimatnamede hazırlanmaktadır. Ta 
limatname bir haftaya kadar latanbul 
fırka merkezine bildirilecektir .. Bu 
bayrak Türk bayrağının altına a'ıla
caktır. Bayrak kırmızı zemin üzerine 
mail beyaz çizgileri ihtiva etmekte
dir. 

Bir gece sabaha karşı Tavukpaza
rındn dükkanların kilidini kırıp hır· 
sızlık yapmaktan suçlu muhtelif aabı 
kalı Nedim oğlu Ziyanın muhakeme
si ikinci cezada yapılmt§lır. Ziya sa
bıkalarını ve bir kısım airkatlerini iti 
raf etmiı, fakat muhakeme edilmek
te olduğu cürmü inkar eylemiıtir. Mu 
hakeme şahit celbi için başka güne 
bırakılmııtır. 

Lehtan tal isimli bir ıabıs Bliimen 
tal müe11eoeıi aleyhine bir sahte hakla 
telif ilmühaberi almaya teıebbüs da
vau açrnııbr. Davada hakkı telifi a
lınmak istenilen eser "Adalardan bir 
yar gelir bizlere" prkıııdır. Mahke .. 
me ınüddeiumumiliğin müta]eaıını 
sormuş, iddia makamı evrakını okuya 
cağmı bildirmiı, muhakeme baıka gÜ· 
ne bırakılmııtır. , 

lstanbul ilk tedrisat kadrosu Maarif 
vekaleti tarafından tetkik edilmektedir. 
Kadro üç güne kadar kat'i şeklini ala
cak ve alakadarlara tebligat yapılacak
tır. 

Bu hadise o kadar ehemmiyetaizdir 
ki müddeiumumilik her iki taraf halt. 
kında da takibat vc..;a cezai bir mua· 
mele yapmaya lüzum gÖnnemiştir. Yal 
nız bu hidiyeıi izam ederek Cümhuri. 
yet muharririne anlatan gardiyan tesbi 
edilmiştir. Bu gardiyan hakk·nda eheıı 
miyetsiz hir vak'ayi izam ederek asıl
sız bir badiıe uydurduğu için takibat 
yapılmaktadır. 

Amaterda.m 11690 

NUKUT 

20 f . Franaıa 
1 l ,.t ,. rlin 
1 Dolu 

20 Liret 

JCorı.ıt 

167 
677 
147 
223 
117 
24 

818 

f\.1oalııı:ova 

(Satı§) 

1 Şilie1 
1 Pezırta 
l Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinar 

1087.25 

Kurut 

Av. 24 .50 
16 
48 

24.-
0.23 

55.-

Bayrak fiatlar ı Beraat ettiler 
Şehrimizde 95 ilk mektep hocalığı 

münhal bulunmaktadır. Bundan başka 
300 kadar muallim tehir dahilinde be
cayiş ve nakilJerini iıtemiılerdi. 

Kadastro meslek mekteci 
_,,, .. l ... '"""-'""""'"''""'"""""'"'"'"""ı-••· 

~ f . Belçika 
20 Drahmi 
20 1. ta.içre 
20 Le•• 
21 Kur. Çek 

l Florin 

25.50 
118 

83 

1 Ç .. rno•i:ç 
1 Altın 
1 Mecidiye 

Banknot 

9,25 
0,37 
2,60 

Ticaret müdiriyeti bayrak ihtikirı
na kartı tedbirler almaktadır. Yakın
da bayrakların eb'adına göre, fiyat
ların te&biti ve gazetelerle ilanı düşü
nülmektedir. Birçok kimseler, 29 teş
rinievvel cümhuriyet bayramına ye
tiştirmek üzere evlerinde bayrak ima .. 
!ine ba,lamıtlardır. Bu bayraklar, mal 
olduğu fiyattan çok yükseğine satıl· 
maktadır. 

Atıiettin Hey için ikinci 
müracaat yapıldı 

Zincirlikuyu yolunda Hasan isimli 

Madam Vilda ile Nizamettin, İr
fan, Selim Sırrı isimli komünistlik 
maznunlarmın muhakemesine dün giz 
li olarak ağır ceza mahkemesinde de-
vam edilmi§tir. Mustafa oğlu Macit 
Cevat isimli komünistlik maznunu da 
yapclan gizli duıı.atma neticesinde cür 
mü sabit olmadığından beraet etmit· 
tir. 

Kadastro meslek mektebi cumartesi 
günü açılacaktır. Dün aktam kayıt mu· 
amelesi nihayet bulmuıtur. Bu ıene 
mektebin birinci sınıfına 27 si memur 
ve 28 de hariçten olmak üzere 55 E· 
fendi kaydedilmiftir. ikinci sınıfta (45) 
l::fendi mevcuttur. Her iki sınıfta tale-

be mevcudu 100 efendidir. Birinci '1• 

rufta geçen ıene okunan riyaziye derı· 
]erine bu ıene daha ziyade ~emmiyel 
verilmit ve ders proıramlan bun.a gO· 
re tanzim edilmiştir. 
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MiLLiYET' CUMA 

( Haftalık Siyasi icmal ) il[ ....... ................ 
Hafta zarfındaki ıiyaıi hi.diaelerin ( Faysal'm ölümü ile hükümdarl.~k 

aıklet merkezi hiç tüp hesiz Ankar:ı· · sisteminin zafı bir defa d_a~~I !~ha~ 
dadır. Yunan Batvekili M. Ça~darıs, etmi§ oluyor. Çünkü onu ıatı a e en 
hük\ınıetiıniz tarafından vaki ~l~n yeni Kral birinci Gazi, b~basının ka• 
davet üzerine Ankaraya gelmıtl•~· biliyetli bir oğlu olsa dahı, ~er ~al~e 
Ve bu dakika ıümüllü ve ehemını- genç ve devlet iılerinde tecrube•ı.~d.~r. 
yetli bir miaakın hükümleri etrafında Yirmi bir yaıında omuzlanna buyuk 
iki taraf devlet ricali arasında konuş?.'a· bir mes'uliyet alan krala ~':'v~f~ak~
lar yapılıyor. Bütün dünya da bu m~z.a- yet diler ve kom§U Irak ı~ın ıy~ bır 
kerelerin neticesini öğrenmek ıçın hük\imdar olmasını temennı ederız. 
gözlerini Ankaraya çevirmiştir. * * * 

Yunan devlet adamları tarafı~da~ Hafta arası diger ehemmiyetli bir 
vukubulan bu seyahatin ehe~ıyetı ölüm de esbak lngiliz Hari~i!e ~a.~ı· 
bir çok noktalardan mütebarizd~~· rı Sir Edward Grey'in olumudur. 

ı _ Evvela Yunanistanda Turk • Faysal'ın ölümü, siyasi hayatta faal 
Yunan doatluğunun geçici bir siyaset olan bir devlet adamının ya?~ya~~r 
olmadığını filiyat ile ispat e~~ .. olu- arasından ayrılmasıdır. Grey ın olu• 
yor. MalWrıdur ki doatluk ılkonc~ mü artık tarih olan bir hi.di&enin aon 
Venizelos tarafından tahakkuk ettı• yaprağıdır. Sir Edward Grey Har~ı~
rilmişti. Yunanistanda dahili politika mumiden evvel dokuz sene İngiliz 
mücadelesi o derece tiddetlidir ki, Hariciye Nezaretinde ~ulunmuı~.u. 
Venizelos Fırkası iktidardan dütiin· Lloyd George'un garip hır tesaduf 
ce sırf zıddına gitmit olmak için eaeri olarak hafta arası çık~n. hı:'~P 
do'stluk aiyasetinin değiştirileceği hatıratında da anlattığı gıbı !ngılız 
zannedilmitti. Bu ihtimal tamamile Hariciye Nezareti adeta kabıned.~n 
bertaraf edilmit oluyor. Çaldaria ayn olarak bu nazır tarafından mus· 
Fırkası da Türk dostluk •İyasetini takillen idare ediliyordu. Harici işle. 
benimsemiş oluyor. . . rin ne tarzda tedvir edildiğinden ka· 

2 - Ziyaretin ikinci ehemmıyetı, bine haberdar değildi. Grey hu İstik
Balkan yarımadası noktasından ":'"tık ~n· Jal havası içinde lngilterenin harici si
laşılmıştır ki Balkan Devletlerı, hu· yasetine öyle istikamet ver~~ ki, lng~· 
yük devletlerin tahakkümünde_n kur• !iz Hükumetinin ve lngılız Parla 
tularak müstakil ve yalnız kendı men· mentosunun arzu ve temayülü hil i.fı
faatlerine uygun bir siyaaet takip et• na olarak lngiltereyİ Fransaya ve 
miye baılamıtlardır. Balkan Yarıma• Rusyaya askeri ittifaka Y~~n a?la§7 
dasmdL~ küçük devletler için en bü- malarla bağladı. Ve lngilız mılletı 
yük felaket, siyasetlerine istikamet harp arifesinde böyle emrivaki _ile 
verirken, kendi menfaatlerinden zi· karıılaıarak nihayet Harbıumumıye 
yade büyük devletlerden bir veya girdi. Binaenaleyh Grey harbin mea' • 
digerinin menfaati müli.hazası hakim ulleri arasında sayılmak lazımdır. 
olmaaı idi. Balkanlılar, hazan Çarlık * * * 
Rusyaaının, bazan imparatorluk Beynelmilel sahada büyük faaliyet 
Avusturyaaının, hazan Kayaerlik Al- devrinin hatlamasına bir hafta kaldı. 
manyasmın, ekseriya lngilterenin, Ayın yirmi ikisinde Milletler Cemiye• 
bazan da Fransa veya İtalyanın ta· ti Meclisi açılıyor. iki gün aonra Mil
hakkümleri altına girmitlerdir. Av- Jetler Cemiyetinin Umumi Heyeti top
rupanın bu cenuhutarki mmtakası !anacak. Ancak her iki içtimaın da 
büyük devletlerin aiyaai rekabetleri ruznamelerinde ehemmiyetli mesele-
için bir sahne olmuştur. Ve bu vazİ· ler yoktur. Asıl ehemmiyetli içtima, 
yet Balkanlılar için felaket olmuıtur. 16 teırinievvelde açılacak olan silah· 
Zahiren müstakil olan Balkan Dev- aızlaıttna konferansı toplanmasıdır. 
Jetleri, ecnebi nüfuz ile hareket ettik- Her üç içtimada takip edilecek siya
çe hakikatte müstakil sa.fllamazlar- setin istikametini tayin etmek için 
dı. Balkanlıların kurtulufu, ancak gelecek pazarte>i günü Pariate lngil· 
harici siyasetlerinde kendi mukadde.. tere ve Fransa devlet adamları ara-
ratlarına hakim olmalarile hatlar. sında müzakere cereyan edecektir. 
Hemen söyliye1im ki ecnebi nüfuzunu Paris müzakerelerinde Amerikanın 
atmak, büyük devletlere karşı dü,. sili.hsızlanma konferansı murahhası 
man bir cephe almak değildir. Bila· ve Roosevelt'in seyyar sefiri Norman 
kia Balkan Devletlerinin büyük dev· Davia'in de hazır bulunacağı bildirili-
letlerle en iyi münasebette bulunma.. yor. 
ları zaruri olduğu kadar da tabii bir Bir defa Pariste karara varıldıktan 
keyfiyettir. Ancak Balkan Devletleri aonra fngilizler Romaya giderek 
büyük devletlerin elinde birer dama Mussolini ile görüşeceklerdir. Öyle 
taşı olmaktan kurtanlmalı. Ve Türk• görünüyor ki silahsızlanma konferan
Yunan anlaşması bu kurtulu§a doğru sı açılmazdan evvel, (ngiltere, F ran· 
atJlmış en ehemmiyetli adımdır. sa, Amerika ve ltalya mÜ§terek hare-

* * * ket etmek Üzere anlaımak için bir te-
Irak Kralı F ayaal'ın ölümü, Irak ve 

Yakın Şark için en gayrimüsait bir 
zamanda vukubuldu. lrakın müstakil 
bir devlet vaziyeti bakkrndaki fikir
ler ne olursa olsun, bu devlet Faysal'· 
ın eseri idi. Evvela lngilizlerin büyük 
bir Arap İmparatorluğu hakkındaki vaat
lerine kanarak babası Hüseyin ile bera
ber Osmanlı ordusuna kartı kıyam eden 
Faysal, bu vaadin bir hay Al olduğunu 
ac.ı tecrübeler ile anladı. Sonra Suri
ye tahtı ile iktifa etmek istedi. Bu da 
kendisine Fransızlar tarafından esir .. 
gendi. Nihayet lngiliz mandası altın• 
da bulunan lrak'a kral oldu. Fakat 
Irak lngiliz mandası, daha doğrusu 
lngiliz müstemlekesi altında kaldık
ça Faysal'ın krallığı kendi.ine büyük 
harpteki hizmetlerine mukabil veril
miş bir ünvandan ibaretti. Irak niha· 
yel geçen sene Milletler Cemiyetine 
müstakil bir devlet olarak girdi. fra
kı lngiltereye bağlıyan ve dolayıaile 
Irak Üzerinde bir lngiliz himayeai 
tesis eden yirmi bet sene müddetli bir 
muahede bulunmakla berahP.r, Irak 
Milletler Cemiyetine girdikten aonra 
beynelmilel aiyaaet Aleminde müste .. 
kil bir devlet rolünü oynamıya ba§la
dı . Harp sonunda Büyük Arabistan 
aeribımn suya düştüğü günden sonra I
rak tertibinde bir taraftan Milletler 
Cem iyetine girmi§, diğer taraftan 
da lngiltereye bağlanmış, bir devlet 
meydana getiren Faysal'dır. Kendi 
eseri olan bu devlet, Asuri meselesi 
yü;ı:ünden Milletler Cemiyetine da
vet edilmişti. Ve Asuri davası da 
yakında Milletler Cemiyetinde din
lenecekti. Asuriler bu mesele dolayı .. 
aile dünyayı velveleye vermişlerdir. 
Cihanın düşmanlığına kartı göğüs 
germiye giderken ,ansızın ölmesi Irak 
için büyük bir felakettir. 

--------

ıebbüs yapılacaktır. Silahsızlanma 
meseleainin bugün en ehemmiyetli 
noktası Fransa tarafından ileri sürü .. 
len mürakabe meselesidir. Fransa 
her devletin ailahlanru mürakabe al
tına alacak ve altı aylık fasılalarla 
teftitler yapacak bir teıkilatın Cenev
rede meydana getirilmesini talep 
ediyor. Bu noktainazara Amerikanın 
da imale edildiği anlatılıyor. lngiliz
ler ıiındiye kadar buna muanzdılar. 
lngi1izlerin noktainazarlarına göre, 
bir devletin silahlannı tefti§ ve mua
yene ancak silahsızlanma mukavele
lerine kartı riayetsizliği iddia edildi
ği zaman ve hu.suai kararlarla yapıl
malıdır. Franaızlar gibi bunu beynel· 
milel kanun ıekline koyup ta beynel
milel bir !etkili.ta tevdi etmek iatemi
yorlardı. lngilizlerin bu noktada ısrar 
etmiyecekleri ihaaa edilmektedir. An
cak lngilterenin kat'i noktai nazan 
18 eylulde başlıyacak olan Paria mü
zakerelerinden sonra anlaıılacaktır. 

Bugünkü tartlar içinde silahların 
azaltılması mevzuubahis değildir. 
Fransız membalarından verilen ha
berlerde Franaanın aili.hları azaltmak 
teıebhüaünden vazgeçilerek olduğu 
halde bırakılması için bir teklif ileri 
süreceği bildiriliyor. Bu teklif Fran
aanın yukarıda İzah edilen mürakabe 
hakkındaki noktainazarı ile bir ara
da okunacak olursa, neticenin nasd 
tecelli edeceği anlaşılır: Fransa her 
devlete ait silahların olduğu gibi kal
masına taraftardır. Fransa §imdiki 
siJ8h vaziyetinin beynelmilel müra
h:abe altına alınmasına taraftardır. Bu, 
§U demektir ki Almanyanın Versaillea 
muahedesile tespit edilen ailah vazi
yeti olduğu gibi kalacak ve olduğu 
gibi kalmasını temin için de beynel
milel mürakabe altına alınacak. Al-
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Üstü bir kaç pastahanenin dam
gasını yemiş üç zarf döne dolaşa 
latanbulda Petek'i buldu. 

