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Fransızlar Hitleı·'in Nuren
berg Kongresinde Strazburg 
bayrağını takdis etmesinde
ki hikmeti sordular. 

Iialk Fırkası için bir bayrak 
n\İn. .. tınesi kabul edilmiştir. 
Bu bayr&k fırka merkezle
rh .. e asılacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Me 'usu MAHMUT 

Paris mükalemeleri 1 

Bir taraftan Milletler Cemiyeti• 
nin meclis n umumi heyet içtima· 
]arma diğer taraftan da ailahsızlan· 
ma k~nferamı müzakerelerine hazır .. 
ohnak üzere lnıiliz Hariciye m!"_te· 
tarı Mr. Eden ile Fransız Harıcıye 
llazın M. Paul Boncour arasında Pa· 
riate ıelecek pazartesi günü ehem· 
miyetli temaalar yapılacaktır. Bu te• 
maalann istihdaf ettiği gaye, Cenev• 
ı-ede toplanacak olan içtimalard~ 
evvel, ba§ta ailahsızlanma meseleaı 
olmak üzere, müzakerelere mevzu 
teşkıl edecek olan i§ler. hakkında ln· 
giliz ve Franaız noktaı ~a.zarlarmı 
telif etmektir. Gerek Jngilızler ve 
gerek Franaızlar tarafından inkar e· 
dilmemektedir ki üzerinde anla§mak 
zarureti hissedilen en ehemmiyetli 
İ§ ailaluızlanma meseleaidir. Filhaki· 
ka 22 eylUlde açılacak olan Milletler 
Cemiyeti meclisi ve onu takip ederek 
toplanacak olan umumi heyet içtima· 
!arında b irinci derecede ehemmiyet· 
li aiyeı..ai meseleler mevzuu bahsolmı
yacaktır. Eaaaen Mançurya meseleai 
hakkındaki hükümden sonra Millet· 
Jer Cemiyeti itibannı o derece kaybet• 
miıtir ki Cenevreye ehemmiyetli ai· 
yaai meselelerin müzakereoi intikal 
bile ettirilmiyor. Binaenaleyh Millet· 
ler Cemiyetinin gelecek hafta top· 
Janacak olan içtimalanndan ziyade 
16 tqrinievvelde tekrar içtima ede• 
cek silahsızlanma konferansına e
hemmiyet veriliyor. 

Silıibsızlanma konferanamm fena 
talii ıuradadır ki ilk toplandığı gÜn· 
denberi, beynelmilel vaziyet ailibaız• 
Janma İçin ııittikçe daha az müaait 
bir tekH almqtır. "Gelen ııideni ara• 
tır,, diye bir aöz vardır. Bu aöz ay• 
nen ıilahuz.lanma konferansının biri· 
birim takip eden içtimalan ha.klmıda 
eöylenebilir. Silihaızlanma konferan• 
aı ilk içtima ettiği zaman, Mançur· 
ya'daki Japon darbeainin yarattığı 
havadan ıikayet ediliyordu. Hatta 
bu yüzden beynelmilel münaaebetJe. 
rin bir buhran devreıi geçinnekte ol· 
duğu ve aili.haızlanma konferansının 
bu buhrandan aonraya bırakılmaaı 
muvafık olacağı bir fikir olarak ileri 
aürü:mii§tü. Mançurya buhranını ta• 
kip eden hadiseler, adeta o zamanı 
llralacak müşkül vaziyetler ihdaa et· 
mı~tır. Ve al.lihsızlanma k"<>nferan
aırun mukadderatı da gittikçe mÜ§· 
külleıen ıiyaai vaziyet ile müvazi O• 

Jarak yünimÜ§tÜr. Ta ki bugün silah· 
sızlanma konferanaı bir silahsızlan• 
ma konferanar olmaktan çıkınış, silah· 
ları arttırmamak ve mevcut ailah 
vaziyetini muhafaza etmek bir ide
al halini almıştır. Silah11zlanma kon
feranamm neticeoi hakkında daima 
nikbin tahminlerde bulunanlar, e
ğer yeniden başlamak üzere bulu
nan ıili.hlanma rekabetine mani olu· 
nabilırse, silahsızlanma konferansı
nın büyük bir muvaffakıyet elde .et• 
mit telakki edilebileceğini kaydet· 
mektedirler. 

Filhakika eğer ortada Almanya. 
ron hususi vaziyeti olmasaydı, belki 
de şimdiki ailah niapetlerini olduğu 
gibi tesbit eden bir mukavele imza 
edilebilirdi. Bu, tıpkı Londra iktıaat 
Ye maliye konferanıında İmza edilen 
gümrük mütarekesi şeklinde, fakat 
muayyen ye uzunca bir müddet için 
lmzalanmı§ bir silahlanma mütareke
ıi olacaktı. lktısadi buhran da böy· 
le bir vaziyeti devletlere filen empo· 
ze etmi§tir. Fakat böyle bir prensi· 
bi kabul etmek, Almanyanın Versail· 
lea muahedeaile tayin edilen ailih
aız vaziyetini yeni bir mukavele ile 

etmektir ki Almanyarun as. 
razı olmıyacağı aşiki..rdır. 
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iDüıi İtalyan güreşçilerini 
yenerek dünya ikincileri 
kategorisine dahil olduk 

/m:.aJan e1111el mua :ir naztrlat' ve vekillerimiz Hariciye vekÔ/eti ıalonlarmda 

Son haber:Almanga milli takımı mil
li takımımızla karşılaşmağa geliyor 

Beşiktaş Bulgarlan 2-0 yeneli 

Misafirler vekillerimizi 
Atinaya davet ettiler 

Hilô.liahmere 1000 lira teberrü 
Yunan nazırlan bugün Patriği ziyaret ederek 

ağlebi ihtimal akşama gidecekler 
'ANKARA, IS (Telefonla) - Elen 

miaalirlerımiz ıaat 17 de kalkan hu· 
auai trenle latanbula hareket etti• 

)er. Ankara palastan iatasyona kadar 
caddeyi , iataayon iç ve dıımı doldu· 
ran halk dost hüküınet erk8.nuıı ha· 
raretle alkı§ladı. Veda meraaimi de· 
rin bir dostluk havası içinde ııeçti. 

Yunan nazırları Ba§vekil ve vekil· 
)erimizi en kıaa bir zaman zarfın
da Atinada beklediklerini müteaddit 
defalar ifade ettiler. Misafir hanım• 
Jara İsmet Paıa, Tevfik Rüıtü ve Ce1 
lal Beyler mavi • beyaz ve kırmızı • 
beyaz renkte kurdeli.larla ıüslü mÜ· 
teaddit karanfil ve gül buketleri tak• 
diın ettiler. Bu sırada Yunan Hari• 
ciye Nazın M. Makaimos İsmet Pa, 
§aya hitap ederek, ve onun alnında, 
ve batında durduğumu kabul etti• 
ği sulhun defne dallannı ve beya:ı: 
tenıR çiçeklerini telmih ederek: 

- Bizler de birer çiçeğiz, diye 
gülümaedi ve bu doat tebessüm ora• 1 
da bulunanların dudaklanm aüsledi. 

lamet Paıa ve Tevfik Rü§lÜ Bey 
trenin hareketinden evvel Yunanlı 
gazetecilerin bulunduğu vagona doğ. 
~ ilerlemek nezaketini göstererek 
onlara iyi aeyahat temenııllinde bu. 
lundu. Tren coıkun tezahürat arasın
da hareket edince, halk BA§vekilimiz 
lamet P a§ayı devamlı ve hararetli bir 
tarzda alkı§lamak auretile ıiyaaeti
ni takdir ettiğini gösterdi. 