Mektupların biri, bir köy ağa
sından geliyordu. Petek bu köyün 
adını hiç i~itmemişti. Ağanın kim 
bilir kime yazdırdığı mektubun 
kargacık burgacık satırları, Yayla 

kızını hem kızdırdı hem dütündür
dü. Bu ağa, ölen babasının bir eski 
borcundan bahsediyordu. Babası 
sözde parasız kalmıf, çok dara 
dü~müş. Kime gitti ise dehlenmiş. 
ama bu ağa acımı' çıkarmış koynun 
dan, avucuna on sarı lira saymış. 
Ne faiz ne bir tey almamış. Bu pa- 1 
ra ile evini avradını, kızını kısrağı
nı gül gibi yaşatmış. Sonra eceli 
gelmiş, mehrum olmuş. Allah ka-

!anlara ömür versinmiş. Şimdi ha
ber almış ki kızı lstanbuJda çok ka 
zanıyormuş. Babasını ahret meza
rında borçlu yatırmak olmazmış. 
Hem yeni kanunda varmış. Her 
kim ölürse, kalan borcunu kızı oi!lu 
verilmiş. Çünkilim ölenin mirasına 
onlar konarmış. 

Petek düşündü. iyi ama eğer 
babamdan bana bir şey kaldı ise 
doğru, kalanla ben ödemeliyim. Ya 
kalmadı ise ? 

Kaldısı kalmadısı yok. Herifçi 
oğlu satırların arasına insanı kor
kutacak şeyler sıralamış. Eğer öde
mezse? Tam doksan bir gün borç
lular damında yatmak varmış. üs
tüne üstelik te nesi var nesi yok, 
hepsini icra müdürü gelir, alır, gö. 

Tuzlu - Şekerli 
iktisadı fazlaca seven 

tumdan dinledim: 
bITos-

- Bahce hıncahınç dolu idi. 
Suriyeli oY-uncu kizların göbek kı
vırıtlar1nı daha yakından seyret· 
mek istiyenler, yer bulamıyarak 
dövünüyorlardı. Garsonlar koltu
ğu paketli müşterilerin yollarını 
kesiyorlar: 

- Meze ile gelenler arka tara
fa! ... 

Ön sıralarda oturmak hakkını 
kazanmak için elleri bof fakat ke-

l ,. -seler dolu olmak azımmış meger-
se ..• 

Çünkü, ileri sıralarda meze dedi
ğimiz nesne eksir kadar pahalı ... 

Bir tabak domates salatası ta
mam 90 kuruş! .. Sonra tuhaf de
ğil mi, bir tişe bira, gene 90 kuruş .• 

Garson önüme listeyi uzattı. 
Yan gözle bakbm: 

Küçük tite rakı 125, kahve 90, 
dil 90, sandoviç 90, muhtelif me
zeler 90.. Salam 90. ••. V .S ..... 

Yemekten sonra gittiğim için 
kahveyi tercih ettim. Garson bir 
kelime söylemeden yüzünü buruş
turarak çekildi. 

Kendi kendime, söyleniyordum: 
- 90 lık bir kahve de içmedim, 

demeyeyim.. Fakat garson, fena 
bozuldu ha! ... Hiç olmazsa iki şite 
bira içeceğimi, bir hayli meze .ıs
marlıyacağımı düfünerek sevın
mişti ama, tahmini yanlıl\I çıktı. 

Biraz sonra kahve geldi. Köpük
süz lezzetsiz, siyah bir su .. .A.y ,dur 
bakalım .. Olur teY değil yahu ••• 
Buna ş_eker kaymağı unutmutlar •. 

- Tık tık tık.. 
- Malesta! 
- Baksana oğlum.. Kahvenin 

tekeri yok! Hem doksan kuruş a· 
lıyorsunuz, hem de ... 

Evvela, ellerini oğuşturdu; Son
ra gülerek cevap verdi: 

- Vallahi beyim .. Ne diyeyim. 
Bilmem ki ... Bazı müşteriler, kah
veye tuzludur diyorlar. Siz, şeker
siz diyorsunuz! Hanginize cevap 
vereceğimizi biz de şaşırdık! .. 

Lirayı uzatırken: 
- Haklısın oğlum, dedim, tuz

lu ile Şekerli bir arada gitmez!.. i-
yi ki şekeri yoktu ! .. ~ 

M. SALAHADDiN 

manyanın bu vaziyeti kah11l . 4'd..,eği 
şüphelidir. Ve bu defaki içt,hnada da 
silahsızlanma hakkındaki en büyük 
kıyametin bu nokta etrafında kopa· 
cağı §İmdiden anlaşılıyor. 

* * * 
Avusturyayı Almanyanın pençeai.n .. 

den kurtarmak için ltalyanın teıvikile 
yeni bir teşebbüsten haber veriliyor. 
ltalyada yeni bir devlet tekli kurul· 
mak için teıehbüsata batlanmıttır: 
Bildirildiğine göre yeni Kanunueaall 
yakında ilan edilecektir. V.e demok· 
ratik bir Kanunuesasi olmadığından 
halk tarafından tasdiki beklenilme
den derhal tatbikine de geçilecektir. 

Bir defa Avuaturyanın ıiındi hÜ· 
kümsüz bir halde bulunan Kanunue· 
sa.sisi ilga ediliyor. Esasen tatbik edil
mediğine göre bunun aykırı bir cihe
ti yoktur. Fakat yeni Kanunuesasi 
parl.imentoyu kabul etmiyor. Siyasi 
fırkalan ilga ediyor. Parlamento ye
rine ziraat ve sanayiin muhtelif tube· 
lerini temsil eden meclialer ikame 
ediliyor. Bu meclislere aza olmak için 
ileri sürülen kayıtlar, komünistleri ve 
sosyalistleri hariçte bırakıyor. Avus
turya için kurulmak istenen yeni dev
let faşizmin yeni bir örneğidir. Ve 
belki de babası Mussolini'dir. 

Almanlar, Avusturyada demokraEi 
idaresinin ilga edilemiyeceğini gürül
tü ile ilan edip duruyorlar. Ve Doll· 
fus'ün diktatör olduğunu söylüyorlar. 
Fakat Almanyada Nazi idareaini ku· 
ranların Avusturyada demokrasiye 
taraftar olmaları, Almanya dahil ol
duğu halde hiç bir muhitte akis uyan· 
dıramıyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

türür, bit pazarında çatır çatır sa· 
tarmış. 

- Köse dayı! on sarı lira kaç 
kağıt eder? 

- Saraflığa mı başlıyacaksın? 
-Zeklenme ! Oku şu mektubu! 
- Okudum. Sen bu mektubu yır-

tar, sepete atarsın. 

- Ya beni dama tıkarlarsa? 
- Hiç bir şey yapamazlar. 

Sen bu işleri bilmezsin. O ağa kal
kacal(, zaten fakir olan babana on
tane sarı lira verecek! Hem de fa. 
issiz, senetsiz sepetsiz! Böyle ağa
yı bul, getir de bizim hahama şe
kerle fıstıkla besleteyim ! Seni şim
diye kadar neye aramamış? Cebi
ne para girdiğini işitir işitmez mi 
aklına gelmiş. Metelik bile ver 
mezsin! 

- Babam mezarında borçlu 
yatarmış fena imiş. 

- Babanın mezarı yok ki. Me
zarı havada onun. işi gücü yok ta 
falan ağaya borcum var. Mezarım
da rahat yatamam. Aman kızım 
versin sarı liraları! Diyecek. Hadi 

~~1Ji~~I 
1

1 ._ _R._A_D_Yo __ I 
Bugünkü proğram 

SANAT.~ 
aleminde 
~ 
Burada 

Bir kalb 
Çarpıyor 

Evet; burada bir kalp çarpıyor. 
Nezih, hassas, aletin bir kalp. Bu 
kalp, hırslarını, aşklarını, İmanını 
yaradana meydan okuyan bir çar
pıntı ile anlatıyor. Bu kalp, bu bir 
avuç et parçası o kadar bu yurdun 
malı ki zerrelerinde tarihin mefa
hirini taşıyan bu topraktan, bu 
kayalardan kopmuş. Bu topraktan, 
bu kayalardan kopan bu yumuşak 
ve çetin kalp, onu doğuran bu toı:ı· 
rak ana için çarpıyor. Onda baş· 
ka, havai yabancı ve ufunetli ihti· 
raslar yer bulmamış. Bu kalp, yal
nız onun için, yalnız memleket i
çin çarpıyor ve bu ilahi çarpıntıda 
asil bir gururun nağmesi var. Na
sıl mağrur olmasın ki İmanı zayıf
ların karşısında genç, dinç ve gür
büz bir emniyeti var. Nasıl emin 
olmasın ki kanında kaynıyan bu 
ates, istiklal için yanan yurdun kı
vıl~ımlarından sıçramış. 

Burada bir kalp çarpıyor. Bu 
kalp, genç Behçet Kemal'in kabur
ga kemiklerinin mahfaza11 içind~
dir ve bence dünyanın en necıp 
hislerini akortluyor. Memleket sev• 
gisi. Kim meınleketini sevmez ki. 
Gazinin aşkı, kim Gaziye aşık de
ğil ki. Kuvvetli bir iman, kim i
mansız ki. 

Fakat öyle değil. Onda memle
ket Gazi ve iman bir vahiy gibidir. • • 

O kendini öyle bir feragatle ver-
miş, o öyle bir cuşişle coşmuştur 

ki onun bu necip hislerinde bir nü
büvvetin huşuu var. 

O, inandığından gayrısını din
lemiyor. inandığından başkasına 
kulakları tıkalı. Sabit ve İnatçı bir 
inanış. Bana aşkı tarif et deselerdi. 
Behçet Kemal' den daha kuvvetli 
bir misal aramazdım. 

işte "Erciyastan kopan çığ", iş
te "çoban", ve işte "kalbi., 

Behçet Kemal bu kalbin çarpın· 
tılarını nazma ayar etmiş. O tek 
nik tanımıyor, lisan tanımıyor. Sa
dece coşmuş söylüyor. Vecdin bu. 

misilsiz tezahürüne hayranlığı 
mı söylemeği kendimce bir borç 

bildim. Türk ırkı, beş tane Behçet 
Kemal kadar sar'ah bir aşkla cez
be gelmiş evlat doğursa daha ne 
ister? 

Gerçi Behçet Kemal sazını şim
dilik akort ediyor. Fakat büyük ve 
olgun konserini belki yarın dinliye
ceğiz. Belki yarından da yakın. 
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Gelen evrak geri •erilmez.- Müddeti 
l'eç.en nüshalar 10 kuruttur .- Gaz.ete •• 
matbaaya ait iıler için müdit"İyete mü4 

racaa.t edilir. Caxetemiz ilanların mea'u4 

liyetini kabul etmez:. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy a5keri raaat merkezinden ve

rilen mallımata a:öre bugün ha..,a az bu
lutlu ve ıimali iıı.tikametleTdcn hafif rüz
ıri." lr o larak devam edecektir. 

14-9-1933 tarihine hava tazyiki 766 
milinıetre, en fazl.a sıcaklık 22, en u 13 

...~.·.•••c···k·a·y·d·ed·;·Imİİİi;i'ii'"iıll .......... 

hadi! Çocukluğun sırası değil. 
Petek yerinden fırladı. Düşünce

li bir duruınla: 
-Hayır, dedi. Bu ağaya istedi

ği parayı gönderelim. Hasta ana
ma bir helke su yollamıyan, aramı· 
yan, sormayan bu ağaya Yaylalı 
Mehmet'in kızı on sarı lira gönde
recek. 

- Ben karışmam. Yalnız şunu 
aöyliyeyim ki bir alıştırırsan arka
unı alamazsın. Bari verdiğin adam 
l:i'ir fakir olsa. 

- Pa!--:ı.yı göndereceğim! 

Petek kızmıştı. Babasının borcu 
olmadığını, olamıyacağını o da an
lamıştı. Köse dayı haklı idi ama, 
madem ki ortada bir utanmazlık 
vardı. Bu utanmazlığa kendisini 
karıştırmayacaktı. Mektup yazma
dan, adres vermeden, parayı posta. 
haneye yatıracak ! 

ikinci mektup, köyde daha ço· 
cukken iyi arkadaşı olan sarı Emin 
dendi. Sarı Emin aramış, tara
mış sonunda bulmuştu. Ne iyi ço
cuktu. Anası hasta iken hep aya~-

Müzmin nezle ISTANBUL ı 
12,30 Alaturka Gramofon pli.klan. 
18 Gramofon. 
19 Ü•tÜtyo S-.. heyeti. 
ZO Tanhuracı Osman Pehlivan. 
20,30 Hanımlar heyeti. 
21,30 Cr.amofon. 
22 Anadolu Ajanın., Boraa haberi, Saat a1an, 

MOSKOVA 1481 m. 
Dünkü programın ayni. 

VARŞOVA 1411 m. 
21: Senfonik ve piy.-no konseri, 22,15: D .. 

'Va.mı, 23 : Dana mu•ikisi. 
BUDAPEITE 550 m. 
20,50: Hubayı habrlayıı konseri, 22~0: 

lmre Maja.ry Sigan takımı tarafından kon .. 
•er, 23,30: Piyano konıeri, 24,10: Cazbant. 

ViYANA 518 m • 
21,55: .. Viyana. ve ormanları"' İ•imli bi~ 

fanta-z:i senfonik operet Tıtı val:ı. konır.erı, 
23,30: Dans musikisi. 

MILANO • TORlDO • FLORANSA 
21 105: Haberler, • Konaer, 21,35: Senfo

nik konser1 (müaahabe) 23: Karııık konser. 

PRAC 488 m. 
20,30: Mizah ve neı'e, 21,45: Konıer. 
ZÜRIH 459 m. 
21,05: izciliğe dair konferanı. 21,35: Kon• 

•er, 22: Haberler, 22115: Oda kon•eri. 

ROMA 441 m. 
21 05: Haberler. • Plak. 22,20: Kanı•• 

konse~. 22,50: "Amerikalı niıanh" iaimli telllı 
tıiL 23,20: Taganni ve konıer. 

B0KREŞ 394 m • 
18: Karııı1c kon•er. 20~45: 0SEVILL~. 

BERBERİ" iıimli Rooıini'nin opera temsıli. 
LAYPZIC 389 m. 
20: Milli neıri7aL 23,20: Haberler. • Ne• 

ıeli musiki. 
BRESLAU 3Z5 m. 
21 · Yaylı Aletler ile kon•er. 22: Haberler. 

Z3,25:
0 

MÜ•ah.-be .• Haberler. 24: Neı 'eli mu 
ıiki ve plak ile bir popuri. 

. Kıt mevaimi münasebetile nezlele· 
rin artması tabiidir. Bununla beraber ha 
va tebeddiili.tınm aebep plduğu bu ani 
hat nezlele~den başka memleketimizin 
halkına mahsus daimi ve müzmin nezle 
lerden muztarip olanlan da pek çoktur. 
Hem bunlar çabuk geçmez. Muannit ve 
daimi gibidirler., Denilebilir ki, kendile
rini normal hayatta ya~ıyor zannedenle 
rin hemen üçte ikisi müzmin nezle mu
sabı olduklarım bilmezler. Bu nezleler 
başlıca burun, boğaz ve bazan da nefes 
boruları iltihabından ileri gelir, Bu ra· 
hatsızlığı davet eden tohum her vakit 
hazır ve mevcuttur ve biz onu daima ne 
fes ile içerimize alır ve ancak vücudii· 
müzün karşı durmak kuvveti azaldığı ve 
sıhhatimizin normal seviyesi eksildiği 
ve yahut istilai bir şekilde bulunduğu 
zaman hastalık tohumunun ~oğalması 
neticesi ona tutuluruz. Müzmin nezle 
çekenler sabahleyin uyandıkları zaman 
teneffüslerinde bir sıkıntı ve tıkanıklık 
hissinden muztariptirler. Sık sık mendil
lerine müracaat etmeden yapamazlar ve 
daima boğazlarını temizlemek ihtiyacını 
hissederler ve akabinde sesleri yine de
ğişir ve nefesleri bozulur. Bunların nez .. 
leleri yeniden yeniye mütemadiyen tek
rarlar ve yaşlan ilerlediği zaman çok de 
fa nezleleri büsbütün müzmin ıekilde 
yerlepniş olur. Nezleyi hasıl eden tohu· 
mu büsbütün ortadan kaldırmak, müm
kün olsa bu müz'iç dertten kurtulmak ka 
bil ise de bugünün hayatına mahsus di
dinmelerle yorgunluklar ve kapalı yer
lerde çalıı-mak ve ınülevves ha vah: mahal 
lerde bulunmak zarureti karş.ısında bu 
mikroptan kurtulmak hemen imkansız 
.gibidir. 

Tozlar bugünün tesiri herdem artan 
zararlı ıeylerd'en olmakla beraber hasta 
lık tohumlarım ta§ıyan ve onların tesiri 
ni kolaylaştıran başlıca amilerdendir. 
!Mademki hali hazırda bu hastalık tohu 
munun ortadan kaldırılması veya berta· 
raf edilmesi elimizde değildir, hiç olmaz 
sa ubhatimiz tam ve zinde olmasına ve 
kuvvetimizin yerinde bulunmasına dik
kat edelim. Ve şayet hasta oluraak ma
razı kökünden kaldıracak surette cezri 
tedbirlere müracaat edelim. 

, . 

Nezleye tutulduğumuz vakit burnu• 
muzu pek şiddetle temizlemeden çekin· 
meli, Zira bu hareket çok şiddetli yapı· 
lıı·sa kulak mecrası yoliyle hastalığın or 
ta kulağa sirayet etmesine sebep olur. 
Burnu temizleme ameli.yesi zayif surette 
yapılmalıdır ve yahut su veya diğer mü 
nasip vasıtalarla temizlemek te müm· , 
kündür. Müzmin nezled'en mustarip olan 
lar tütün kullanmakta itidal ve ihtiyat-
lı bulunmalı ve dumanı içeriye çok çek 
memeli. 

Çocukların bademcikleri ile (Adeno
it) leri ve ağız ve burunları bozuk ve 
kusurlu olanlar hayatlarını her vakit 
azap ve İstİrap ile geçiren nezlelerden 
kurtulamazlar. 

Bunun için li.yikiyle tedavilerine 
vaktinde dikkat ve itina edip hastalığın 
yerleşmesine meydan vermemelidir. Ve 
mütehassıs etibbaya müracaatle çaresi
ne bakmalıdır, 

Yari.ık 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

(Varlık) mecmuası beşinci sayıaı • 
nı nefretti. Bu mecmua (Dergah), (Ye 
nimecmua) ve (Hayat) mecmuaları• 
nın hızlı ve muvaffak bir halefi olma· 
ğa kat'i karar vermİ§ görünüyor. Fi
kir ve edebiyat alemimizin çok kuv
vetli imzalannı bu mecmuanın sütun .. 
larında görüyoruz. 

Sümer Bank Umumi 
Müdürl6ğünden: 

Umumi müdürlük ve teşkila
tı 15 eylw 1933 tarihinde An • 
karada Ziraat Bankası- binasın
daki dairei mahsusaya naklolu
nacak ve lstanbuldaki binada 
yalnız İstanbul şubesi kalacak • 
tır. 15 eylulden itibaren Süm:r 
Bank Uınwn Müdürlüğüne hı • 
taben yazılacak muhaberatm 
Ankaraya gönderilmesi ilan olu
nur • 

...................... v 

Muhterem İstanbul 
halkına kapılarını 

açmıştır. 

KAHİR EDE 
AŞK 

GECELl:Rİ 
Fransızca sözlü 

büyük film. 
(7395) 

.... YILDIZLAR 
BRtGtTT 

En aoD eseri 

VALANSYA YILDIZI 
--Filminde, pek yakında -

Bugün çok güzel, ve çok şen bir film görmek için bütün 
Istanbul halkı M E L E K sinemasına koşacak 

GARSONLAR ŞAHI 
insanı kahkahadan katıltacak bir film. 

Filme ilave: Paramount dünya havadisleri ve M. Çalclaris'in ls-
tanbul'a.müvasalatı ve istikbal merasimi. (7396) 

" ..... I • "· : • ' •' .. 
1 " <.; o .. r • • : J ' • 

larını ovar, suyunu taşır, ocağı ya- 1 
kardı_. Sanki öz kardeşi idi. Sarı E
min yazıyordu: Sen köyden kaçtık
tan iki yıl sonra mektebi bitirdim. 
Sahadetname aldım. Kimsem ol
~adığı için bir şey yapamadım. Ço 
ban Ali dayının yanma girdim. Yıl
lığı altı kağıda davar güttüm. Ek
meği, çarığı, neyi veriyordu. Para
mı biriktirdim. bir eşek aldım. İki 
gaz sandığı sardım. Köyden köye 
çereiliğe ba,ladım. Hafızın Hacı 
Recebi tanır mısın? Kanbur sakal
lı. işte o koynumdaki paraya göz 
koydu. Beni zorla ortak edindi. iki 
aya varmadan topu attık. Onun la
fıdır bu. Hesap kitap ondaydı. O 
topu attık deyince kim ne söyleye
bilir? Üstüne üstelik te borçlu çık
tım. Eşeğimi de elimden aldı. Na
hiye Müdürüne gittim. sağ olsun 
çok uğraştı. Ama bir şey çıkmadı. 
Hacı Recep eski muhtarlığından 
kalma bir deste hazır mührü bir ka
ğıda basmış. Beni şahitli İspatlı 
borçlu çıkardı. Nahiye Müdürü yal 
nız şunu yaptı, artık Hacıya bor-

cum kalmadığına bir kağıt mühür
letti, kendisi de imzasını atıp şahit 
oldu. 

Aylarca elim böğrümde gezdim. 
Sıvas demiryolunda çalışanlar 
için yol bakkalları açıldı. Oralar· 
da boğaz tokluğuna uşaklık ettim. 
Bir gün konuşurlarken işittim ki 
sen büyümütsün. Para kazanıyor· 
muşsun. Bütün büyük beylerle ta
nış olmuşsun. Bu dedikleri acaba 
gerçekten sen misin diye çok ara· 
dım, sordum. Öğrendim ki senmi,. 
sin. Şimdi ey benim kızkardetim 

Petek Hanım! Gönlümü, halimi 
sana bildiriyorum. iki elin kanda 
olsa gene bana yardım etmeni di
lerim. Senden çok bir 'ey istemi
yorum. Ben gene çerçiliğe başlı
yacağım. Askerliğime daha on do
kuz ay var. O vakte kadar bana 
bir geçim yolu buluver. Sana bir 
kağıt gönderiyorum. İçinde çerçi
liğe yarar cıncık boncuk, bilezik, 
atına, yemeni, sakız, kına gibi bir 
dizi şeyler yazılı. Bana bunlardan 

(Bitmedi) 
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Türk -Yunan dostluğunun ana hatları 
(Başı ı inci sahifede) 1 !angıç olacak olan bu eserden dolayı en 1 yapılan ~:r;anatlara tahsi~ etmek~ Türk 

lıane salonunda yapılmıftır. Büyük ma• özlü kutlulamalarımı sunarım. .. .. gazetelerırun mekalelerınden ınm!f 
ıanın bat tarafına iki hüklımetin baş· Genit cezri siyasi görüşlerinizi duıu· parçalan yazm"!'ta. ve bu gaze~!:~: 
vekili · - tarafta başta Yunan bari· enrek Ankara konuımalarile Balkan kon gerek Yunan mılleti ve \!erek 
· erı safı Maksirnos olmak üzre Yu feransı kararlarının tatbikı ve Balkan zimamdarları hakk~ndaki son der~e aa :: ~:;:;i ~urahhasası, sol tarafta da milletleri birliği için müsbet bir çalışma mimi ve dostan~ lısanı . ehemmıye~: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefen· nın baılamasına himmet buyuracakla • kaydeylemekt<;<'!"ler. ~az~ ~ustafa ; 
d" d ba ı ak T" kiye heyeti murah rından eminim. mal Hazretlerırun Atinayı zıl:'.ar~t etm 

hı en pyalar 1 dur Bn•vekil Pafa Hazretleri fU cevabı !eri ihtimalinden bahseden hükumet ta 
asası yer mış ar L '">" K h' · · 1 · d' or ki . 
Hazırlanmış olan misak metinleri ge• göndermİ.§lerclir : .. rafları at ımerını gaze esı ıy • • • 

tirilince büyük bir sükut içinde imzaya • Telyazınızda h.:'kkımda gostermek Gaz"ı Hz ni selamlamak ıçın 
b 1 d lutfunda bulundugunuz duygulardan • 
af=a~an sonra Başvekil ismet Paşa çok mütehassis oldum. Türk - Yunan bağ Elen milleti, paytahtındanda Gaziyi 

Hazretleri kısa bir nutukla M. Çaldaris'i \ılığının gnüden g_üne ar~akta ve sa.ğ- aelam\amakla pek büyük bir sevinç 
tebrik etti ve Yunan başvekili de ayni la?'laı~akta <;>lduıı_~~u gormekle .hepı • duyacaktır. Çünki Elen milleti Gaziyi 
suretle samimane mukabelede bulundu. n:ıı~ sevınçteyız. Butun Balkan mıll~tle- y:\lnız necip bir milletin münevver v_e. 
M .. teak"ben yunan hariciye nazm M. nnın yakınlaşma ve anlaşmalarını ıste- uyanık bir şefi değil ayni zamanda ıkı 
M::.Csim~s tarafından iki hükumet bari· yen şükür de.yer ve ~e.v~mlı ç_:ılışma.nı· komşu ve doot Cümhuriyetin mukare-

. ları namına hazırlanan beya• zın kalpten bır beyenıcısı olduguma ına nette ilk banilerinden saymaktadır. 
cıye nazır B d d"" 1 1 . t 1 . Ank d •1 • ik" bük' u"met namına tan- nınız. un an ort yı evve ıç en ge en Veradinigazetesı yazıyor: ara a nat ı e yıne ı . • b ba ı d ıJ 
. d'I resm'ı teblig" okundu. ve denn bır kanaatle aşarmaya Ş a• Türklerle Yunanlılar arasın a yap an 
zım e ıen d. d be· b"t'" t • tikbali · . • ıgınız ve o zaman an rı u un var t• itilaflar iki milletin hayat ve ıs t· 

Gazetecilerin hızmetlerı ğınızla neticelenmesine çalıştığınız işi çin son derecede. ehemmiye~i haiz tari 

M. Ca\daris salonda hazır bulunan 
matbu;t mümessillerine hitap ederek ga 
zetderin iki milleti bir birine yaklaştır 
mak hususundaki mesaisini takdirle 
yadettiğini söyledi ve güler bir yüzle de 
di ki : 

- Y alruz gazetecilerin bir kusurlan 
var iki mem1eke:t arasındaki münase
betİerin her an biraz daha iyileştiğini 
Farzettikleri için olacak ki bizden . he~ 
dakika malumat istiyorlar. Halbuki bı
zim münasebetimiz daha fazla iyileşemi 
yecek derecede iyidir. 

ismet Paşa Hazretleri de matbu'!t'! 
olan teşekkürlerini ifade ederek •!" 
memleket arasındaki iyi münasebetlerın 
takviyesi hükumet ricalinden ziyade ga
zetecilere ait bir İş olduğunu işaret et• 
tiler. 

Ve bundan sonra Yunanistandaki 
muallimler konfederuyonundan aldık· 
ları bir telgraftan bahı ile Türkiye ile 
olan münasebetlerin kuvvetlendirilmesi 
hususunda mektep hocaları tarafından 
talebeye verilecek terbiyenin mühim 
bir amil olacağını ve bu sebeple bu telg
raftan son derece mütehassis olduklan
ru ve kendilerine bu akıam hissi.yatlarınl 
telgrafla bildireceklerini ııöylediler. Ve 
hararetle alkışlandılar. . . 

Bundan sonra iki taraf rıcalı ve gaze
tecileri geçirdikleri tarihi dakikalardan 
memnun, salondan ayrıldılar. 

Hariciye vekiılerinın bevanatı 
Yunanistan hariciye nazırı M. ~~k

simos cenapları ile Türkiye . ~arı~!e 
Vekili Tevfik Rüştü Beyefendinın muş
terek beyanatları : 

Türk - Yunan anlaşması, harpten be
ri tanzim edilmit olan müslihane eser· 
lerin en mühimlerinden birini teıkil et· 
tnektedir. Bu anlaşma, milletlerimizin 
müttefikan derin bir surette sadık bu
lundukları sulhun tar:· inini ve iktisadi 
meselelerde sıkı bir teıriki mesaiyi İs• 
tihdaf ediyor. 

imza etmiş olduğumuz misak ise, bu 
anlaşmanın daha büyük bir tahkimidir. 

lliveye hacet görmeyiz ki bu muahe· 
de iki memleketin mevcut dostlukları i
dame etmekten ve her keale en iyi mu .. 
hnsebetleri inkişaf ettirmekten ibaret o 
lan açık ve samimi siyasetleriyle te· 
mamen hemahenk bulunmaktadır. 

Bununla beraber iki memleket arasın 
daki bu dostluğun 've bu teşriki .m.es~ 
arzusunun bütün Balkan devletlerını hır 
arada çalışmağa doğru l!'ötür.':~e~ yol ü
zor;nde bir merhale teşkıl ettıgını ehem
miyetle kaydetmek iyi olur. 

filhakika yakın şark memleketleri a· 
rasıncb sıkı bir rabita vücuda getiril· 
mcsi siyasi olduğu kadar iktisadi sebep 
lerd:n dolayi da esasi bir ehemmiyeti 
boi7dİr. Ancak bu fikirle meşbu olarak· 
dtr ki siyasi istikrarın idameıini ve ik: 
lİt,adl yüktelişin ha.zırlanmaınnı uma hı 
lirız. HükUmetlerimiz. dünyanın bu an· 
dt\ geçirmekte olduğu cidden vahim güç
liıkleri iktibam etmemize yardımı do
kunRcağından emin bulunduğumuz ku
rucu bir siyaset tatbik etmektedir. Mil-
1<-tlcrimizin kanaatki.rbğı ve çalışkan
lığı $ayesinde iktisadi muvazenemizi 
dabn kolaylıkla tekrar bulmağa muvaf
!al .. olacağımızdan eminiz. 

Gene bu ayarda bir hakikattır ki gay 
rctlerimizin iktisadi sahade telifi niza
mın yeniden tesisin~ ~e sa.yi e~~~yet~ 
i.t;JT1adın kuvvetlendırılmeııne buyuk hır 
mikyasta yardım edecektir. işte geniş· 
le,.mek ve tarsin etmek için toplandığı .. 
mı:.! dostluğun ana hatları bunlardır. 

Teati edilen te'.graflar 

ANKARA, 14 (A.A.) - Türk - Yu
nan misakını imzalanması münasebetile 
Balkan Birliği Yunan milli grupu reisi 
M. Papanastasyu ile Reisicümhur Hz. 
Başvekil ismet Paşa Hazretleri ve ~fa
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyefendı a
rasında telgraflar teati olunmu§tur: 

Reisicümhur Gazi M. Kemal Hz. ne: 

Yunan • Türk muahedesinin imzası 
münasebetile Balkan konferansı reisi ol 
111ak sıfatiyle zatı devletlerine hararetli 
k •tlulamalarımı sunarım. Balkan konfe
ransı eser ve gayeleri hakkındaki asil 
ve ceıaret verici sözlerinizi hatırlayarak, 
Balkan konferansının, Türk milletinin 
büyük şefi ve müceddidi o!a~ ve Ba.lk~~ 
milletleri birleşmesi fikrinın ısabetlı .go· 
rüılü yazıcısı bulunan za.tı. devle!~e.rr?: 
den kararlarının tatbikı ıçın kat ı ınısı· 
ativ alınmasını beklediğini arza mücase 
ret ederim 

Reisicü~1hur Hz. bu cevabı verntİf· 
ferdir: 

Nazik telyazınızdan dolayı aize teşek
kür ederken Balkan miOetlerinin ruh ve 
düşünce yakınla§malarını isteyen methe 
değer çalıtmanızı beyenmelerle kolladı
ğıma inanmanızı dilerim. Balkanlarda 
ıul ve uygunluğun en büyük iyiliği için 
girişilmiş olan bu İşte kalpten dilekle
rim sizinledir. 