Eniı Bey de dönüyor 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Ati· 
na elçimiz Enia Bey refikaoile btr• 
likte huauai trenle hareket etmiıtir. 

(Devamr 6 zncr sahifede) 
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M. Çaldaris imza ederken 

, 
Sofya ziyareti 

Başvekilimiz pazartesi 
günü hareket ediyor 

ANKARA, ıs (Telefonla) 
- ~apıekilimiz lmıet PCJfa, 
ıefakatinde Tevfik Riiftü, Fa
lih Rıfkı ve hıuusi kalem mü· 
dürü Relik, Hariciyeden Cevat, 
Ilariciye hususi kalem müdürii 
Relik Amir Beyler olduğu hal
de pazartesi giınü $ofyaya lıa
ı eket edecektir. 

.. ııııııiıiıiuiıiiıilııiııılliıiii .......... 

Fırka için bir 
Bayrak hazırlandı 
Onuncu yılda bu bayrak-

lar da dalgalanacak 
CüMuriyetin onnncu yıl dönümün· 

ele meınleketin her tarafında C. H. Fır
kası binaları en iyi şekilde bezenecek
tir. O .günlerde Fırkanın vilayet, kaza, 
nahiye · ve semt ocağı binalarında fevka 
lide tezyinat yapılacaktır. 

C. H. F. merkezi umuml•i ıubeleri 
için 4.000 tane bayrak yaptırmı§br. Fea 
hane fabrikasmda yapılan bu bayraklar 
tesellüm edilmi§tir. 

Diğer taraftan C. H. F. İçin bir dai
mi ba!"~. §ekli teapit edilmiıtir. Türk 
bayragı ıçın kabul edilen nizami eb'atta 
olan bu bayrak Türk kmruz111 renginde 
zemin Üzerine her biri ayn uzunlukta 
altı beyaz mızraktan ibarettir. 

Mızraklar bayrağın alt aol kenann· 
dan hşkmnakta ve başlanğıç ufki vazİ· 
yelte bulunmaktadır. Yukardan dördün 
cü mızrağın kaidesinde bir kaidesi ohm 
yan müselles bulunmaktadır. Bu altı ok 
C. H. F. nin halkçı, cümhuriyetçi, dev• 
!etçi, milliyetçi, layik ve inkılapçı vasıf· 
!arını remzetmektedir 

Bu bayrağın ilk ..;,,deli Feshane fab 
r~ka!ın.da yapılmış ve Ankaraya gönde
rilmı§tir. Fırka için bu bayraklardan 
bayrami\ külliyetli miktarda yapılacak
tır. Ba.~da ~~a bin:J~ına bu J:ıay· 
r~. Türk bayragıyle bırlıkte asılacağı 
gıbı Fırka mensuplan da bu bayrağı ev 
)erine asabileceklerdir. 

Amerika sefiri 
_..,__ 

M. Skinner yarınki 
ekspresle geliyor 

Dün Taksim atadyomunda ltal· 
yan güre§ takımı ile takımımız ilk 
karşılaımasını yaptı. 

Bu müsabakalar ile, evvelce de 
yazdığnnız gibi dünyadaki vaziyeti· 
miz üçüncülükten ikinciliğe çıktı. Bu 
•uretle Danimarka. Çekoılovakya, 
Türkiye ve balya dünya ikinciai aı• 
nıfını te§kil ediyorlar. 

Dünkü müsabakalar çok büyük 
bir alaka uyandınnıı ve pek mühim 
bir aeyirci kütlesi tarafından aeyre· 
dilmİ§tİr. 

Müsabakalar muntazam olmuı ve 
fÖyle cereyan etmiıtir. 

56- Servet: Trepicconi. 

mühim enstantane 

Almanyanm gizliden gizliye 
•ili1.hlanmakta olduğu artık gazetele· 
rin &Ütunlarmda yer bulan bir riva
yet halinden çıkmıt ta resmi ağızlar
da dolaıan itham ıeklini alıru§tır. 
Fransız iatibbaratının Alman aiJabla· 
n hakkındaki gizli doayasmdan M. 
Daladier bile bahsetmİ§ti. Binaen· 
aleyh eğer ailahaızlanma yolundaki 
mesaiden bir netice çıkmıyacağı an· 
la§ılmııta mevcut aili.h vaziyetini 
teabıt eden bir mütareke imzalanma• 
ama karar verilmiı.se, AJmanyanın 
huausi vaziyetini nazan itibara al
mak lazımdır. Pariste gÖrii§ülecek 
meaelelerden biri bu olaa gerektir. 

ı Muhtelit iki müessesenjn 
arlık lüzumu kalmıyor 

Mübadele komisyonu ve ·Muhtelit 
mahkemede yakında ilga edilecek 

Yeni Amerika 
sefiri M. Robert 
Peet Skinner'in ya· 
nnki Semplon eka
presile §ehrimize 
geleceği yazılmı§· 
b. 

llk iki dakikada ıüreıçiler biribirlerini de 
niyorlar. l talyan bir kafa kol kaptı 
tek burguya almağa çalıştı. Fakat 
S&rvet kurtuldu, Servet çendere ke· 
narmda bir kol kaptı. Fakat bir ıey 
:>lmadL Seryet alta dÜ§lÜ. ltalyan üat 
te çaJıpyor. Servet gene bir kol kap· 
tırdı. Fakat Servet bu oyununda kuv• 
vetlidir. }kisi de köprüye dolandı· 
lar. 

Diğer taraftan Almanyanm Ver· 
oailles muahedeaine rağmen ailih· 
Janmakla devam ettiğine kani olan 
Fransa, ister aili.haı.zlanma mukave
lesi, iater silahlanma mütarekesi tek
linde olaun, imzalanacak her hangi 
itilaıın Cenevred·e meydana getirile· 
cek beynelmilel bir teıkilatın daimi 
mürakabesi altında olmaama taraf· 
tardır. Franaızlara göre, bu beyne). 
milel teşkilat altı ayda bir her dev· 
!etin askeri kuvvetlerini tefti§ etme· 
:i ve o devletin ne dereceye k;ıdar 
beynelmilel mukaveleye aadık kaldı· 
ğıru raporla bildirmeli. Beynelmilel 
reomi bir caaua teıkilatı mahiyetin· 
deki böyle bir heyetin, altı ayda bir 
aakeri kuvvetlerini tefti§ etmeğe dev· 
let!er~n muvafakat edip etmiyecek
lerı hır meseledir. Hele eğer silahla· 
rı Bzaltmak noktasında bir karara 
Y~nlmaz da ıimdiki ailah nisbetleri
tun muhafazası hakkında bir muka
vele İmzalanıroa, mürakabe teşkila· 
b, Almanyaya Versaillea muahedesi. 
le yi.ıkletilen •ilahsızlanma büküm· 
lcri~i~ tatbikine memur bir heyet 
t~lduı.ı alacaktır. Ancak Amerikanın 
f•.,..Jiden nıüral<abe hakkındaki Fran· 
aı.z .'!oktai nazannı kabul ettiği biJ. 
olu ılıyor. H;tlcr harekefoıin Alman 

'ANKARA, ıs (Telefonla) - lki hükumet erkanı masında ta. 
lı meseleler üzerinde cereyan eden müzakereler arasında mü
badele komisyonu ile muhtelit mahkemenin ilgası işi de mev
zuu bahsolmuştur, Bu meyanda mübadele komisyonunun niha
yet (10) ~y zarfında ilgası tarafımızdan teklif edilmiştir. 