M. Papanastasiu ismet Paşa Haz
retlerine bu telgrafı çekmişlerdir: 

Türkiye ve Yunanistan devlet adam 
larının bulunması ve inisiativi zatidevlet 
lerine ait bulunan yeni Türk - Yuan 
muahedesinin ak~i münasebetiyle ve 
V uanlı ve Balkan konferanıı reisi ol· 
nak sıfatiyle milletlerimizin menfaatla· 
rına ve isteklerine uygun bulunan ve 
c!aha geniş bir Balkan:k anlaşmaya baş 

tamamile ıona erdinneinz için en dostça hi bir vakıa te~kıl etmektedır. 
dileklerde bulunur, derin sempati duy- Gazi Mustaf Kemal Hazretleri ile ls-
gularımı ve saygılarımı aunarun. met Paşanın ve Tevfik Rüştü Beyin.~· 

Hariciye Vekilimize gelen telyazısı: yanatları kardeşçesine bir dostluk hıs~~-
Yunanistan ve Türkiye devlet adam- yatına tercüman olmaktadır. An~'.'ra g": 

!arının buluımaları ve asil yapıcısı bu· rüşmelerine hakim olan mutla~ ıtımat zih 
lunduğunuz yeni muahedenin akdi müna niyeti imza edilecek olan mısakın bu-
sebetile ve Yunanlı ve Balkan konferan dutla..'.ı ilerisinde iki milletin teşriki me 
sı reisi olmak sıfatile ınilletlerimizin saisine müteallik• meıut tabminlerde bu· 
menfaatilerine ve İsteklerine uygun bu lunmaya miiaaittir. . . • 
lunan ve daha geniş bir Balkanik anlaş Diğer bütün gazeteler, aynı zihnıyet-
maya batlangıç olacak olan bu eserden ten mülhem olan makaleler neşretmekle 
dolayı en özlü kutlulamalarmıı ıunanm. ve ayni hiııiyatı akıettirmektedir. 

Eski ve yeni görüşmelerimizi düşüne Gazı" Hz. nı"n telgrafı 
rek Ankara konuımalarınin Balkan kon .. 
feransı kararlarının tatbikı ve Balkan ANKARA 14 (Dimokratya) - Ha· 
milletlerinin birleşmesi için ilk müsbet san Bey tarahndan verilen ziyafeti ta• 
çalışma olmaıını temin buyuracağınıza kip eden ıüvarede iki tar~ arasında 
eminim. tam itilaf hasıl olduğuna daır ismet Pş. 

Tevfik Rüştü Beyfendi §U cevabı tarafıdnan çekilen telgrafnameye ~ar-
göndermişlerdir : §• Gazi Hazretlerinden gden cevabı tel-

Yunanistanın ünlü devlet adamlarını grafname okunmuştur: . 
karıılamakla sevineceğimiz. günün bir Gazi Hazretleri bu telgrafnamesın· 
evvelinde Yunan .. Türk doıtluğu ve de, bu meı'ut neticeden müteve!lit bü .. 
Balkan milletlerinin anlaşması hakkında yük memnuniyetini bildirm<:ktedır. Ga-
tel yazısında bildirdiğiniz dilekleri kalp zi Hz., M. Çaldarise çektiği tdgrafna• 
ten benimsediğimi söylemekle zevk du- mede müşarünileyhi Y alo.vaya da.~et et• 
yarım. Bundan dört sene evvel almış ol- miştir. M. Çaldaris cevabı teşekkuı: t!1-
duğunuz ve kesiksiz çahtmanızla, Bal· gerafnamesinde daveti kabul etmışli!'• 
kan milletlerinin en büyük eyiliği için M. Çaldaris pazar günü Y alovaya gı• 
sona erdirmek istediğiniz yüce ve açık decektir. 
görüşlü insiativinizden dolayi kalpten ve Gazı" Hz. "ıle 
saygılı beyenmelerimi bu münasebetle 
bir kerre daha bildirmeme izninizi dile
rim. Derin bağlılık ve aaygılanına İnanı .. 
niz. 

Başvekil arasında 

Ankara valisinin ziyafeti 

ANKARA, 14. A. A. - Ankara valisi 
ve belediye reisi Nevzat Bey tarafından 
bugün tehir lokantasında misafirler şe· 
refine bir öğle yemeği verilmiştir. 

Yemekte Başvekil ismet Paşa Haz· 
retleriyle Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
ve iktisat Vekili Ceial Beylerle Atina 
sefiri Enis, Siirt mebusu Mahmut, Bolu 
mebusu Falih Rıfkı, Denizli mebusu Ne
cip Ali Beyler. ıehir meclisi azalan, Yu
nan sefareti ve hariciye vekaleti erkaru 
hazır bulunmuşlardır. 

Akşam yemeği 
ANKARA, 14. A. A. - Bu akıam A· 

nadolu klübünde misafirler şerefine Ha· 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Bey tarafın· 
dan hususi bir akşam yemeği verilmiı· 
tir. Yemekte Başvekil ismet Paşa Haz
retleriyle, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
ve iktisat Vekili Celfil Beyler ve heye
ti vekile azalan hariciye vekaleti ve Yu 
nan sefareti erkanı hazır bulunmuşlar
dır. Yarın öğle üzeri de misafirler ıe
refine muhtelit mubadele komisyonu 
Türk heyeti reisi ve Madrit elçisi Şevki 
Bey tarafından bir öğle ziyafeti verile
cektir. 

Ankara kedisi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - lktısat 
vekili Celil Bey Yunan iktısat nazırının 
kerimesi Matmazel Pasmezoğluna bir 
Ankara kedisi hediye etmiştir. 

Dünya diplomasi tarihi için 

emsalsiz bir vesika 
ANKARA, 14 (Apoye) - Türk ve 

Yunan Hariciye nazırları Tevfik 1-lüştü 
Beyle M. Maximoı fevkalide ehemmiye 
ti haiz olan siyasi vesikaların imzasm .. 
-dan dolayı matbuata vaki olan beyanat· 
larında hiııettikleri memnuniyetleri be· 
yan etmişlerdir. M. Maximos aktedilen 
itilafın, dünya diplomasi tarih.inde emsal 
siz bir vesika olduğunu söylemittir. 

Bugün ticari ve diğer meseleler hak· 
kında müzakerata devanı edilecektir. 
Muhtelit mübadele komisyonu ile Tiirk
Yunan muhtelit hakem mahkeme:ıinin 
iki ay zarfında liğvedileceği söyleniyor. 
Bunlara mevcut işlerinin tasfiyesi için 
sekiz ay mühlet verilecektir. 

Mübadillerin seyahati 

(Ta neotera) mübadillerin se<bestii 
seyahatleri hakkında bir itilaf hasıl ol
muştur. Bu itilô.fa göre mübadiller ve 
lstanbullu olanlar ve firariler seyahat e
debilecekler ve döviz verilmekte sabu
let gösterilecektir. 

Yunan efkarı umumiyesi 

ATINA, 14. A. A. - Yunan efkarı 
umumiyesi, Ankarada Yunanlılarla Türk 
ler arasında cereyan etmekte olan mü
zakereleri büyük bir alaka ile takip et
mekte ve bu müzakerelerin, her iki 
memleketin menfaatı namına, tam bir 
muvaffakıyetle neticelenmesi temennisi 
ni izhar etmektedir. Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki eyi ve itimat esasına 
dayanan anlaşma ile sıkı bir surette ya
pılacak tetriki mesainin iki memleketin 
refahının ve ayrı zamanda yakın şark 
sulhunun en iyi zımmanı telakki edil
mektedir. 

Atian gazeteleri, sütunlarının büyük 
bir kısmını Ankarada söylenen nutuklara, 

ltızar 
M ünd ericatımızın çokluğun

dan sinema sahilemizi yarına 
bırakmak mecburiyetinde kal
dık. Okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

ANKARA, 14 (A.A.) - Yunan • 
Türk miıakının imzaıı dolayısile Re
isicümhur Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleriyle Başvekil ismet Paşa Haz
retleri arasında aşağıdaki telyazıları 
teati edilmiştir: 

Reisicümhur HazreUerinin yüksek 
huzurlarrna; 

•'Pacte d'entente cordia.le" namını 
verdiğimiz yeni mukavele gayet doı· 
tane bir hava ve umumi memnuniyet 
içınde imza edildi. Yüksek irade ve 
direktifleri yolunda takip olunan mem 
lekct siyasetinin bu yeni ve hayırlı e· 
scı ınden dolayı tebrikatımı takdime 
r.ıüsaraat ederim. iki heyet arasında 
kendilijiinden layik olan hürmetkar 
bir fikir ile iki taraf heyetleri karşı 
taraf Reisicümhur Hazerabna bu me· 
aut vesile ile derin saygı hislerini tel
grafla bildirdiler. Cansuz tazimlerimi 
arzederim, büyük Reisicümhur haz
retleri. 

iSMET 
Başvekil ismet PO§Q Hz. ne 

Elen ve Türk cümhuriyetleri ara
sında Pate d'entente Cordiale'in imza 
edilmit olmasından çok memnun oldum. 
Bu Pate iki milletin karşılıklı büyük 
menfaatlerini tahkim eden kardeşlik 
inkişaf sahasına enginlik veren kıymet· 
li bir vesikadır. iki taraf için kalpten 
arzu edilen feyzi vermesini temenni ve 
hükUmetimizi tebrik ederim. 

Reiıicümhur 

Gazi M. Kemal 
ANKARA, 14. A. A. - Yunan Bat· 

vekili M. Çaldaris cenaplanla, hariciye 
nazın M. Maximos tarafından Türk· 
Yunan misakının imza]anması münasebe 
tile Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine şu telgraf keıide edilmit
tir : 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Haz-
retlerinc: 

Akdetmiı olduğumuz misakın imzası 
esnasında yeni Türkiyenin kurucusu ve 
canlandırıcısı olan zati devletlerinin 
Türk milletinin ulu Reisini düıünüyoruz. 

iki memleket arasında fevkalade par
lak bir tarzda tezahür ettirdiğimiz mu
karenet ülküsü ile meşbu olarak, sulhun 
tarsininde e•aslı bir unıur telakki ettiği· 
miz memleketinizin büyüklüğü için en 
samimi temennilerde bulunuyoruz. Mil
letler arasında tetriki mesai ve gergin· 
liğin izalesi siyasetimiz temamen iki 
memleketimizin karde§çe dostluğundan 
mülhem olacaktır. 

Reisicümhur hazretleri Yunan Baş
vekili M. Çaldaris ve Hariciye nazırı 
M. Maksimos cenaplarına aşağıdaki ce.. 
vabi tel yazısını göndenniılerdir: 

Yunan Başvekili M. Çaldaris hazret
lerine ve Yunan Hariciye nazırı M. 
Maksimos hazretlerine, 

- Pactce d'antente Cordiale - im
za ederken lutfen güzel hislerle beni 
hatırladığınızdan dolayı sureti mahsu
sada teşekkür ve doıtluk eserini tahak
kuk ettirmek hususundaki mesainizden 
dolayı sizleri tebrik ederim. iki milletin 
sıkı ve samimi bir surette yaklaşması
nın müşterek idealimiz olduğu muhak
kaktır. Bu ideali her münasebette te
zahür ettirmek iki milletin hakiki dost
luğunu gösfermeğe medar olur. 

w ?PlfD U?Uapa1Jonw ?u.,,( :rnunJnpunı 
işaret buyrulduğu gibi Türkiye 

cümhuriyeti milletler arasında dost
luk ve sulh fikrinin inkişaf ve teyidi 
<.ihelınden kendine teveccüh eden va
zifesinı ciddi ve samimi bir surette da 
ima ıfadan geri kalmıyacaktır. Bu ve 
ıi)~ ıle de Yunanistanm kuvvet ve sa· 
adeti hakkında kalbi temennilerimi 
izh:ıı c.ylemekle bahtiyarım. 

Gazi M. KEMAL 
Yunan matbuatı 

ATINA, 14 (A.A.) - Gazeteler 
Türi.; .. '\' unan misakının imzaıını neı 
rettiklcrı fevkalade nüshalar ile ha
ber yt.rmışlerdir. Bu misakı Atina ga 
"etclerı yekdiğerine kardeşçe bağlı o-

Türk-Yunan 
Misakı 

(Başı ı inci sahifede) 
!etler, maddeten fakirleşmeğe başladı· 
lar. 

Bu siyasi ve iktııadi zaruretler ne
ticesidir ki dağılan milletler arasında 
yeniden fakat bu defa her birinin istik
laline mütekabil hürmet gibi büsbütün 
başka esaslar içinde birleşmek cereyan· 
ları baş gösterdi. Orta A~p~~.a bu ce
reyan küçük itilaf, Tuna bırlıgı, Orta 
Avrupa konfederasyonu, Avuıturya ve 
Macaristan ittihadı gibi şekillerde he
nüz tebellür etmemiş bir halde zaman 
zaman ileriye sürülüyor. 

Şarki Avrupada Balkan Birliği ha
reketi de ayni siyasi ve iktısadi zaru. 
retlerin doğurduğu bir ülküdür. Ve 
dün Ankarada imzalanan Türk - Yu
nan misakı bu tetekkülün nüvesini teı
kil edecektir Misak ile iki devlet bazı 
harici mesel;lerde tek bir devlet telak
ki edilebilecektir. Bu, bugün için çok 
esaslı bir anlaşmadır. Malıimdur ki üç 
küçük itilaf devleti de aralarında bu 
maalde bir misak imzaladılar. Fakat 
bu eıaslar misakın daha şümullü ve bel
ki de bütün Balkan devletlerini hir a
raya toplıyacak bir anlaşmaya başlan
gıç: olacağına kaniiz. 

Balkan ittihadı iki ~ekilde tahak
kuk ettirilebilirdi: Evvela bütün dev
letleri ittihat etrafında topladıktan son
ra bir misak imzalamakla. Saniyen an
laşabilenlerin aralarmda bir misak im
zaladıktan sonra diğerlerinin iştirakine 
kapıyı açık bırakarak o.n~arı.n da gir
mesini temin ebnekle. Bınncı yol, ya 
hep ya hiç yolu idi ki b~ Y.olda. uzun 
müddet yürünemezdi, Turkıye ıle Yu
nanistan ikinci yolu takip ederek ara· 
lanı>da misak imzalamışlardır. 'Misak 
fU veya bu devlete karşı eski tertip bir 
askeri ittifak değildir. Diğer Balkan 
devletlerinin de iştirak edebilecekleri 
ve yakın şarkta sulh, sükun ve istik
ran kefalet altına alan bir anlaşmadır. 
Bu misakın imzasile yakın şark, tarihi
nin dönüm noktalarından birine geli
yor. Dün neıredilen resmi teb
liğde de söylendiği gibi misak, ya
kın ,arkta "bir nizam unsuru ve 
umumi ıulhun takviyesi hususunda 
da kıymetli bir amil,, olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ -------
Türk - Irak 

ANKARA, 14 (A.A.) - Irak Kra
lı Faysal Hazretlerinin vefatı dolayı 
aile Türk matbuatının teeısürabna ter 
cüman olarak Hakimiyeti Milliyede 
intişar eden Falih Rıfkı Beyin maka
leai Ajana tarafından Irak matbuat 
cemiy<.tıne telgrafla aynen çekilmitti. 
Bun& c.evap olarak Irak matbuat ce
miyeti Anadolu Ajansına §U telgrafı 
gönd.,ı·mıştir: 

Irak 1-ükiımetinin büyük banisi kral 
Faysal hazretlerinin feci bir surette ziyaı 
münasebetjle asil türk matbuatının gös
terdiği kıyıpet takdir eailemiyecek dere
cede büyük samimiyet hislerinden dolayı 
Irak matbulrtınm en samimi teşekküra
tını arzederız. 

lan 'l« dünyaya tesanüt, sulh pervera 
ne tqrıkı meıai ve anlatmanın en par 
lal: bir mısalini veren kardeıçe dost 
iki mil lclın İstikbali ve yükselmesi hu 
&usunda fevkali.de mühim tesirler ya 
pacı1k "bahtiyar bir hadise teakki et• 
mektedirler. 

Yunan kruvazöründe ziyafet 

Yunan Baıvekili M. Çaldaris ile Yu 

nan nazrrlannı ıehrimize getirmiı olan 
Helli kruvazörü kumandanı kaymakam 
Nikotsaras dün gemide Türk bahriyesi 
ıerefine bir öğle ziyafeti vermiştir. Va
li Muhittin Bey rahatsız olduğu için zi
yafette bulunamamıştır. Kumandan Şük 
rü Naili Paşa, vali muavini Ali Rıza, 
belediye reis muavini H8mit, deniz ku
mandanı kaymakam Talat, Bahriye mek 
tebi kumandanı Hidayet, Gedikli mek
tebi müdürü Saim ve kumandanın mİh· 
mandan yüzbaşı Nejat Beyler ve Yunan 
Ceneral konsolosu M. Kopsalis ve kon· 
ıoloshane erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Yemeğin sonlarında Helli kumandanı 
aşağıdaki nutku İrat etmi§ ve bu nutuk 
Nejat Bey tarafından türkçeye çevril
miştir: 

Muhterem Paşa Hz., Beyefendiler, 
Bize gösterdiğiniz hüsnü kabulün ve 

aranızda geçirdiğimiz bu kıyınetli za .. 
manların hi.tırasını hiç: bir zaman unut
mayacağımıza itimat buyurunuz. iki 
milleti kardeşliğe götüren memleketleri 
miz arasındaki bu son hayırlı itilaflar 
vesilesile Helli kruvazörü ile Yunan bah 
riyesini Türk meslektaılarnnız arasında 
tem•il etmek terefine nail olduğumdan 
dolayı çok bahtiyarım. I;>erin bir hür
metle büyük Türkiye Reisicümhuru Ga 
zi Hazretlerinin sıhhatlerine, asil ve ne· 
cip Türk milletinin refah ve ikbaline ve 
dost Türkiye bahriyesinin terefinc içi
yorum .. ,, 

Bu nutka lstanbul Deniz kumandaN 
Talat Bey Nejat Beyin fransızcava ter· 
cüme ettiği ıu nutkile mukabde etıruş
tir: 

Aziz kumandan, Paşa Hazretleri ve 
Beyefendiler, 

Söylediğiniz güzel sözlerden do!aı-ı 
Türk bahriyesi namına size çok teşek
kür ederim. Dostluğumuzu !izimi veçhi· 
le size gösterebildikse çok bahtiyarım. 
Ben de derin bir hürmetle Yunan Reisi
cümhur Hazretlerinin sıhhatlerine ve a
sil Yunan ınilletinin refah ve ikbaline ve 
dost Yunan bahriyesinin ıerefine içiyo
rum." 

Ziyafet çok samimi bir hava İçinde ce 
reyan etmiı ve kumandan paıa ve Ali Rı 
za Bey memnuniyetlerini beyan etmiş
lerdir. 

Kumandan Nikotsaras ve refikası ev 
velki gün Nejat Beyle birlikte Topkapı 
sarayını, askeri müzeyi. Ayasofya , Sul 
tanahmet, Süleymaniye camilerini ve O .. 
niversiteyi ziyaret etmiılerdir. 

) 

•• 
İlk karar dün 
Verildi 

Universite 
Kadrosu tamam 

11 vapurcunun itirazı 
kabul edildi 

Son tayinler de yapıldı, kad 
ro ne zaman ilan edilecek? 

Takdiri kıymet komisyonunun va· 
purlara koyduğu kıymetl~re vapu~ •a: 

hiplerınden yırmı 

beti itiraz etmitler 
di. Kanun mucibin 
ce bu itirazlarda 
hakem birinci tica 
ret mahkemeıi rei 
sidir. Birinci tica
ret mahkemeıi re• 
isi Osman Nuri B. 
dünden itibaren 
bilfiil işe başlamış 
ve ilk kararını dün 
tefhim etmiştir. Os 
man Nuri B. kat'i 
kararını onbeş gün 
zarfında vermek 
mecburiyetinde bu 

Osman Nuri B. lunduğu için bu-
gün de Adliyedeki 

makamına gelerek bu itin tetkikile 
meşgul olacaktır. Osman Nuri Bey 
dün tefhim ettiği ilk karannda itiraz 
eden 25 vapurcudan on birinin itiraz• 
Jarını kabule §&yan bulmuştur. 
Kimlerin itirazları kabul edildi? 

Tefhim edilen karara nazaran Han• 
tal, Tovil, Sadık, Yelkenci, Alemdar
zadelerle Zonguldak Limited, Kocaeli 
vapur şirketleri ve Muratzade Mah
mut Nedim, Hacı Yakup zade ve şe· 
riki, Sadık zade Arslan, Sadıkzade 
Nazmı Beylerle itiraznamelerini ka
nuni müddetleri zarfında venniıler ... 
dir. ltiraznanıeler kanunun tarif etti· 
ği vasıf ve şartları ihtiva etmektedir. 
Binaenaleyh bu itiraznameler usul ve 
ıekil itibarile kabul edilmiştir. 

Ehli vukuf 
Takdiri kıymet raporu muhteviyatı 

ile itiraznamelerde gösterilen sebep .. 
Jer ve maddeler yekdiğerine mütea· 
rızdır. Gerek rapor muhteviyab, ge
rek itiraznameler esas itibarile tami· 
ka ,ayan mahiyette görülmüştür. Ka
nuni sebepler bili.hara verilecek kat'i 
kararda izah edilmek üzere evvelemir 
de işin müıavir vaziyetinde buluna
cak erbabı vukufa havalesine karar 
verilmiıtir. 

Erbabı vukufun tayini ve ücreti 
Bu işte tarafeyn mevcut olmadığı 

cihetle erbabı vukuf hakem birinci 
ticaret mahkemesi reisi Oıman Nuri 
Bey tarafından resen tayin edilecek· 
tir. Erbabı vukufa verilecek ücretle 
bu işin tetkiki için icap ettiği takdir
de aarfedilmek Üzere muterizlerden 
gemilerinin bedellerinin esaı ittihazi .. 
le yüzde birin bir taksim dördü nisbe
tinde para vermelerine ve bu parayı 
pazar gÜnÜ akıamına kadar hakeme 
tevdi etmelerine karar verilmi§tir. Bu 
parayı vermeyenler itiraz hakların ... 
dan vazgeçmiş addedileceklerdir. Ha
kem Osman Nuri Bey yann aktama 
kadar ehli vukufu tayin edecek ve 
kendilerine tebligat yapacaktır. 

Türk - Yunan 
Misakının bir eşi 

(Başı 1 inci aahilede) 
zırlanan program şudur: 

1 - Türkiye Baıvekili lımet Pata 
Hazretleı-ile Hariciye vekili Tevfik Rüı
tü Bey, lstanbula gönderilecek hususi 
bir trenle 20 eylul çarşamba günü saat 
10,30 da Sofyaya muvasalat edevckler· 
dir. 

2 - Misafirler, Bulgar hududunda 
Hariciye nezareti protokol müdürü u
mumiıi tarahndan karıı1anacaklardır. 

3 - Başvekil M. Muşanof, Türk 
misafirlerini Filibede karşılayacaktır. 

4 - Ayni gün Türk sefarethanesin
de bir öğle ziyafeti, akşam Bulgar Baı
vekili tarafından bir akşam ziyafeti ve
rilecek ve bir resmi kabul yapılacak
tır. 

5 - 21 eyllıl perşembe sabahı, mi
safirler, ıehrin §ayanı temaşa mahalle
rini gezecekler ve öğle yemeğini Türk 
sefaretinde yiyeceklerdir. 

Öğleden sonra ismet Paşa Hz., ile 
Bulıı-ar Başvekili ve Tevfik Rüttü Bey 
muhtelif me&eleler hakkında müzake
ratta bulunacaklardır. Gece misafirler 
şerefine Operada bir temsil verilecek· 
tir. 

6 - Cuma günü. Bulgar kralı Bo
ris Hazretleri ismet Paşayı ve Tevfik 
Rüştü Beyi kabul edecektir. 

7 - 23 eylul öğleden evvel, Türk 
misafirleri, Başvekilin refakatinde hu
susi bir trenle Tırnovaya gidecekler
dir. 

Saat beşte Tırnovaya muvasalat e
dilecektir. Şehir gezildikten sonra misa
firler şerefine bir akşam ziyafeti veri
lecek, misafirler geceyi trende geç.İre-
ceklerdir. 

Üniversite kadrosu dün tamamlan 
mı§ ve yeniden tayin edilenlerin mu· 
vafakatlan alınmak için kendilerine 
tebligat yapılmıştır. Bunlardan cevap 
alınıncaya kadar kadronun mektum tu• 
tulması kararlaştırılmıştır. Öğrendiği
mize göre ıehriınize yeni gelen ecne .. 
bi profesörlerden maruf Alman ilimi 
Braun Üniversite Tıp fakültesi bakte
riyoloji kürıüsüne, profesör Hirıeh 
hıfzıssıhha kiırsüsünc, Tan Hanaer 
dahiliye kürsüsüne, Schauwatz teşrihi 
maraz hocalığına getirilmiılerdir. Di· 
ğer ecn~i profesörler de tesbit edil
miş ve kendileri memleketimize ça
ğırılmışlardır. Üniversite kadrosuna 
evvelce kaydettiklerimizden başka ye 
ni olarak kulak, boğaz, burun hocalı· 
ğına Ekrem Behçet Bey alınmıştır. 
Münhal profeııör muavinliklerinden 
Tıp fakültesi teşrih müderris muavin· 
liğine doktor operatör Osman Zeki, 
bir ecnebi profesöre tevdi edilecek 
olan rontgen kürsüsü profesör mua• 
vinliğine Etfal hastahanesi rontgen 
doktoru Ekrem, dahiliye profesör mu 
avinliğine Etfal hastahanesi mütehaa 
aıılarından Rasim, Emrazı hariciye 
profeaörü M. Niaaen'in muavinliğine 
operatör Kazım lmıail ve Konya 
memleket hastahaneıi operatörü Hay .. 
ri Beyler tayin edilmiılerdir. Söylen· 
diğine göre mülga darülfünun kadro• 
ıundan Üniversiteye alırunıyan hoca• 
lardan yalnız tetrihi maraz müderri
si Hamit Suat Beye yeniden kürsü 
teklif edilmişse de kendisi bunu ka
bul etmemiştir. Aldığımız mallımata 
göre son dakikada kadrolar tamamla 
nırken, evvelce çıkanlan ve bazılan· 
nın tekrar alınmaaı mevzuu bahaolan 
eski hocalardan hiç birine Üniversite 
de kürsü verilmemesi prenıip olarak 
tesbit edilmiştir. Şehrimize gelen ec
nebi profesörler dün Tıp fakültesi re• 
isi Tevfik Salim Paıayı ziyaret etmiı
lerdir. Bern sefirimiz ve eski Maarif 
vekili Cemal Hüsnü Bey dün Oniver· 
ıiteye gelerek Oniverıite emini Dr. 
Neşet Ömer Beyi ve bazı fakülte rei .. 
lerini ziyaret ebniıtir. Maarif veki.le· 
ti müşaviri Profesör M. Malche mu• 
kavelesi mucibince hükUınetten bir 
ay mezuniyet alarak dün memleketi 
olan lsviçreye hareket etmiştir. 

Yeni bir şebeke 
Y eniköyde de bir koka
inci kafilesi yakalandı 
Dün Boğaziçinde Y eniköyde bir e

roin kaçakçm tebekesi meydana çı 
karılmııtır. 

Şebekenin efradı ıunlardır: Yeniköy 
de Şemsettin Beyin eczahanesinde ça 
lıtan Tana§, ile şoför Nuri ve bisiklet· 
çi Niyazi Efendiler. Bunların hal ve 
vaziyetleri, yaşayıı tarzları ıon za• 
manlarda nazan dikkati celbetmiştir. 
Bu vaziyet hemen yirmi, yirmi bet 
günden beri takip ediliyordu. Tanaı 
Beyoğlunda §Üpbeli bir çok yerlerle 
temasta bulunduğundan ıüpheler da· 
ha artmııtır .. Nihayet ıüpheler çoğa
larak izler de elde edilince Tanaşın 
evi basılmıştır. Tanaım evinde iki bü
yük paket eroin meydana çıkarılmıı· 
tır .. Bunun Üzerine diğer arkadatlan 
da yakalanmıştır. Bunlar Beyoğlundan 
gizli yerlerden aldıkları eroinleri Bo· 
jiaziçi, Tarbya gibi yerlerde ıatmak· 

ta ve eroin kaçırmaktadırlar. Kendi. 
lerinin geçenlerde meydana çıkarılan 
büyük şebeke ve bunların fabrikasile 
alakalan olup olmadığı tahkik edil
mektedir. Polis eczahanede tahkikat 
yapmıJtır. Bir muharririmiz eczahane 
sahibi Şemsettin Beyle telefonla gÖ· 
rüşmüştür. Şemsettin Bey: Kendisi• 
nin bu iıle katiyen alakadar olmadı
ğını, bilakis hadisenin meydana çıka
rılması için zabıtaya yardım ettiğini 
ve Tanafın alikaamı da keıtiğini aöylt 
miştir. Tahkikat devam etmektedir. 

E$ya navlunlarından 
şikayet 

Eşya navlunlarının yüksekliğinden 
bahisle nakliye tacirleri tarafından 
yapılan ıikayetlerin henüz arkası alın 
mamıştır. Bilhassa fasulyeciler ve 
yağcılar fiyatın yüksekliğini ileri aÜr· 
mektedirler. Bundan maada bir çok 
limanlardan fazla vapur uğratılması 
için müracaatlar viki olmaktadır. De .. 
niz İş1etme idaresi, bunun imk&n nia .. 
betinde temin edileceğini vadetmiıtir. 

8 - Tren gece Tırnovadan hareket 
ederek 24 eylul sabahı Varnaya muva
salat edecektir. Misafirler &k§ama kadar 
Varnada kalacaklar ve akşam bir Türk 
vapurile lstanbula avdet edeceklerdir, 

zetesi neşrettiği bir başmakalede di. 
yor ki: 

" Ankarada Türk ve Yunan ricalle· 
rile aktedilen itilaflardan biri de her 
ıki memleket tarafındna Trakya hu
dudunun müdafaasıdır. Fakat bu mi
ıak, Nayi muahedesi mucibince Bul ... 
gariatanın Akdenize ç:ık:maıına bir 
mani teşkil edecek midir?.. Bu nokta 
t~tkike değer. Türkiye Hariciye Yeki 
li Tevfik Rüştü Bey, Bulgaristanla 
Yunanistan araıındaki ihtiliAarm 
halline tavaııut edeceği için Yunanis .. 
1anla Bu1garistanı ayıran bazı nokta .. 
lar hakkında kendisinden izahat rica 
etıniıtir, Sofya ziyareti münasebetile 
tam yerinde olacaktır. 

M. Titulesku 

SOFY A, 14 (Milliyet) - Romen 
Hariciye vekili M. Titulesku bu hafta 
nın nihayetinde Bükreşte beklenmek
tedir. 

Türkiye cümhuriyeti onuncu yıldö 
nümüne iıtirak etmek Üzere Ankara
Y" gidecek olan M. Titulesku'nun Sof 
} aya da uğrayıp uğramıyacağı, Bük
reıe geldiği zaman anlaıılacaktır. 