Muhtelıt mahkemenin iae nihayet üç ay zarfında liiğvı mev
zuu bahsolmuştur. Her iki mesele hakkında Yunan hükumeti 
erkanı Atinada tetkikattan sonra kısa bir müddet zarfında ce
vap vereceklerini söylemişler dır. 

Bu husustaki mukavele varılacak karar'ıı göre birinciteşrin 
başında Anharada imza edilecektir. 

hudutlarını aşarak, Felemenk, Belçi· 
ka ve Danimarkaya intikal etmesin
den endişeye düşen lngilterecln de 
Fransız noktai nazanna mütemayil 
olduğu zannediliyor. Eğer ltalya da 
bu fikre imale edilecek olursa, Al
manya büyük devletlerin müıterek 

bir cephesi 
nıektir. 

Paris müki.lemeleri, ailahsızlanma 
meaeleainde Almanyanın batına ço
~ııp örmek makaadmı İstihdaf eden 
te§ebbüslerin ba§langıcı telakki edi· 
lebilir. 

Ahmet ŞOKRO 

M. Skinner 

M. Skinner, la· 
tanbulda bir iki 
gün kaldıktan &OD• 

ra Ankaraya gide
cek ve Reiaicü.m
hur hazretlerine 
itimatnamesini tak· 
<lim edecektir . 

ltalyan ters köprüden düzeldi ve 
takriben 50 saniye kadar Servetin 
köprüsünü kmnağa çalıştı fakat Ser• 
vet gene kurtuldu. Hakimiyet ve o· 
yun tabii ltalyaıun. lıalyan bir ara 
ıpe takarak Serveti kavradı ve bir 
salto ile Servetin sırtını yere getirdi. 
6 dakika. 

61 - Ömer - Nizolla: 
(Devamı Sinci sahifede) 

Bulgarlar abideye s:elenk koydulı
tan aonra 

.. 

Gıireıten evvel Türk .,. ltalyan müsabıklar halka tak dim edilirken .... 

! 
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Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 
' 4 

" Cümbüş takunı " huzura nasıl çıktt ? Sultan Aziz pek 
yerıne getirmek memnun! - Padişah Hidiv'in arzularını 

istiyor. 

Sultan Abdülizizin keyf ehli, sa
fa ehli olduğu muhakkakb ve ha
remsarayında türlü türlü eğlence
ler, zevk ve safa alemleri tertip e
diyordu. 

Padişahın sarayında, mahir &a
zendeler, hanendeler, çengiler, kö
çekler vardı; lakin Mısrr Hidivi ls
mail PııJanm gönderdiği "cümbüş 
t:ıkımı,, na doğrusu benzeri, uyan 
yoktu. En mahir ltalyan, F ransı:ı; 
musiki üstatlarının ve Türk musiki 
sanatkarlarının yıllarca mesai aar
file yetiftirdikleri Maıkaibüma
yun heyeti ve mabeyin takımı mev
cut idise de hepsi biribirinden ~i
rin, cana yakın, musikiye 8.fİna, &a· 
ıı:ende, hanende ve oyuncu kızlar
dan t~ekkül etmiş böyle periler 
heyetinde bir saz ve ahenk takımı 
yoktu. 

Bunlar saraya alındıklarında 
iJkönce Perteniyal Valide Sultamn 
huzuruna çı:kardddar. Valide Sul
tan beğendi ve Aslanına arzeti. 

Sultan Aziz: 
- Harem&arayİbümayunda ay

rıca bir daire tahsis olunsun, bir 
kaç gün dinlendikten ve eksikleri
ne bakıldıktan sonra görelim! 

Diye irade etmifti. 
irade mucibince, çalgı takımı, 

mahsus bir dairede i&kin ve istira
hat ettirildi. Mısırdan getirdikleri 
yeknesak kostümler model itibazile 
hep bir renkte elbiseler yapıldı. U s- 1 

ta kalfalar tarafından "huzura 
çıkış merasimi, öğretildi. 

Böylelikle aradan on gün kadar 
geçmİftİ; bir pazartesi alqamı için 
bu yeni çalgı takımım görmek ve 
dinlemek istediğini hünkar emret
mişti. 

Aktam yemeğini müteakıp çalgı 
takımı, batmüsalıip deliJetile bü
yük salonda, Sultan Azizin buzu. 
runa çıkarıldılar. Salonun elvan 
'camlı iki kapuından kalar, ikiter 
ikişer yer öperek girdiler, hep bir 

' arada dizilirken cümlesi bir vücut 
imit gibi eğilip tekrar yer öptüler. 

Sultan Aziz, büyük gözlerini aç
mıf bakıyor; keyfi, memnuniyeti, 
yüzünden okunuyordu. 

Ahenge ba.tlanmasm• ferman 
buyurdular. Kızlar, evelce lıazırJa
nan yerlere köme halinde oturdu
lar, ~ ba,ladL Altı ka çalıyor, 
dört. kız okuyor, ikisi sessiz sada
aız -dinliyordu. 

Hiç falsosuz, mükemmel, hema
henk, muntazam bir fasıl yaptılar. 

.Artrk padif&bın keyif ve nefesine 
hudut ve payan yoktu. 

ikinci fasılda, kıvrak, fettan, 
oynak bir köçek terennümü bafla
yordu; perende, yani oyuncu kız.. 

lar, yer öperek kalktılar, üstlerin
de iğreti duran harmanileri bıra· 
kıp kısa etekli pembe tüllerle rak
sa girdiler . . O kadar güzel, mewzun 
ahenktar, ne,efeza oynıyorlardı ki 
tarif ve tasvir olunamaz l 

Azametli hünkann pek ziyade 
keyf~ geldiği, ne,elendiği, gözleri
nin içinin gülüşünden, yüzünün pa
rıl parıl parlayışından, dudaklarm 
hazla, memnuniyetle açılı~mdan 
anla,ılryordu. 

iki saat süren bu ahenk ve tarap 
gelecek hafta yani gece de tekrar 
edilmesi iradesile bitmi'ti. 

Ertesi günü Abdülaziz, harem
saraydan mabeyinihüma)'Ull daire· 
sine çıkınca, ilk işi Hidiv lsmail 
Pataya memnuniyet mektubu yaz
dımıak oldu. 

Batkıitibe verdiği emirde: 
- Mısır Valisine yaz! Gönder

diği "cümbü, takımı., makbule 
geçti. Kendisinden memnunum, 
Geçende yazdığı Adana ve Bai· 
dat keyfiyetleri için Ali ile bir söy
leşeceğim! 

Diye İrade etmiftİ. Bittabi bu 
mektup usulü veçhile derhal yazıl
mıt ve Hidiv lsmail Paşaya gön
derilmi,ti. 

Mektupta kayıt ve işaret olunan 
"Adana ve Bağdat keyfiyetleri,. a
sıl can alacak noktadır. Çünkü Hi
div lıımail Paşa, Adananın, Bağ
dadın da Mısıra ilhakın1, kendi i. 
daresine verilmesini istiyordu. ls
ınail Paşa, veraset usulünü değitti
rerek "evli.diyet,, e çevİrmİf, "·hi
diviyet,, ünvanıoı takınm1f, hukuk 
ve &alahiyetini genişletmif, artık 
ölkesini büyültmek arzusunda bulu 
nuyordu. Hatta daha ileri giderek 
tam bir istiklal sevdasında, hilafet 
ve imamet hülyasındayru . 

Hidiv, Mısırın deniz ve kıva 
kuvvetlerini günden güne arbrt
yor, yeni sistem harp gemileri alı
yor, baştan ba~ silıihlanıyordu. 