Macar Başvekili geliyor 

SOFY A, 14 (Milliyet) - Macar 
baıvekili M. Gömböş ile Hariciye ve
kili M. Kanya teşrinievvelin 25 ine 
cloğru Sofyaya gelerek az bir müddet 
tevakkuf edildikten sonra Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu yıldönümüne 
işhrak etmek üzere derhal Ankaraya 
gideceklerdir. 

Zoro gazetesinin baş makalesi 

SOFY A, 14 (Milliyet) - Zoro ga 

Misafir Türk vekillerile Sofyada 
ihtilafa uğrayan ticaret mu'ahedemiz 
hakkında da görüşülecek bir çok fey 
lrı· vardır. 

Ticari müzakerelerimize yeniden 
bctla~ası ve ~unlann muvaffakıyet 
le netıcelenmesı ne kadar iyi olacak
tır. Türkiye ile Bulgaristanın iktısadi 
meseleleri biç olmazsa bu seyahat ve 
zıyaret esnasında halledilmiş olmalı. 
cı:ır .. '• 
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Spor 

Balkan tenis turnuvası 
SOFY A, 13. A. A. - Balkan tenis 

turnuvası maçlarının ikinci gününe ait 
neticeler ıunlardrr. 

Bolgar Yerdanof Türk Karalraıı• 6/ 2 
7/5-6/ 3 yemnittir. 

Türk Şirin Bulgar Suricyeli 6/1 6/ 1 
6/2 yenmiıtir. 

Çift erkekler müsabakasmda Şirin 
Suat çifti Alekoff Hiser çiftini 6/3 6/ 0 
6/1 yenmiıtir. 

BugUn kimler güreşecek 
Bugün gÜre§ecek güretçilerimiz ıun-

lardır: ı 
Ağlr: Çoban Mehmet, yarı ağır: Mus

tafa, orta: Mehmet, yar• orta: Saim, Ha
fif: Yusuf aşlan, En hafif: Omer, Filiz: 
Servet. 

Atletizm heyetinin istifasından 
sonra 

' lotanbul mmtakası merkez heyeti ri
yasetinden: Mm takamız atletizm heye
tinin. istifaıı üzerine mezkôr heyet mua
melatına vaziyet edilmittir• Mukarrer 
birincilik müsabakalarının atletizm fe
derasyonu ile birlikte müştereken idare
si takarrür eylemi§ tir. Federasyonun 
resmi tebligab ve tanzim e'ililen progra
mı veçhile müsabakalar İcra edileceğin
den müsabaka mahallinde atletlerin mm 
takaıruzca konser tayin edilen Ekrem Be 
ye müracaat eylemeleri tebliğ olunur. 

Fenerbahçe -Sarı kırmızılar 
arasında 

Bu sabah Fenerbahçe stadında yeni 
te§ekkül eden San kırmızı takım. Fener
babçe ile bir ekzersiz yapacaktır. 

BugUknU maçlar 
BugÜn spor naktayi nazarından bü

yük bir faaliyetle geçektir. Günün he
ınan bütün saat1ar•, ayn ayn sahalarda 
tamamen hareketle geçecektir. 
Güreı müsabakaları. 
Şehrimize gelen ltalyan güre'lçileri ya

rın ilk temaslannı saat dörtte Taksim 
atadında yapacaklardır. Çıkacak taknm
mız oldukça kuvvetlidir. 

Varnamn Şipçenski takımı Beıiktaıım 
Bulgaristan ziyaretini iade etmek için 
lstanbula gelmittir. Bulgarlar ilk maçım 
bngÜn Beıiktaı stadında Beıiktaıla ya
pacaklardır. 

ikinci maç pazar günü Galatasarayla 
oynanacakbr. 

lstanbul mıntakası atletizm birincilik
leri bugün Fener bahçe stadında yapıla
caktır. 

Bu müsabakalarda Türkiye birincilik 
!erinde fıtanbulu temsil edecek ıporcu
lar seçilecektir. 

1HT1RA lLANI 
" Mevaddı tebhiriye ve mümasiline 

ve: bilha1ısa ıuid aiyandriki mesıeden ve 
hamil olan mevat" hakkındalı.i ihtira i
çin iıtihsal edilmit olan 23 Tetrinisani 
1931 tarih ve 1437 numaralı ihtira bera
tmm ihtiva ettiği hukuk bu kere baıka 
ıma devir veya icara verilmek teklif o

lunduğundan bu huıusta fazla malfunat 
1:dinmek iıteyen zevatın, latanbul'da 
Bahçekapu'da Taı Hanında 43-48 nu
maralarda ki.in vekili H. W. Stock efen
diye müracaat etmeleri ilin olunur. 

(7370), 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Afyonda Askeri SA. AL. 1 rile İzmir Kıılada Mst. Mv. 

KOM. dan: SA. AL. KOM. nuna müra-
Şartnamesindeyazılımahal caat!arı. (3296) ,(4712) 

de ve keşif raporuna göre in- · !i\i_.ı 6305 
şa ettirelecek hangarlar ka • * • 
pah zarfla 25-9-933 tarih pa- K. O. Kıt'atı ihtiyacı İçin 
zartesi günü saat 14 te müna açık münakasa ile 8 kalem a
kasaya konmuştur. Teminatı tış malzemesi alınacaktır. İha 

lesi 26 Eylül 933 salı gunu 
833 l!ra 5 kuruştur. Talip o- saat 11 dedir. İsteklilerin nü
lanlar şartnamelerini görmek 
üzere her gün, münakasaya mune ve şartnameyi görmek 

üzere her gün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin de muay 
yen vakitten evvel Afyonda iştirak için tayin edilen gün ve 

saatte Fındıkhda Üçüncü Kol 
K. O. SA. AL. KOM. nuna O d S im k • 
müracaatları. (3285) (4540) r u atına a omısyonu-

. 6140 na gelmeleri. (332) 

* * * 
Çorlu Askeri Satın 

komisyonundan : 
alma 

Tekirdağındaki Kıt'at ih
tiyacı için l 6,000 ve Çorluda
ki krt'at ihtiyacı için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
30 Eylül 933 cumartesi günü 
Tekirdağınm ki saat 14 te ve 
Corlununki saat 14,30 dadır. 
fsteldilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de tayin e 
dilen gün ve saatte Çorluda 
Askeri Satın alına komisyonu 
na müracaatları. (3290) 
(4612) 6234 

T ekirdağındaki kıt' at ihti
yacı için l 6,000 ve Çorludaki 
kıta't için 12,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 30 Eylül 
933 cumartesi gÜnÜ T ekirda
ğının ki saat 14 te Çorlunun
ki saat 14,30 dadır. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir 
mek İçin de tayin edilen gÜn 
ve saatta teklif ve teminat 
mektuplariyle lstanbulda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(333) _(4614) 6235 

• • • 
lzmir'de Mst. Mv. SA. 

AL. KOM. dan : 
Kıt'at ihtiyacı için 159,700 

kilo ekmeklik un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 2 Teşrinievvel 933 pazar 
tesi giinü saat 16 dadır. Talip 
lerin şartnamesini görmek üze 
re her gÜn ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel tefilif ve teminat mektupla 

(4615) 6236 
* •• 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at ihtiyacı i
çin 152,000 kilo ekmek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 28 Eylül 933 per
şembe günü saat 9 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Niğdede Askeri 
SA. AL. KOM. nuna mura
caatları. (3297) _(4726) 

6306 
.. * * 

Selimiye fırınında biriken 
1075 kilo ekmek ~rmtısile 
tekne kazıntısı pazarlıkla sa
tılacaktır. İhalesi 18 Eylül 933 
pazartesi günü saat 11,30 da 
dır .Taliplerin pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(355) _(4804) 

6493 
* * * 

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 vak
tinden evvel teminathtt-ile Fın 
dıkhda K. O. Satın alma Ko
misyonuna müracaatları. 

,(364) .(4898) 
6498 

Gümüş suyu haslal\esile 

Eliziz Vilayet jandarma 
Kumandanlığından: 

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 iştirak İçin muay 
yen vakitte teminatlarile bir
likte Fmdıkhda 3. K. O. SA. 

Talip zuhur etmeyen aş ağıda cins ve miktarları yazılı 
beş kalem erzak ve yem 3-10-933 sah günü saat 16 da kapalı 
zarf usuiile satın alınacaktır. Talipler şeraiti anlamak için is
tedikleri zaman ve münakasaya iştirak için de mezkiir günün 
muayyen saatinde maliyeye teslim edilmiş ilk teminat mak
buzile Elaziz Vilayet Jandarma kumandanlığında müteşekkil 
11atmalma komisyonuna müracaatları (4919) 

Cinsi Kilo 
1 

Odun 
1
600000 

Sığır Eti • i 80000 
Saman l 500000 
Ekmek ,365000 
Arpa · 500000 

Milliyet'in romanı: 13 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

Aldenı bu sözleri tam manaaını 
anlayıncaya kadar epeyi vakit geçti. 
O zaman iJB.ve etti: 

- Durun,.. Şimdi ıelirim... Ah 
ben ne aeraemim, bilaeniz... Koıarak 
11zaklaşb. 

Halk arasından dirsekleriyle ken
tine yol açarak:: 

- Ne ile bat lamalı? ... 
Her feyden evvel iyi bir yemek la

zımdı. Kız açlıktan ölüyordu. Onu 
hemen bir arabaya atıp götürmek i
cap ediyordu. 

Aldens Hollywood'un en aşağı, en ta
lisiz sınıfına, otomobili olmıyan insan 
lar sınıfına mensuptu. Daha doğrusu re
hinde idi. Rehine konulmağa elverişli üç 
§eyi vardı: Bilezik saati, "mes'ut zaman
lar,,dan, Berlinden yadigar kalan kıy
metli saati, frakı ile smolrini, bir de oto
mobili. Mahir bir hokkabaz üç topla na
sıl oynarsa, o da bu üç kıymetli mal ile 
öylece oynardı. Üçünün de ayni zaman
da tahtı tasarrufunda bulunduğu nadirdi. 

yıldızlannın romanı 

Terceme: KA.MRAN ŞERiF. 

Hemen daima, bunlar birbiri arkası sı· 
ra, biri serbest değildi. Merdiveni doldu
ran müteheyyiç insan kütlesi içinden 
kendine yol açarken, bütün kuvvetire dü
,ünüyordu. Elektrik lambalarımn ce
hennem gibi kızdırdığı cümle kapısı· 
mn albna geldiği zaman, temsilden ev• 
velki sahneler tekrarlatıyordu. 
Doğru telefona koıtu. F elicien'i çağır

dı. 
Aldens F elicien'ln geceleri stüdyosun

da çalı, tığını biliyordu. F elicien ressam• 
dı. Aldens'in arkadatı idi. On beş gün 
denberi onun evinde yabyordu. 

Uyku sersemi dört katibin delaletile 
nihayet konutmağa muvaffak olunca: 

- F elicien ! Diye haykırdı. Bak sana 
söyliyeceğim... iyi dinle... Otomobilin 
stüdyonun önünde mi? ... Ala ... Oyle ise 
otomobiJi alıyorum ..• Bana liznn ... Mer• 
si ... Bende anahtar var ... Bütün gece O• 

dana da ihtiyacını var ... Yok azuim ... 
Kazın ayağı öyle değil ... Sana sonra an
labrım .... Buz dolabında yiyecek bir ıey 

AL. KOM. nuna 
rı. (365). 

a4 :/. .. 

müracaatla
( 4899) 

6499 

Gümüş suyu ve Haydarpa
şa hastaneleri ihtiyacı için 
6000 kilo koyun eti pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 18 Eylül 
933 pazartesi günü saat 15 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn ve pazar
lığa iştirak için o gÜn ve vak
tinden evvel teminatfarile bir
likte Fındıkhda 3. K. O. SA. 

var mı? Süt gibi, yumurta gibi? ... Camm, 
süt te yok mu? ... Alii... Teşekkür ede
rim,Felicien ..... Sen nerede yatacalum?."* 
Herhalde bir çaresini bulursun değil mi? 
Ala, iila... Kapabyorum ! · 

Kanbur olmadığı halde kanbura ben
ziyen Filicien ismindeki ufak telek F ran
cy, telefonu elinden bıralnrken piımit 
kelle gibi cfilüyordu. 

Neteli bir tavırla kendi kendine: 
- Aldens bir ıey buldu... Diye dü

ıündü. 
Mermer taklidi taı yapan Eabrika için 

hazırlamakta olduğu sersem duruılu, kır· 
mızı derili vahııi kadm resmine devam 
etti. 

Hollywood'da herkes birbirile arka
daıtrr eğer öyle olmasaydı, muvaffak 
olamayan İnsanlar için orası bir cehen· 
nem haline gelirdi, 

Bu esnada Aldens, batı açık, Astor 
stüdyosunun parkına doğru var kuvveti
le koşuyordu. Orada, iki yüz otomobil 
İçinde, Felisien'in ''Tak tak,, ismindeki • 
otomobilini buldu ve F eniks Sarayından 
dönen yüzlerce otomobil arasından sr .. 
vışmağa muvaffak oldu. Nihayet ikinci 
mevkiin lavabosuna geldiği zaman elleri 
ter içinde idi, Gömleği de tenine yap,. 
şıyordu. 

F rancıs hala orada idi. Muti ve her ıe
ye müheyYa hir halde bekliyordu. Aldens 
ona dikkat bile etmedi. Kızı kucağına a
lıp otomobile (!Ölürdü ve oturttu. "Tak 
tak,, paldır küldür, hareket etti ve bo-

lstanbul ikinci Ticaret Mabkemesin-1 
den: 

Mahkemece açık arttırma ile sablma-
sı mukarrer 3 balya Amerikan pamuk ip 
!iğini almak isteyenlerin 19 Eylül 1933 

salı günü saat 10 da Galata ithalat Güm 
rüğünde haz>r bulunmalan ilan olunur. 

(7387) 

Yedinci icra memurluğundan : 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka

rar verilen ev eşyası 19·9-33 tarihine te• 

sadif eden salı günü saat 10 dan itiba
ren Beyoğlunda Sakız ağacında 89 nu• 
mero1u hane önünde birinci açık arttır

ma ile satılacağmdan talip olanların ma 

ballincle hazır bulunacak memuruna mü-

racaat1an ilan olunur. (7378) 

Fatih sulh üçüncü hukuk kakimli· 
ğinden : Vaki olan ihbar üzerine mah
kememizce vaziyet olunan mihal veledi 
Dimitriye ait Fatihte Dülğerzade ma
hallesinin nalbant sokağında 3 numa-

1 Devlet Demlryolları idaresi llA.nları 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
miinakasası 30-9-933 cumartesi günü saat 15 te İdare merke 
zinde yapılacaklır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
de beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

(4759) 6370 

İdaremiz için pazarlıkla satın almacak olan Termosifon, 
Banyo, Porselen musluk taşı yolcu vagonları için, Boya püs
kürme tabancası, Zımpara kiğıdı, Balmumu, Zift, Vakum ya 
ğı, Sut kostik, Motör yağı Çelik talaş, Beyaz sabun, Arap sa
bunu, İspermeçet mumu, Üç renkli İşaret feneri, Entreptör, 
komitatör, priz, Oksijen alatı, Maskap kalemi, T. demiri, 
Kenevir, Glingrit gaz borusu, ve saire gibi 108 kalem muhteli
fülcins malzemenin pazarlığı 20-9-933 tarihine müsadif çar
şamba gÜnÜ mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi 
mezkiirda saat 9dan11 e kadar ishati vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağa
za dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malze 
me için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nü 
munesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (4941) 

ralı emlak ve 771 harita numaralı 12 met P•••••••--•••••••••••••••••••111! 
ro 90 santim mesahasmda bulunan bir 1 Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
kıta arsamn bilmüzayede satılmasına ka- i 
rar verilmi, ve bilkeşif beher metrosu 1 1. Banka Komerçiyale tal yana 
liradan ceman 90 lira 30 kuruş kı_ymetin 
de olduğu anlatılmı~ ve rüsumu tellali- 1 .Sermayesi: '700,000,000 (ihtiyat akçeoi ' 580,000,000 Liret) 
ye ve ihale pulu müşteriye ait olmak T.ravellers ( Seyyahin çekleri) satar 
üzre bugünden itibaren bir ay müddetle Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak sahlan 

bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta· 
açık artırma suretile müzayedeye kon- 9ır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel-
muş ve ihalesi için 15-10-933 tarihinde !erde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
saat 11 de icrası tekarrür etmiş olduğun ' ki ak d k J J kJ na t m amın a o ayı ı a istimal edebilirsiniz. Travellers çek-
dan talip olanların yüzde yedibuçuk pey / !eri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 
akçalarile birlikte yevmü ve vakt• mez- ( şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. ( 5999) 
kurda mahkememizde hazu bulunmala-
rı lüzumu ilan olunur. (7381) 

lstanbul 1 inci hukuk mahkemesinden: 
Nafia vekaleti tarafından Fatihte çarşam 
ha caddesinde 167 N o. lu hanede mükim 
sabık Fen memuru Ahmet Hüdayi Beyin 
aleyhine mecburi vazifesini yapmadığın
dan dolayi 711 lira 30 kuruş okuma me
ıarifinin tahsili hakkında ikame olunan 
davanın cari tahkikatında ikametgahı 

hazın meçhul olan mümaileyh Ahmet 
Hüilayi Bey hakkmda H. U. M. K. nun 
401 inci maddesi mucibince ittihaz olu
nan g•yap katarının kanunu mezkiırun 
maddesine tevfikan on be§ gün müddet 
le ilanen tebliğine ve bu baptaki tahkika 
tın 12-10..933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te talikine karar verildiğin
den mümaileyh yeVD\ ve vakti mezkürda 
muhakemeye gelmediği veya bir vekil 
göndermediği taktirde muamelei glyabi
yeye devam olunacağı .tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (7399) 

AL. KOM. nuna müracaatla 
rı. (368) _ ,(4902) 

6502 
••• 

3. Muhabere alayında biri-
ken 150 araba giibre pazarlıkla 
satılacaktır. ihalesi 18 Eylül 
933 pazartesi günü saat 14 
tedir. Taliplerin pazarlığa gİr 
mek için tayin edilen gün ve 
saatte Fmdıkhda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(356) - ,(4805) 

6494 
• • • 

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) 

yundan umulınıyan bir süratle yol alma
ğa bqladı. 