Fakat Ali ve Fuat P~ar, kur
nazca davranarak Mr:srr valisinin 
fazla 'kuvvetlenmesine, diflenmesi
ne meydan ve imkan vermiyorlar
dL Padi~ı kandırmak için bidi
ıvin bol sarfiyatı, hummalı mesai, 
gayret ve tetebbüsleri, ancak bu 
sayede akinı kalıyor, lsmail Pu.a, 
bütün dileklerini başaramıyordu. 

Bu sefer takdim ettiği ve Sultan 
Azizin "cümbüıı takmu.. diye ad 
takbğı canh hediyenin azıcık fay. 
dası olmu~ gibi görünüyordu. Zira 
padişah: 

- Ali ile bir söyleşeceğim! 
Diye ümit verici bir vaatte bulu

nuyordu. 
( Arkaı tıar.) 

r Yano: 

ı Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 
Ali Paşa cümbüşün keyfini ac!çadı ! - Ali Paşanın büyük 

1 bir hizmeti.- .Sultan Hamit zamanında Mısır meselesi. - ~ 

M.Pesmazoğlununziyareti 
Yunan iktısat nazırı İş bankasından 

sonra Yün iş fabrikasını da gezdi 

Yunan lkhırat na.zın lı Bankasını p.ı:n,..,,. 

ANKARA, 15 (Telefonla) - Dün 
1 ~ Bankaaını ziyaret etmi§ olan Yu
nan lktıaat nazırı M. Peamazoğlu re· 
fakatinde Celal Bey ve 1§ Bankası 
umum müdür vekili Muammer Bey. 
le Yiinlt fabrika..... ziyaret elli ve 

müessesenin defterine: 

l:ı Bankuınm muv11.ffak eıerlerin· 
den dolayı takdirlerile Celil Beyin 
p.hsma ait güzel hislerini &österan 
tahrlar yazclı. 
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HARiCi HABERLER 
M. Kanya Parise 
Hareket etti 
Müzakereler iktisadi sa
hada cereyan edecekmiş 
BUDAPEŞTE, 15. A. A. - Hariciye 

nazırı M. Kanya, dün •abah beraberin· 
de sefaret müste'ları M. Mariassy oldu
ğu halde Pam'e hareket etmiştir. Ma· 
car ajansı, bu seyahat hakkında aşağıda· 
ki tebliği neıre mezundur: 

M. Kanya'nın seyahati, alelade bir ne
zaket seyahatidir. 

Macar Baıvekili ile hariciye nazırı son 
zamanlarda Avrupanm muhtelif paytaht 
larmda bir talam seyahatlu yapmış olduk 
larından macar- hariciye nazmmn timdi 
de Avrupanm en mühim siyaıi merkez· 
lerinden biri olan Paris'i ziyaret ehneıi 
\"e Fransanm baricl siyasetini idare eden 
zevat ile gÖrÜ'!mesi gayet tabii bir 1eydir. 
M. Kanya ile M. Paul Boncour'un Av· 
rupanın vaziyeti ve bilhassa iki memle
keti alakadar eden me:seleler hakkında 
görüşmeleri muhtemeldir. 

Gazeteler ne diyor ? 
PARlS, 15. A. A. - Havas bildiri

yor~ Gazeteler, macar hariciye nazrrı M. 
Kanya'nın Pariae' seyahati etrafında bir 
takım mütalealar serdetmektedirler. Bu 

gueteler' yapılacak olan mükalemelerin 
de •iyasi işleri bir tarafa bırakarak mun 
hasıran iktiıradi sabada cereyan etmesi 
lhım gelmekte olduğu mütaleaımda 
müttefiktirler. 

Petit Parisien, diyor ki : 
" Hareketi reımi F ranıız oıahafili ta• 

rafından tasvip edilmiş olan M. de Kan
ya, Paris'de samimi bir kabule mazhar o
laı:aktır. Bununla beraber noktai n&zar 
teab1ednin hakikaten faydalı olması 
ve fena anlayışlara meydan vermemesi 
için müzakeresi derpit edileeek mesele
lerin açıkça tahkik ve tayin edilmeai i· 
~er. Bu itiharladır ki vuku bulacak 
bu temasta bu ihtiyat tedbirine riayet 
oluıunuş vo müzakerelerin münhasıran 
iktiaad: sahada cereyan etmesi tespit e
dilmi1tir. 

• 

'Gizli 
Silahlanma 
Fransa yeni müzakereleri 

ne cepheden görüyor? 
PARIS, 15. A. A. - Temp~ gazetesi 

dünkü baş yazısını silahları azalbna me 
selesine tahsis etmiştir. 

Temps' bu yalanlarda parist'e M. E
den ile M. Daladier ve M. Paul Bon
cour arasında yapılacak konu§maları söz 
geli:ıi ederek diyor ki : 

" Şi.mdi aaıl i§ iki noktanın bilinme
sidir. 

1 - tngiliz bükiımetinin evvelce ileri 
sürdüğü silahlan azaltma projesinde ya• 
pılınaaı diğo!ı' muralıhas heyetlerce İşte
nen değişiklikler ne gibi !eylerdir? 

2 - lngiliz hükümetinin, teklif etti
ği planı herkesce kabul olunabilecek bir 
hale getirmek için bu planda yapılma
sını kabule mütemayil olduğu değişik· 
tikler nelerdir 1 

" Böyle bir tavzihin nekadar nazik bir 
it olduğu kolaylıkla kavranabilir .Çünkü 
karıı karııya getirilip konan te"Zlerin is
tinat ve hareket noktalan balmnmdan uz 
laıtirıltruumm ne derecede güç olduğu 
öı..den beri bilinmeyen birıey değildir. 

Avrupanm ıım.umi vaziyetinde husule 
getirdiği kılnııkhğm tesiri altında İngiliz 
efkarı umumiyesinde bu oon aylar İçinde 
esaslı bir inkiıaf ve tekamül husule g-el
diği §Üphesizdir. Kontrol prensipinin bü 
yü1< devletlerin çoğu tarafından kabul e
dilmi, olmasının şiındilik oldukça mü
him bir ileri adunı olduğunda da §.Üplıe 
edilemez. Bununla beraber silah lruv· 

vetlerinin umumi surette müralcaba edil
mesi bu kontrolün tabi tııtulacağt şartla
ra ve hu ınüralral>enin tesiri derecesine 
göre bir kıymeti haiz olabilir. 

1 

'' Bu kontrolün müessir oimaaıt iyi ni
yet sahihi milletler tarafmdan bir te
minat sayılabilınesi için daimi bir koınU
yon tarafından muayyen zamanlarda ya
pılma11 ve bu müddetlerin gizli smılıla
ruşları imkansız kılacak surette birbirine 
yakm <>ima,. gerektir, Bınıdan başka bu 
kontrolün tesir ve ehemmiyetinin - ne
ticeleri hakkında hiç kimsenin yanılması 
na mahal bırakmayacak - ek•iksiz bir 
tecrübeye ile meydana çıkması lunn 
gelir. 

RESMİ TEBLİG 
iki hükumetleri arasında 
tam bir noktai nazar muta baka ti var 

memleket 

ANKARA, 15 (A.A.) - Rumi tebliğdir: Yunan Ba.svekili M. 
Çaldarİ•, Hariciye nazırı M. Maksimos ve Müli lktısal. nazır; M. Pu
mazoğlu hazeratı Ankarada ika metleri esnasında Ba~vekil lamet Ptt. 
şa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ve lktısat Vekili Celôl Beyefendiler 
hazera1ı ile müteaddit mülakatlarda bulıınmuslardır. Yunanistan111 
Ankara tıe Türkiyenin Atina sefirlerinin de iştirak elrnif oldukları bu 
mülakatlarda Yunanistan ile Türkiyeyi alakadar eden siyasi meseleler 

bir kere daha ve tamamile dosta ne bir hava içinde tetkik edümif 
tıe her iki taral bütün bu meseleler de iki memleket hükiimetleri araım 
ela tam bir noktai nazar mütabaka tı bulunduğunu müırahede etmİ•ler 
d~ • • 

Türkiye ile Yunanistan ara.sın Ja ticari mübadeleleri canlandrr
mağa karar vermiş olan tıe bun dan başka iki memleketin müteka· 
bilen ecnebi memleketlerle olan münasebetlerinde sar/etmekte ol
dukları iktısadi gayretlerini hem .:ıhenk kılmak arza.unda bulunan 
Elen tıe T iirk detılet adamları bir muhtelit komisyon te,kil efmeğe 
karar tıemıişlerdir. ı 

Bu komisyon hemen Ankarada toplanacak ve vazileıti matlup ga· 
yelen elde etmek çare tıe VtDıta lflrını araştumıık olacaktır. 

Komi.syon mesaisi Türkiye ile Yunaniırtan arasında ve geniş bir 
ikt.ı.sadi itiliilnameye e.sas te1kil edecek kadar ilerlediği zaman ki 
bu neticenin tepinisani ayınna kadar elde edilme.si ümit ediliyor 
Yunan milli i.ktısal nazırı Türk re fıki ile temastıı bulunmak üzere 
tekrar Ankaraya gelecektir. ) 

Yunanistan ve Türkiye mümeırsılleri Türk Yunan hakem mahke
mesine ve mulıtelit mübadele komisyonuna tevdi edilmiş olan iş
lerin kat'i surette taııliyesi anının hulill etmi;ı olduğuna kani bulun
maktadırlar. Bunun için heyeti murahhasalarını mümkün olduğu 
süratle hükıimetlerine bir itilaf name pı·oje.si tevdi etmeğe memur 
etmiflerdir. 

Misafirlerimize hediyeler verildi 
ANKARA, ıs. (Telefonla) - Misafir başvekil tıe nazırlara Ga

zi Hz. nin çerçeueli ve imzalı birer lotoğrafiıri takdim edilmiştir. Ay
rıca ismet Pı;. T eulik Rü,tü ve Celal B. ler de imzalı fotoğralilerini 
v~rmislerdir. 

M. Çaldaris ve nazırlara ismet Pş., içinde imzası bulunan ı ı Eylül 
933 tarihli kayıtlı birer altın taba lıa hediye etmiştir. Bundan başka 
yerli malt kehllbar ağızlıklar, ipek iş ve Yüniş kwna,ları hediye edil· 
mi1tir. 

içinde Ankara şehrinin manzaralarını ve ziyaret lıatıralarını te•
bit eden lotograflar bulunan albumler de Milliyet hususi lologralçuı 
Cemal B. tarafından hazırlanmıv tıe misafirlere t1erilmi1tir. 

" Bulgar kralının son zamanıialtl ziya 
reti, Tuna devletlerinin dalıa iyi bir ıu. 
rette birlikte çalışmalarına doğrıı bir 
merhale teokil etmektedir. M. Kanya' 
nın >:iyareticl de bu yolda yeni biı· mer
hale teakil etmektedir. M. Kanyanın zi· 
yaretini de hu yolda yeni bir merhale 
addetmek icap eder. Bütün çifçi ınem
leketleı-in mazıır bulundukları buh,.,.n, 
ihtimal merkezi ve tarki Avrupada Pa
ris ve Roma' da olduğu gibi iktiaadi sa• 
hada tesanüdün, müşterek selimetin şar 
tı olduğunun anlaşılmasrna medar olacak 
ltt." 

" Bu kontrol için lazım olan tecrübe 
devresi bitince silô.h kuvvetlerinde yapı
lacak tahdidat miktarlarının Jİmdiden tes 
biti mevzuu bahis olamaz. Çünkü bu 
nüktarlar ancak fili vaziyet iyice görü· 
lüp anlatıld.ıktan ve yapdacak tecrübe
nin vereceği neticeler açdcça öğrenildik 
ten sonradır ki teshit olunabilir." 

Hariciye vekili Atinaya gidecek mi? 
. . 

Sıra lsviçrenin , 
__.,_ 

• • 
Milli müdafaa her zaman-

dan kuvvetli olmah 
· LAUSANNE, 15. A. A. - Ciiıııbilrl 
~eisi M. Schultes şimdi her zamankinden 
claha ziyade lüzumlu bir hal alan milli 
müdafe.yi gözetmek. hürriyeti ve demok 
raaiyi kuvvetli bir sıırette tutmalc az• 
minde olduğunu söylemittir. 

M. Scbultes lsviçrenin Fransız dili 
kullarıılan kısmmdalci halka, lsviçrenln 
ananelerine uymayan bir takım hareket· 
leri oralarda yaymak maksadını giiden 
te,ebbüslere kartı hep birden ayaklan
mış olmaamdan dolayi teşekkür etm.i,, za 
ten lsviçrenin Alman dili kullanılan kı
sımlarında bat gösteren bu kabil t"leh 
bü•lerin de sadece geçici ve siil"elna 
şeyler olduğunu beyan etmiıtir. 

Amerikada eşya fiatlan 
ve kömür sanayii 

V AŞINGTON, 15. A. A - Ayan 
maliye encümeni reisi M. Harrison, M. 
Roooevelt'in e§ya fiatlerini yükselt
mek i~ oldukça seri bir au· 
rette hareket e<Ü!ceği zannında bulun
duğunu söyledikten sonra demittir ki ı 

M. Roosevelt böyle davranmayacak o
lursa kongre 1934 yılını ilk günlerinde 
toplanacağı vak.it kendisİı\i harekete geç 
meğc mecbur edecektir.u 

VAŞİNGTON, 15. A. A. - M. Roo
aevelt kömür ocakları sahiplerile maden 
İKİieri federasyonlannın mümessilleri
ni, kendilerile görüşmek üne, Beyaz oa 
ray'a çağırnuJbr. 

Bu davetten makşat kömür sanayii 
halmıdak:i kanunun her tatbikıoa .coçil
nıesini temin etmektir. 

Prusya Devlet Şfu-ası 
açıldı 

BERLlN, 15 .A. A. - Volff Ajansı 
bildiriyor : 

Yeni Prusya devlet ıurasınm açıl!§ rea 
mi bu gabah Berlin üniversitesinin me
rasim salonunda yapılmıştır. Hükümet 
daireleri, kiliseler birçok elçilikler ve sa• 
yısız hu•usi evler ba}'l"aklarla donatı!• 

'""JDJştı. 

Çok süsülü bir hale korunu§ olan üni
verıs-itenin merasim salonunda sefirler,. 
muhtelif alman hükümetleri azası ve 
birçok davetliler, hazır oldukları halde 
küniye gelen Prusya aBşvekili M. Goe
ring söylediği bir nutukta bilhassa demi§ 
tir ki l 

" Bugünün ifade ettiği mana Alman· 
yanın tiyaıi bayabnda bir dönüm nok
tası teşkil ebnesidir. Bugün, en büyük 
Alman memleketinin esasi teşkilatına ait 
şeklin baştan aşağıya değiştiğini, ekse
riyet temeline dayanacak parlamenlariz 
min yıkıldığını göstermektedir. 