Fazla kalababk yollardan kurtulup nis
beten sakin bir semte vardıktan zaman 
Aldens: 

- Hah, dedi, timdi anlabn bakalım.. 
- Ne anlatayun... Herkesin bildiği 

ıey .. Herkesin hayabnda züğürtlük za
manlan olur .. iş yok., Onun için aç 
kaldım ... 

- Sizin hiç başınıza gelmedi mi? 
- Benim baınna çok geldi ama.. Siz 

bana bakmayın... Ben erkeğim... Kadın
lar için başka kolaylıklar vardır ... 

Franciı: 
- Eveti Dedi. 
Sustular. Bir tevakkuf İ§Ueti önünde 

durmuşlardı. Otomobil tekrar yürümeğe 
batlayınca kız: 

- Beu çok sersemim, dedi. 
Sesinde meraret ve hicap vardı. 
- lı bir kere ilk adımı abnakta ... 
Sinemac•lık mesleğindeki ilk ad>m dan 

mı, yoksa, nefsini ve her şeyi terketmeği 
istilzam eden diğer bir meslekteki ilk a
dımdan bah•ettiği pek anlatılmıyordu. 

Aldens sordu: 
- Cenuplu musunuz? 
- Evet. Cenuplu olduğumu nereden 

anladınız! 
Biraz kindarane cevap verdi: 
- Şivenizden ... Her ıeyden... Zaten 

cenuplu kızlar ağır işlere pek gelmezler •• 

Nafia Vekaletinden: 
Muş ve Van Vilayetleri N afialarma tayin edilmek ve ayda 

250 den 300 liraya kadar ücret verilmek üzere birer diploma 
lı türk mühendise ihtiyaç vardır. 

Müracaat edeceklerin serbest mühendislerden olması ve 
askerlikle alakası bulunmaması, idari işlere de vukufu bulun
ması şarttır. 

İsteyenlerin diplomaları ve evvelce çalıştıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet kağıtlarile birlikte Nafia Vekaleti
ne müracaatları ilan olunur. (4838) 

Is tan bul Sıhhi müesseseler 
Satınalma komisyonu reisliğinden 

Bakırköyde kiin Akliye ve Asabiye hastahanesinde yap
tırılacak 30,000 lira bedel keşifli Adli Pavyon olbaptaki ke§if 
name ve şartnamesi veçhile ve 3 Teşrinievvel 933 salı günü sa
at 14 le kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya ko 
nulmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnameyi görmek isteyenle
·rin komisyona müracaatları. .( 4681) 

8399 

Tayyare Cemiyeti Laleli 
Apartımanları idaresinden: 

'Ti""" ~ayyare Cemiyetinin Laleli Apartmanlarında (3,4,5) 
odalı (13) ev müzayede ile kiraya verilecektir. Eylülün on 
yedinci pazar giinünden itibaren nihayetine kadar her gun 
saat (17,30) da FiatJarı haddi layıkla görüldüğu takdirde iha 

leleri yapılacaktır. Taliplerin pey akçelerile birlikte Apartın 
anlar İdaresine müracaatları. _(4926) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğün4en: 

24 Eylül Pazar saat 9 Riyaziye - Türkçe 
25 Eylül Pazartesi saat 9 Fizik-Kimya. 

Bu ders senesi için leyli meccani olarak kabul '·edilecek 
talebenin musabaka imtihanlarının yukarıda yazılı olan gün 
ve saatlerde icra edileceği ve her ne sebeple olursa olsun mü
sabaka İmtihanlarında mezkiir gÜn ve saatlerde isbatı vücut 
etmeyenlerin meccani leyli olmak hakkını kaybedecekleri i-
lan olunur. .(4922). 

- Öyle mi? ihtimal... Sonra ailem 
de var .... Anane gibi bir ıey ... Evde iki 
ihtiyar balam var, lkisi de evlenmemiş ... 
Muttasıl annemin büyük babasından bab
oederler. Büyük pamukçuluk devrini, da
hili harbi, esaretin ilgasım anlamlar. 
Cenup tarafların küçük tehir-
lerini tanır mısınız? Ben Cenu· 
bi Karolina devletinin Fairmovit 
kasabasmda doğmutuın... Cehennemin 
bucağında bir yer .• Verandalı, sütunlu 
ahşap evler ... Tuğladan yalnız iki bina 
var: Kilise ile belediye daireai ... Sonra 
herke. korkunç bir ourette fakir ... Bun-
lar öyle ıeyler ki insan kolay kolay sil
kip atamıyor .• Sonra biz de pek paralı 
insanlar değiliz... l ki erkek kar detim 
Virginia Mektebi Askerisinde ... Çok mas• 
rafları oluyor ... Sonra bir de kız kardetiın 
var ..• Annemi tanımanızı çok isterdim ... 
Bilseniz annemi ne çok severim .• Ufacık 
miyop bir kadıncağız., iyi mi iyi .. 

Aldens gözlerini yoldan çevirip F ran-
cis' e baktı; otomobil ağır gidiyordu, 

Genç ,kız sordu: 
- Nereye gidiyoruz? 
Ve cenubun nebati hayatının bütün 

rehaveti ile dolu gözbebekleri açılıp bü
yüdü. Gözbebekleri, sinema ağır ağır çe
virerek resmini aldığı çiçeklere benzi
yordu. Fakat Aldens bu fikrini söyle
mekten çekindi. Almanvari düşünceler 
zümresine sureti katiyyede maledilmit 

bau fikirler vardı ki, onlan söylememek 
laznndı. 

Kızı söylebneğe yardım ed<!r diye: 
- Sonra güzellik müsabakasında da 

mükafat kazandınız, değil mi? 
- Evet, onun gibi bir şey,. Her hal

de bir it bulmak icap ediyordu. Babam 
bankada küçük bir memurdu. Banka İf· 
laa etti. işlerimiz büsbütün bozuldu. 
Bir kütüphanede çalııacaktom. Münaaip 
bir iııti. Fakat sonra tulup bir güzellik 
salonuna girdim, Pek iyi bir yer değil
di; her halde Warrens'in kızırun çalışa
cağı yer değildi. (Biraz sıkılarak gül
dü). Bilir misiniz Fairmout'ta belli baı• 
lı bet aile vardır; bunlardan biri de 
Warreıu ailesidir. O zaman «Lady's 
Weekly» ismindeki kadın mecmuasında 
bir iı buldum. Mecmuada: "Gölgede 
Güzellik» serlevhası altında bir fotoğ
raf serisi enırediliyordu. Taraf, taraf kü 
çük ıehirlerde dolaşıp güzel kız anyor
lardı. Mecmuada, deniz mayosu ile fo
toğrafım çıktı, Bu da pek münasip bir 
şey değildi... Bunun Üzerine tuhaf tu
haf mektuplar, izdivaç teklifleri aldım. 
Bu hal böyle devam etti. Nihayet mec
mua masrafı kendine ait olmak üzere, 
bulduğu genç kızlardan Hollywood'a 
gönderdi. Mecmua için büyük reklam 
oldu, Zavallı kızlardan hiç biri iflah ol
madı ... 

(Arkası var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal-rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahıuUl toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üıere her isteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız eakial gibidir. Yani latanbul'da Sirkeci.istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~turı 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. fıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparltler be
delin yü:ıde yirmisi peıln ve 6.ıt tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren hiltiin maıraflar 
ve mfa'uliyet mötteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heıabına aigor~a ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
dfrenrer için ılgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vaıon alparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baııaa beı lira 
tenzilattan latlfade ederler. 

Adreı: latanbul'da Bahçekapıda Dörd1incü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreal: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Banka, Şirket, Ticarethane 934 
ve müessesatta müstamel 

senesine 
mahsus EC-E lntipr etmittir • 

HER YERDE 
ARAYINIZ AJANDASI 

Kağıdının iyiliği cildinin metaneti Avrupa defterlerine faiktir. Ece ismine dikkat. Depoıu ; Ankara Caddesi No. 111 AFiTAP MAeAZASI MEHMET SADIK 7132 6347 

f lst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

·T~RKiYE 
İhtiyat zabit mektebi ihti- j 

yacı için 200 metre muşamba 
18-9-933 pazartesi gÜnÜ saat 1 
15 ten 15,30 kadar pazarldda 
satın alınacaktır. Nümunesi
ni göreceklerin her gün ve pa
zarlığa gireceklerin belli saa
tinde Merkez Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunma-
ları. (306) (4905) 

* * • 
Harbiye mektebi için 126 a 

det altlı ve üstlü demir karyo
la 710-933 cumartesi günü 
saat 14 te aleni münakasa ile 
alınacaktır .Taliplerin nümu
nesini komisyondan görmeleri 
ve belli saatte teminatlarile 
Topha~ede Merkez Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(309) (4933) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müessesat ihti
yacı için kapalı zarfla münaka 
saya konulan 30000 kilo Be
yaz Peynire verilen Fiat paha 
lı görüldüğünden 20-9-933 
çarşamba günü saat 16 dan 
16,30 k•::lar pazarlıkla satm 
alınacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini girmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
saatinde komisyonda hazll' bu 
lunmaları. (313) (4935) 

• • • 
Ordu ihtiyac1 için kapalı 

zarfla münakasaya konulan 
l 500 adet su fıçısına verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
18-9-933 pazartesi günü saat 
16 da pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin şartname
sini görmek için her gün ve pa
zarlığa girişeceklerin belli 1 
saatinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (312) (4934) 

* * * Harbiye Mektebi ihtiyacı i-
çin tabak, kaşık, çatal, tuzluk, 
sürahi, çay bardağı 20-9-933 I 
çarşamba gilnü saat 15 ten 
15,30 za kadar pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin nümunesi 
ni ögrmek Üzere her gün ve 
belli saatte teminatlarile Top· ı 
hanede Merkez Satın alm" k<l 
misyonuna gelmeleri. (307) 
(4932) 

• • • 
Maltepe Piyade Atış mekte 

bi için 80,000 kilo ekmek 
18-9-933 pazartesi günü saat 
14 te kapalı zarfla satın alı-

' nacaktır. İsteklilerin şarbıa 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya girişecek!er~n bel 
li saatinden evvel teklif mek 
tuplarını komisyon riyasetine 
vermeleri. (245) (4393) 

6071 
'f " • 

Maltepe Askeri lisesinde 
nakliye arabalarının tamiri 
16-9-933 cumartesi günü saat 
14 ten 15 kadar pazarl k!a 
.i"aptırdacaktır. T alip!crin pa 
ı:arlk günü temin:lt .a. ae Ko
misyona gelmeleri. (2ö7) 
(4817) 

6442 
.. 'f 'f 

Yeşil.köy Hava Makinist 
ınektebi ihtiyacı için alınacak 
350 çeki odupun pazarlıfrında 

talip çıkmadığından 16-9-933 
cumartesi günü saat 15 ten 
15,30 kadar pazarlıkla satın 
alınacağından şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gÜn J 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı Satmalma Komisyonunda 
haı:ır bulunmaları. (252) 
(4458) 6169 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı İçin alınacak 8890 çeki 
odunun pazarlığında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 16-
9-933 cumartesi gÜnÜ saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman 
danlığı Satmalına Komisyo 
nunda hazır bulunmaları. 
(253) (4459) 6170 ....... 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 45J9 çeki odunun 
pazarlığındaki fiat pahalı gö
rüldi.iğünden 16-9-933 cumar 
tesi günü saat 14,30 dan 15 
kadar pazarlıkla satın alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez K. Satın alma komis 
yonunda hazır bulunmalarr. 
(254) (4460) 6171 ..... 

Maltepe Askeri Lisesinde 
bulunan bozuk kuyunun tami
ri 16-9-933 cumartesi gÜnÜ 
saat 1 1 den 12 ye kadar pazar 
Irkla yaptırılacaktır. Taliple
rin belli saatte teminatlarile 
komisyona müracaatları. 
(293) (4811) 

6436 

llRA~T 
BANKASI 
ı-r-.\ 

~~ 

' 
..., ~ 

5188 

Kuleli Askeri Lisesi ıçın 
Beş kalem Almanca ve Fran
sızca Lektür ve Gramer 16 Ey 
lül 933 cumartesi giinü saat 1 1 
den 12 ye kadar pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satın alına komis
yonuna gelmeleri. (291) 
(4813) 

. ~irde ira! ed~n ~üe~sat veznele-ıBarut ve Mevadı infilikiye fiş~k ve 
rımn açdma ve kapanma saatleri 15 Ma- A } • A • h• 
Y'.• ili 15 Eylül 1933 devresi için 11ra- V ma zemesJ ve V saçması ın 1. 
aile saat 9,30 ve 15,30 olarak teıbit edil ı •• .J •• ı •• v •• d 
miş idi. sar arı umum mu ı.ıur ugun en: 

Mulraddema olduğu veçhile, ayni müeo 

·~·~t ~~-neleri~~· 16 Eylül 193l cumar Avcılara •. la" n 
t~., ı.rununden ıtibaren saat 10 da açıla 

6438 
• • 

Maltepe Askeri Lisesi için 
120 adet Almanca Lektür 
120 adet Almanca Gramer ile 
10 adet Lugaritme 16 Ey:ül 
933 cumartesi giinü saat 11 
den 12 ye kadar pızar:ıkla a-

cağı Vf"' a.aat 16 da kapanacağı umumuıı 
m.\IUmu olmak Üzre ilin olunur: 

Banu Commerciale l taliana, Banco 
dl R<>ma, Chriuoveloni Bankası, Deuta· 
ehe Batık und Disconto Geıellıchaft, 

Deulsche Orientbank (Filiale der Dresd 
nPr Bank), Emlik ve Eybım Bankası, 
F efemenk Bahrioefit Bankası, Oıman• 

lı Bankası, Seliınik Banka&ı, S. S. C. l. 
Tirı.ret Hariciye Banka&ı, Şarlrikarip Ti 
card Bankası, Türkiye lı Bankaaı, Tür 
kiye Ziraat Bankası. 

lınacaktır. Taliplerin belli saat 6490 
te teminatlari'.e Tophanede ....................... -----...,.,.,,,,...,.....,;,;,;;.;;.. 
l'vlerkez Satın alma komisyonu şe kadar pazarlıkla yaptırıla 
na gelmeleri. (290) (4.sl4) caktır. Taliplerin pazarlık gü 

6439 nü belli saatinde teminatlarile 
Tophanede Merkez Satın al
ma Komisyonuna gelmeleri. 

f. r 

Maltepe Askeri Lisesi için 
250 çeki odun 16-9-933 cu· 
martesi günü saat 14 ten 15 
kadar pazarlıkla alınacaktır. 
Talip!erin teminatl_ıı.rile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 

(288) (4816) 
6441 

Maltepe Askeri lisesinde 
mevcut şekli mucibince su de
posunun imali 16-9-933 cu
martesi rrünü saat 14 ten 15 

(286) (4818) 
6443 

Topçu Atış Mektebi için 15 
ton Kok kömürü 16-9-933 cu 
martesi günü saat 14 ten 15 ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. Ta 
!iplerin pazarlık . günü belli 1 
saatte teminatlariy!e T oph:ıne 
de Satın alma komisyonuna ı 
gelmel~ri. (285) (4819) 

6444 

Bddırıcm Avına mahsus olmak üzere piyasaya çıkarıldı
ğı evvelce ilan edilen küçük numaralı saçma ile doldurulmuı 
kara barutlu fişeklerden başka ayni numaralı aaçmayi havi 
dumansız barutlu fişeklere ge~ek kara ve gerek dumansız ba
rutlu ve büyük numaralı saçmalar ile doldurulmuş 12 ve 16 

kalibre fişeklerin de piyasaya çıkarddığı ve bayilerde bula 
mıyanlarm Tophanedeki satış mağazamıza müracaatları lü

zumu ilan olunur. 
Kara barutla dolu fişeklerin fiatı cinsine göre 5, 6, 7, 5, 

ve dumansız barutla dolu olanların fiatı 8,9 ve 9,5 kuruştur. 
9,5 kuruşa satılacak fişekler şöhreti cihana yayılmış İris ta
paları kullanılmak suretiyle derdesti ihzardır. Fişeklerimiz on 
Fişeği havi kutular içinde satıl:r. 