" Dünya tarihinin umumi seyrinde 
milletlerinin mukadderatını daima azim 
&ahibi adamlar, yahut akalliyetler tes
pit etmişlerdir. Yeni Prusya devlet §U· 

ra:stnın vücuda getirilmeıi milliyetçi so& 
yalistliği hakiki esasi teıkilatının ilk te
mel taşının clötenip koııma•ı denıUtir." 

M. Cot Rusyada 
Kiyefte selamlanarak 
Harkofa hareket etti 

MOSKOVA, 15 .A. A.- Kiyef'de bu 
lunan franso:z hava işleri nazırı M. Cot 
ile yanında bulunanlar şehrin görülmeğe 
diğer yerlerini gezmişlerdir. 

F-...nıız misafirlerin şerefine bir gece 
eğlentisi yapılmıftır. 

M. Cot, Kiyerden ayrılacağı zaman 
asker ve mülk! makamların müme$lille
ri tarafından oeliimlanmqtır. M. Cot gör 
düğü samimi kabul tarzından dolayi te· 
ıekkürlerini bildirmiştir. 

3 Franıız tayyaresi Harkof'a gitmek 
üzere Kiyef'den bavalaıımıtlardır. 

Filipinin istiklali 
MANILE, 15. A. A. - Filipin mü· 

messiller meclisi 10 reye k"'"!• 48 reyle 
Amerika kongreoi tarafmdao yapılan ve 
on sene •onra Filipinin istiklaline sahip 
olmasını gözeten teklif hakkında bir ka· 
rar vermek için 30 teıriuievvelde ara· 
yı wnumiyeye müracaat edilmeoine dair 
kanun liyihasıru kabul etm.iıtir. 

Kanun layilıası ayan meclisine gönde
rilmiJtir. 

Amerikan bankalanndaki 
mevduat 

VAŞiNGTON, 15 .A. A. - Amerika 
da mali vaziyete yeni bir düzen vermek 
iıile uğraşan müessesenin reisi M. Jen 
Joneo mali ve iktisadi kalkınma progra 
mnnn tatbılanı kolaylafbrmak iiçn ban 
katar senede yüzde 3 faiz ve altı ay vade 
ile ödünç pan verileceğini söylemiftir. 
Bankalar bu müuoeoeden alacaktan ö
dünç paralan sanayi, 2.İraat ve ticaret 
müesseselerine ikraz edeceklerdir. 

Bir Bulgar Raspoutine'i 
SOFY A, 13. (People) - Bulgaristan 

da Raspotinin tam eıi olan bir papaı tü 
redi. Adı Antoni babdır. Bu papao ev"e 
12. Mari Dimitrof namında genç bir kızı 
igfal ettikten sonra bir •Ürü kızlarla 
moaşalr.alu yapTDJş, ve bu yüzden melun 
Antoni §Öhrel:İn.İ kazanmı~tır. 

Antoni'nin sevdiği kadınlar arasında 
Bulgar sosyetesine mensup olanlar çok· 
tur. KiliJe onun bu balini gördükten 
aonra kendisini manastırda hapse karar 
verınİf. Papas bir köydeki manastıra çe 
itilmişse de kendisi köy kızlarına musal
lat olmuı, ve nihayet 17 yaşında bir 
mektepli ile ormanlarda, dağlarda dolat 
TDJya başlam11tır. 

Hadise maliiın olduktan sonra, papaı 
kızın bir akrabası tarafl\ldan öldürül
dii. 

-o--

12,000 kilometreden 
mükaleme 

MlLANO, 15 .A. A. - Popolo d'lta
lia gazetesi Çin denizinde bulunan Conte 
Nerde transatlantiği ile bir telsiz tel& 
fon muaberesi yapmııtır. Aradaki me• 
safenin 12.000 kilometre olmasına rağ
men muhabere cok iyi ve ar ıza$ız cere
yan etmiştir. 

ANKAAR, 1S. (Tele/onla) - Hariciye Vekili Teulik Ra1tü B. in 
yakında Atinayi ziyaretinden bahsediliyor. 

İzmir panayırının en kalabalık günü 
. IZMIR, " Panayır" 15. (Milliyet) - · 9 Eylül panayırı bugün ve 

bı:ı gece en heyecanlı ve kalabalık saatlerini yaşadı. Yalnız bugün ke; 
sileri biletlerin sayısı elli bini geçti. Açık hauada bu kadar kalabalığı 
bir arada görmek ilk defa lzmir panayırına nasip olmuftur. 

Fransa Almangadan iki sual sordu 
PARIS, 15. A. A. - Hauaıı bildiriyor : 
Le Joırrnal, Berlin muhabirinden fU telgrafı almıştır: 
Fransız sefiri hükumetinden almtŞ olduğu talimat üzerine evtıel• 

ki gün hariciye müsteşarı M. von Bulou nezdinde yaptığı lefebbülii 
M. Von Neurath nezdinde de tekrar elmi1tir. Bu teşebbüsün hedefi, fi& 
noktalar hakkında izahat İstemektir : 

1.- Nruenberg kongresinin meydan t1ermi1 olduğu nümayi1ler 
esnasında H.itler, Kehl nazi heyeli tarafından çekilmiş olan Strasburg 
Jehrinin ismini ta1ıyan bayrağı bilhassa takdis.etmi~tir; • 

2 - Pazar günü Berlinde yapılan mektepliler ıhtilalı esncuınıla 
Sarre heyeti Fransız askerleri arasında esir olarak lemsil edilmiştir. 

Bir alman menbaından bildirildiğine göre, alman hükümeti, Sar
re't lransrz askerleri masında eair gibi gösteren sahnenin bir kere da-
ha tekrar etmiyeceği hakkında teminat vermi~tir. Fakat bap.ıekil ta
rafından Strasburg şehrinin ismini taşıyan bayrağın takdisi mesela~İtt· 
de alman hariciye nezaretinin ittihaz etmiş olduğu hatlı hareket h 
kında hiç bir malamat yoktur. 

Avusturya maliye nazırı Romada 
ROMA, ıs. A. A. - Auuaturya maliye nazırı M. Buresch tayyare 

ile Romaya gelmiş, Littorio tayyare limanında M. Jung ile yüksek me
murlar tarafından lıarfılanm11tır. 

Kübada vaziyet düzelmedi Bulgaristanda tahrikatçıla1 
VAŞiNGTON, 15 .A. A. - Ameri: VARNA, 13 (Milliyet) -Türki· 

kan hariciye nazırı M. Hııll, Kübadaki ye aleyhtarı ve BUlguiobında Türk 
Yaıı:İyet hakkında ~~nlan söyl~ıtir: t'kalliyetine kar§ı tahrikatta bulunan 

~ Küba' dan haricıye nezaretine gelen T ky t kil" tı ''Ek. h A tun• ı., · · · h" lmak ra a q a zar n haberler emnıyet vencı ma ıyette o • ... . . ., 
tan uzaktır. it vericilerle iıçiler araıın- nın eylul bıdayetinde Kırcah de tQp· 
da bir takım ihtilaflar vardır. lanacak kongreleri doot Bulgariata- ' 

Santıl Clara eyaletinde de iki rakip va nm dahiliye nezareti ta.rafından bir 
ti, eyaletin idaresi hususunda çek.ifİp cmrıle menedilmiJti. 
dunnaktadır. liu sebepten, Trakya te,kilatınıa 

HAVANA, 15. A. A. - Hükumet, Yamadaki ıuhe•İ dün kendi salonla-
matbuata dahili siyasetin ne olacağı hak nnda toplanarak, kongrelerinin me-
kında bir izahname göndenniftir. Buna nedilmesi dolayısile makamatı ıid-
göre hükiimetçe takip olunacak siyaset, detle protesto etmişlerdir. 
hemen hemen bir diktatorlük demektir. 
Ferdi haklar, hükllınetçe milletin bayrı 
na ve menfaatine hadim telakki olunan 
hususattan sonra geLnektedir. -Yahudiler Reistag yangını
nı tahkik ettiriyorlarmış 

BERLIN, 15 .A. A. - Volff ajanım
dan : Karl Marks mesleğini tutan ya· 
budi mahfelleri Rayiştağ yanııını hakkın 
da sözde tahkikat yapmak üzre Londrada 
bir komisyon teşkil ettiklerinden Lond· 
radaki alman maslabatgÜzarı bu yolda te 
zahiirleı·e göz yummakla bir mesuliyet 
altına girdiği hususuna lngiliz hüku
metinin dikkat nazarmı çekmiştir. 

1 ngiliz hariciye nezareti alman masla· 
hatgiizar;na şu cevabı vermiıti.r: 

u lngiliz kanunlnn sırf buouot ma
hiyette olan bu kabil tezahürlere mani ol 
mak iç.İn İngiliz hükiimetine müuade ve 
mezuniyet veren hiçbir hülonii havi de
ğildir. 

Ve mefkürelerinin takviyesi için 
Bulgar halkına neırettikleri beyan
namede ezcümle deniliyor ki: 

«Bütün Trakya (Yani Med,.., -
Enes hatbna kadar) Bulgaristan• .ı. 
bak edilmelidir. Bulgaristanm selii· 
meti ancak Akdenizdedir.,, 

Milletler cemiyetinde 
İtalyan murahhasları 

ROMA, 15.A . A. - Milletler Cemi
yeti büyük meclisinin yakında yapaca
ğı müzakerele1·e i§tiı-ak edecek İtalyan 
murahh;u heyeti hariciye ııezareti kıol.,.. 
mi mahsus Müdürü Baron A1oisi'nin reiı 
!iği altında olacaktır. Bu heyete ayan· 
dan Amiral Acton, temyiz mahkemeti 
reisi Kont iPola Caselli, murahhas sifa· 
tiyle ve ayandan M. Cavazzani, meb'u• 
!ardan Bianchi, Caaali ve .Biancbini mu• 
rahhu mu•vini olarak dahil plac"'1ıtlar· 
d1r. 

• 



lııl•rpan-1 
Çankayadan Akropola 

Bir haftadan beri Akropol ile 
Çankaya arasında yu~ufilk, tatlı 
bir Akdeniz havası esıyor. 

1urk ve Yunan siyasetinin biri-
birine bu kadar yakın olduğunu 
kim iddia edebilirdi? 

Daha bir kaç gün evvel yıldö
nümünü heyecanla tekrar ettiği
miz büyük zafer neyi ifade ediyor-

du? 
O zafere tekaddüm eden yeisli, 

mustar ip günlerimizde Beyoğlu
nun aldığı manzara b ize n e ler his

settiriyordu? 
Bütıin bu hadiselerin çıplak 

manası karşısında bugün daha ta· 
ze bir hakıii:atle karşı karşıyayız. 
Türk ve Yunan milletleri bir cep
hede birleşr.u~ierdir. 

* * • 
lsn.et Paşanın kendine has bir 

göri;şJ vardır. O as~erlikte .olsun, 
siyasetle olsun, malıye ve ikhsa~ 
iıtlerinde olsun teferrüatla, nazarı
ye ile me,gul olm~z. Maksadı en 
k"slirıne eu pratik yoldan arar. 
Siyasetl; doiambaçlı, girintili fi-
kirlerden nt.f ı et eder. lkhsatta 
yarım tedbirlerden hoşlanmaz. 
Asi.erliğe gelınce; (İnönü) onun 
u -. mi:otevazı esendir. 

H<Lkil.ati bu kadar seven ve 
mak:ıG<lıııa ciaıma bu yoldan vasıl 
olma}'l µt.lı. iyi bilen ismet Paşa 
Türk. Yunan münasebetlerinin 
böyle dostluktan çok ~üksek bir .si: 
yasi ahitnam~ ıle tevsik ~d1lm~~ı~ı 
de böyle iıakll..atler üzennde yuru
mek suretile lı:.min etmiştir. 

Yunanhlarl.ı milli bir davamız 
Jcalmamıştır. Halkan muharebesi 
ile Yunanlılar ırki rabıtaların em
rettiği vahcle~i İiazanmıflardır. Bu 
istikamette oı.ıar için daha geniıt 
hayaller beslemenin vahametini 
Cle Anadolu oıaı:.erası ile anlamış
lardır. Biııaeualeyh Akılenızdc 
Jı.ar'tl karşıya komşuluk eden, T rak
yad.ı yanyana arkada,lık eden iki 
te~ckkül araaında artık mücadele· 
ye sebebiyet vaecek dava kalma

ımştrr. 

Su halde Büyük harpten sonra 
l>ir türlü ıstikrar bulamıyan Avru
pa vaziyet:ui hesaba katarak 
lmmfu komşu)'a anlatmak en tabi
i, en lc1sa bir ,-oldu. 

Yunan siyaseti Kral Yorgi za
manından beri daima Avrupa dev
letlerinin milııakma takılıp kal
mıflı. Hatta son Anadolu maceı·a
sı bile bu ı,.sirın neticesi oldu. Yu
nan siyaseti anc.ak bu maceranın 
vahim neticeainden sonra rüştünü 
kıuandı. Biz milli istiklalimizi 
kazandık. Oular da harici siyaset
lerinde istih.lıll kazandılar. 

1,te iki milleti serbestçe elele 
veı·en bu tabıi neticedir. ismet Pa
tanın her mı.ı.ınımayı en sade şe
kilde çözövt;xen cevval zekası bu 
hakiJı.:;.H gÖ• mc~te gecikmedi. 

iddia etlilc'i .. ıiır ki diğer Baikan 
Devletle-ri a1<1smda mevcut kesif 
zıddiyetler . ı.le onun her mıi,kühi 
basitle,tircn :..c.klı5ı ıle aydınlan
makta gecikmıyecektir • 

Büyük Mu~~afa Kemalin büyül.. 
sijzleri bunu i~aı et ediyor. 

Burhan CAHIT 
__.. .. _ .............................. -.•.••. -·•··-
1 BOR ·SA 1 
(I~ Bankasından alınan cetveldir) 

14 EYLÜL 1933 
'.A k § a m Fiatları r 

f atikrazlar Tahvilat 
latikn& dahi1i: 
1933 Jatil.ruı 
Şark D. yolları 
D . Mu .. ah.idei. 
Güm_riilder 
S a ycÜ mahi 
B11.idat 
T .a•keriy• 

J, Bankası Na· .... 
,. ., Hamiline 
u " Mii•••İ• 
Tram••Y 
Anadolu Hiaa• 
Reji 
Şir, hariye 

ÇEK 

Pal'iı 
Londra 
Nüyork 
Brü1'.•el 
Milano 
Alina 
Cenevre 

Sofya 
Am•lerdam 

97,50 Elektrik 
95.- Tram"Vay 

280 Tünel 
54,50 

Rıhtnn 8,50 Anadolu 1 6,50 
ili 10,25 .. 

10,35 Mümea•İJ 

ESHAM ~ 

9,50 ı i:':.1::,; . ff 
9,55 T ,.rkoa 
102 Çimento 
.fS. lttiaht da7. 