Fişeklerimiz balis6ki evsıf cihetile Avrupa imalatım a
ratmıyacak derecede mükemm~ldir. Kutuların içinde Fişekle
rin evsafını gösterir Lavhalar vardır • 

Alınız, tecrübe ediniz, mutlaka memnun 

1 ' 
1 

kalacak•ınız: [ 4 7 45] 

Evkaf midlrlyetl llAaları 1 
1 

Silivri kazası dahilinde v .iki vakıf çeltikler çiftliğinin üç 
sene müddetle icarı arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 7 -10-
933 cumartesi gilnü saat on b !Ştedir. Talip olanların İstanbul 
Evkaf müdüriyetinde Varidat kalemine müracaat eylemeleri. 

(4916) 

Ueniz Y otları ltletmeai 
ACENT ALARI : 

Karalı:öy • Köprübaıı Tel. 42366 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

1ZM1R SÜR'AT 
POSTASI 

SAKARYA 
vapuru IS Eylül cuma saat 14 
te Galata rıhtımından doiru iz. 
mir' e ve Pazartesi lzmir' den 
doğru İıtanbul'a kalkar. 

(4847) 
6470 

KARADENİZ ARALIK 
POSTASI 

ERZURUM vapuru 17 Eylül 
pazar 18 de Galata rıhtımından 
kalkarak Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, .Fatsa, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rize'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Of, Pulathane, Ordu'ya uğ. 
rayacak yalnız Zonguldağ'a uğ
ramıyacaktır. (4938) 

MERSİN ARALIK 
POSTASI 

ÇANAKKAl-E vapuru 17 Eylül 
pazar 10 da idare rıhtımından 
kalkar. Tatucu, Anamur, Kuta
dası, ve Gelibolu'ya yalnız dö
nütte uğrar. (4937) 

iMROZ POSTASI 

UGUR 
vapuru her cuma saat IS te İ
dare rıhtımından kalkar. Gf. 
DiŞTE Gelibolu, İ.apseki, Ça
nakkale ve İmroz'a DöNOŞTE 
de ayni iskelelere uğrar. ( 484S) 

6468 

Zayi: Galatasaray Lisesinden 333-334 
senesinde alınış olduğum tastilı:namemi 
zayi ettiın. Yenisini alacağım. 
327 Seyfettin (7386) 

1
- Askeri tabrlka~ 

lar ilAnları 

----------------------Barut Fabrikaları işçileri i
çin aşağıda yazılı Üç kalem El 
bise pazarlıkla mübayaa edile 
cektir. Şartnamesini gönnek 
üzere her gÜn ve pazarlık et
mek için de 21 Eylül 933 per
şembe giinü saat 14 te Balar
köy Barut Fabrikasında Sa
tın Alma komisyonuna mü· 
racaat eylemeleri. ( 4920) 

162 Takun maa kasket elbi
se: Bekçi ve kapıcı. 

5 Çift F otin: Bekçi ve ka
pıcı. 

5 Takım maa kasket Elbise: 
Bekçi ve kapıcı. 

..-... 50 Derecelik--• 
HARiKA RAKı:>t 

>,) 

Oll 
c:ı 

~ .. • 

İLAN 

r"' ... .. 
;; .. -· 

-i'miftı ... 
6962 1 

6199 

OSMANLI BANKA.Si citeleri, Ey· 
lülün 16 ıncı cumartesi ciinunden itiba
ren yeni bir ip.'ra kadar 2:irde muh.ar .. 
rer saatlerde açık bulunacaktır : 

1.) Galata Merkezi ile Yenicaıni ıu· 
b~si ; 
Eyyamı adi:•ede : saat 10 dan 16 ya 

ya kadar 
Pazar giinleri ; •aat 10 dan 12 ye k• 

dar . 
2.) Beyoğlu ıubeai : 
Eyyamı adiyede: saat 10 dan 12,30 a 

•nat 14 ten 16 ya kadar. 
?azar ı:ünleri : saat 10 dan 12 ye ka

daz. 



KIRTASiYECiLERE 
Günden güne tesisatım büyülterek ma
mulatını mükemmel bir şekilde çıkaran 

iN 
MUREKKEBl 

FABRİKASI 
birçok malların fiatları yükseldiği biı 

:ıamanda fiatlarmda 
TENZiLAT 

yapmıya muvaffak olmuştur. 

Siparişlerinizi ve mubayaatıruzı 
Bu tenzilatı öğrenmeden yapmayınız. 

Perçin Mamulatı: 
Yazı mürekkebi 
Dolma kalem mürekkebi 
1stampa mürekkebi 
PERÇINOL yapıştırıcı 
kolası ve zamkları 

UMUM SATIŞ MERKEZi : 
K 1 T A B I H A M I ve Ş sı. 

Yenipostahane caddesi No. 66 (7256)' 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vekaletince tam devreli lise olarak tasdik eclilmi~ıir. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec İngilizce ve fransızcayı en iyi ögreıen bir müessesedir. 

Öniverslte bakaloryasına hazırlar. · 
Kayıt muamelesi 16 eylülde başlıyacak ve 30 eylüle kadar devam 
edecektir. ikmal ve hususi imtihanlar 26 Eylülde bqbyacaktır. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf leyli 140, nehari 90 ve başlangıç lngilizce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malümat almak iatiyenlerin Kolec Miidürlüğüne 
milracaatlan rica olunur. :J 

Adresı lzmlr posta kutusu No. 258 -Telgraf: Kolec, fzmlr 
[6533] - 6001 

-------------------------------------------------1 
Akay işletmesi Müdiriyetinden: 

CUMA giinleri yapılmakta olan ADALAR - ANADO
LU - YALOVA ilave seferi 15 Eylül 933 CUMA günü de ya 
pdacak ve ondan sonra yapılmıyacaktır. PAZAR günleri ya
pılmakta olan Moda, Kalamış, Cadde bostanı, Suadiye hattı
nın köprüden saat 15 ve Suadiyeden saat 16,25 seferleri 15 
Eylül 933 tarihinden itibaren CUMA gÜn}eri de yapdacaktır. 

(4890) 6513 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

Mektep Talebesi için şartnamesi mücibince kapalı zarf 
ınıretile kumaşı ve imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere 
261 takım elbise yaptırılacağından münakasası 30 Eylül 933 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te İcra edilecektir. 
Talipler işbu saatten evvel 500 liralık teminatı eveliyelerini 
mektep veznesine yatırmaları ve kapalı zarf mektuplarile bir
likte tüccar terzi olduklarına dair 933 senesine ait ticaret oda 
ıı vesaiki ibraz eylemeleri mecbur bulunduğu alakadaranm 
ma)iimu olmak üzere ilan olunur. (4702) 

1 6338 

Yüksek Mektepler 
Mübayaat Komisyonundan: 

Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde yapdacak 
4000 liralık bedeli keşifli müteferrik İnşaat ve tamirat 27 Ey 
lül çarşamba günü saat 15 te aleni münakasa ile ihale edile
cektir. Şartname mektep idaresindedir. Talipler Pazartesi 
ve Perşembe giinleri Mektep idaresine müracaatla şartname 
yi görebilirler. Alakadarların ihale gÜnÜ Fındıklıda Yüksek 
Mektepler mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olu-
nur. (4717) 1 6340 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

3558 lira 31 kuruş bedeli keşifli ve 9-9-933 cumartesi gÜ
nü kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer Ticaret ve Sanayi o
dası binasının Üçüncü kat İnşaatının ihalesi görülen lüzum Ü• 
zerine on beş gün tehir edilmiştir. 1halei katiyenin tarihi ilan
dan on beş gün sonra 24-9-933 tarihine müsadif pazar gÜnÜ 
saat on beşte yapılacağı ilan olunur. (4940) 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

ldaremize merbut olan küçük Yozğat barut ve mevaddı 
infilakiye fabrikalarının hastabakıcılığı münhaldir. 

Bu vazifeye tayin olunacakların şu şartları haiz olmaları 
lazımdır. 

A-Yaşı Yirmi beşten aşağı ve Kırk beşten Yukarı ol
mamak (Kadın veya Erkek olabilir). 

S - Hüsnü haline müş'ir vesika ibraz etmek. 
C - Hastabakıcı Mektebinden şahadetnameli olması ve

yahut resmi hastahanelerde asgari iki sene müddetle bu vazi
feyi iyi ifa ettiğine dair elinde hastahane vesikası bulunmak. 

D - Bekar olmamak. 
E - Türk harflerile okur yazar olmak. 
Bu vazifeye tayin olunacak kimseye yüz lira verilecek, 

ibatesi fabrikalardan temin olunacaktır. İsteyenlerin Galatada 
Bahtiyar hanında 50 No. da İdaremize istida ile müracaat et· 
meleri. (4836) 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 EYLOL 1933 

. 

Kumbara Kur' alarının 933 
ikincisi ay·. başında çekiliyor 

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

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir4 

o 

Birinci mAkafat 1000 Lira 

ikinci mükAfat 250 ,, 
10 klılye (tOOerdea) 1000 ,, 
20 ,, (50ıerdea) 1000 ,, 

175 
" 

(10ardan) 1750 ,, 
Tevzi edilecektir. 

' « . ' _, ' . ' . . ' . : ;" • 
Istanbul Ziraat Bankasından: 

Sıra 
No 

Semti Mahallesi 

693 - ıstanbul Eminönll Şeyh Mehmet Keylani 
694 Tophane Karabat 
695 Galata Beyazıt 
696 ., Kemanket 
697 Kadıköy Caferağa 

" " 
Bakırköy Zeytinlik 

" " 

Sokağı 

Arpacılar 

Lüleci 
B(.yazıt 

Şerbathane 
İskele caddesi 
Muradlyo 
Taşevler 

" 

Cinai Hiasesi Emlak Hi.tseyo g6re mu 
No. hammen kıymeti 

Kağir mağaza 14160/155520 39-41 2735 T. f;;, 
Ahşap dükkan llstü oda Tamamı 17 600 11 

Kağir z;:ıağeıa ve apartman 3/40 37139 4500 1., 
Kagir kahvehane ve listll hano 12/16 9· 11 6000 ,. 
Kagir mağaza üstıi oda 9124 32 3375 ,, 
Kagir hane 112 5 3500 ,. 
Arsa ar••nı 327 Tamamı 10/12 327 ,... " ,, " 292 " 10/13 292 " 

698 
699 
700 
701 
702 
703 

211 " 10114 211 
M " " I> " 222 tt 'i 10/15 222 n " ,, ,, '' ,, ,, 
" " ,, " " 340 " 10/16 340 " 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimll.badil bonosile 6denmek üzere yukarda evsafı yazılı.gayrimenkuller 
den 696 ııra numaralı ıartnameıine tevfikan kapalı zarfla ve diğerleri açık artbrma ıuretile satışa ~ıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 25/9/933 
perşembe günD saat OD bqtedir. Kapalı zerflann ve pey akçelerinin müzayede günü saat OD d6rt buçuğa kadar tevdii lazımdır. Şartname 
Bankamız kapı•ına asılmııtır. Senei haliye vergisile belediye reaimleri müıteriye aittir. (4761] 

Ankara Numune Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastahnemize muktezi 29 6 kalem eczayi tıbbiye, sargılı
bez, pansumanlık tülbent bezi , 37 kalem laburatuvar eczası ve 
28 kalem laboratuvar malzemesi bir kalemde olarak kapalı 
zarf usulile 12 kalem rontgen alatı keza kapalı zarf usulile; 
67 kalem kulak, boğaz, burun' göz, idrar yolları ve dişçi ala
lı ve dişçi eczası aleni suretle yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuş ise de teklif olu nan fiyatlar haddi layik görül
mediğinden 31 Ağustos 933 ten 20 Eylul 1933 çar· 
şamba gününe kadar yirmi gün müddetle temdi
den tekrar münakasaya konulmuştur. Takas kalktı
ğından tekliflerde bu ci betin nazarı dikkate alınma
sı lazımdır. Taliplerin yevmü mezkUrda yüzde 7,5 teminatla
riyle birlikte saat on dörtte hastahanede müteşekkil komisyo
na ve şartname ve listelerini görmek İçin de lstanbulda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdiriyetine ve Ankarada Hastaha
ne idare memurluğuna müracaatları ilan olunur. ,(4562) 

6216 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Galatasarayda Avrupa 
pasajında ehven fiatle 

kiralık dükkanlar 
Galatasarayda Ayrupa pasajında 14-18-20-15 ve 19 

numaralı dükkanlar pazarlıkla kirava verileceı?inden taliple 
rin Subemize müracaatları. 14686) 

~308 

,Nafia Vekaletinden: 
Irmak. Filyos hattının lrmak Km. 104,000 - 112,000 a

rası ikınali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Münakasa 5-10-933 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık maka
mında icra edilecektir. Taliple rin cari seneye mahsus ticaret 
odası vesikası ve (2750) liralık muvakkat teminatlariyle bir 
likte ayni gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazım-

dır. Taliplerin Demiryol İnşaatında çalışmış Mühendis veya 
maruf bir Şirket olması veya böyle bir Mühendisle hissedar 
olması meşruttur. Talipler bu husustaki şartnameleri on 
beşer lira mukabilinde Ankarada Nafia vekaleti Levazım dai 
resinden tedarik edebilirler. .(4618) 6253 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lıhı Istanbul Satınalma komisyonundan· 

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

2 - Münakasa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Sl!ıtınalma 
komisyonundan alınacaktır. , 

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

4-Münakasaya girecekler hangi Ticarethane ve Fab-
rika Sahibi veya vekili oldukla rmı İspat edecek vesikai mak 

buleyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmele
rini teklif mektuplarile birlikt e ihale giiriünden evvel komis
yona vereceklerdir. 

5- Örnek satmalma komisyonundadır. istekliler ora-
da görebilirler. (4522) 6240 

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