27.SO Şork day 
3.25 Balyo 

15,25 ~ Şark m . ec~~ 

FlATLARI 

12.06 ı Praj 
675 Viyana 

68,25 Madr it 
33.866 Berlin 

8,92 Zloti 

83 Pt!tl• 
_, 

24398 Bel erat • 
Bükret ' 67.205 

11690 Moı.lcova 

- .-- .-
-.-
17,60 
47,00 
47,50 
SJ,65 

12,45 
19,50 
27.65 
11190 
18, 
1,25 
2.20 
2,90 

15925 
4,375 

56425 
1977 

4 .223'75 
3.7665 
34745 
80.SO 

1087.25 

NUKUT (Sab:ı) 

Kurut Kurut 

20 f . Fransız 167 1 Şilie, A•. 24.50 
1 l•terlin 677 1 Pe%eta 16 
1 Dolar 147 J Mark 48 

20 Liret 213 1 Ze1oti 24.-
20 f. Belçlk.. lt7 20 Ley 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 55.-
20 l. lavlçre 8ı8 1 Çernaviç 
20 Leva 25.50 1 Alt.an 9,25 
21 Kur. Çele 118 1 Mecidiy• 0,37 

1 Flnrin 83 Banknot 2.60 
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lfELE®\I • 
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• 
ff·ABERLERI 

••••• ,,.d. GEZİNTİLER 
Ekoa•MI 1 
İthalat ruhsatiyesi --Umumi Meclis \ 

lSTANBULDA 

Yeni talimatnamenin 
tetkikatı bitiriliyor 

Teşrinisani içtimaındiL mü
him meseleler görüşülecek 

Ali Babanın bağında .. 
Bağdaki üzüm çeşitlerinden: Hacıoğlu Siyahi, 
Hacıbalbal, Al şeker, Balşeker, Seherhanım, 

Tergömlek, Nurunigar, Alpehlivan .. 

Takaa usulünün il gat.ından sonra 
yeni biı- ta1imatna?1e bazırl~nacagı 
yazılmı:ı b. Bu tahmatnameyı hazrı:· 
lamak üzere lktısat ' 'ekili Celal, z,. 
raal vekili Muhlu ve inhisarlar veki
li Ali Rana Beylerden mürekke p ola· 
rak te•kil edilen komisyon tetkikatı · 
nı biti:mek üzeredir. Tetkikat bittik 
ten sonra İstanbul, iz.mir, Sam::ıun ve 
Mcısinde birer komisyon teşkil edi
lecektir. Komisyonlar mıntaka rica· 
ret müdürlerile ticaret odaları umu
mi kitipleri ve yine ticaret odaların· 
dan iki azadan mürekkep olarak ça
lışacaklar, takas u sulünün il ga!ı ta· 
rilıinden evvel muntazam mukavele
naıne} er ile muameleye girişmi§ olan 
tacirle re ithaJit ruhsatiyesi verecek· 
)erdir. 

3500 tacir ceza verece~ 
Sicilli ticarete hıç kaydolmıyan 

lacir)er]e vaktinde tesç iJ muamelesi 
yaptınnıyanlar Ticarçt Oda.sı tara
fından mahkemeye verilmişlerdi. Şi:rn
dıye kadar mahkeme (3500) tacir 
hakkında (5) liradan (25) liraya ka
dar para cezası vermiştir. Tesçil mu
amelesini yapbnnıyan tacir ler o ka· 
dar çoktur ki mahkeme haftanm mu
a)"}'en bir gününü bu işlere hasretmi~ .. 
tir. 

Madenciler toplanacaklar 
Amerika iktısadi kalkınmanm ak

.; tc•in ile maden fiyatlarında son 
aylarda hissedilir bir düşüt vardrr. 
Ayni zamanda maden piya&auna ba. 
Kim olan lngil iz lirasının sukutu de
vam etmektedir. 

Bu husus hakkında vazjyeti tel· 
kik etmek ve tedbir almak Üzere ma· 
denciler yalanda umumi bir içtima 
aktedeceklerdir. 

Bütün sene taze uzum 
Gelen malUmata nazaran üzümün yaş 

olarak muhafaza edilmesi için Macaris
tanda gayet muvaffakiyetli teCTübeler 
yapılmaktadır, 

Bu suretle üzümün bütün sene taze 
olarak yenilmesi mümkün olacağı temin 
edilmektedir. 

Posta kolisi ile mahsul satışı 
Son zamanlarda Avrupada bazı mem 

leketler mahalli bazı mahsullerin sürü
nıüııü arttmnak için bu mahsulleri~ koli 
posta ile nakli için posla ücretlerinde 
mühim tenzilat yapmağa ba§laıoı§lardır. 
Ticaret odası milli mahsullerin korun
ması noktasından çok fay dalı olan bu 
§<idin bizde de tatbikinin kabil olup ol
madığını tetkik etmektedir. 

Macar hükumeti müataluil tarafın
dan müstehlike 'gönderilen üzümü ba
vj poıta kolileri için posta ücreti üzerin
den yüzde 50 tenzilat yapmağa baıla· 
maktadır. 

Oda bu şeklin bizde de tathlki için 
tetebbüsatta bulunacaktır. , 

lnhlaarlarda 

Haftada bir glln ucuz sigara 
İtalya tütün rejisi son zarnnlarda mu 

ayyen bazı günlerde bazı sigaraları ten 
zili fiatle sattırmaktadır 

Bu ,ekilde fevkalad~ muvaffakiyetli 
neticeler alınmrıt.ır. Bu sigaralarrn pa· 
ketleri yalnız o ıı:ün için tenzili fiat eti
ketini taşımakta dil'. 

inhisarlar idaresi bunun bizde de 
tatbik edilip edilemiyeceğini tetkik et
mektedir. 

Sigara1arı ucuzlatmak için 
Aldığımız malumata göre, inhisarlar 

idaresi sigara Ii.atle.rinde ve çeıitleri Ü· 
zerinde esaslı tadilat yapmak isin hazır-
lanmaktadır. -

Son zamanlarda bir kmm sigaraların 
satışlarının hemen hiç derecesine inmiı 
olmasına mukabil, evvelce daha az sah· 
lan sigaraların daha fazla sablrnakta oldu 
ğu nazarı dikkati celbetmekte idi, inhi
sarlar idaresi bu eksili§ ve artışm hangi 
neviler ve ne miktarlar üzerinde oldu· 
ğunu muhtelif zamanlarda ıatıılar Üze 
rinden tetkik elmittir. 

Bu tetkiklerden alınan netice gÖ&· 
termit.tir ki, ucuz sigaraların aatıımın 
artmasına mukabil pahalı sigaralann sa
tı~ı azalmıştır. Fakat şayanı dikkattir 
kı, en ucuz olmasına rağmen tütüne kar 
§ı halkın rağbeti yoktur, 

inhisar idareıinin bir kaç seneden
beri tütünü ka1dırarak yerine sigara 
ikame etmek yolundaki mesaisi bu İti· 
barla muvaffak olmuş telakki edilmekte 
dir. inhisarlar idaresi yeni yapılacak ta· 
dilat İçin lnhisarlarda çalıpnakta olan 
ecnebi mütebauıslann fikrini sormuş
tur . 

10 senede mezun 
olan talebe 

Maarif Müdürü Cümhuriyetin ila
nından bu seneye kadar I.tanbul ilkmek 
teplerinden mezun olan talebeler hakkın 
da bir İstatistik hazırlamaktadır. 

Mevcut mali'.imata göre son on sene 
zarfında İstanbul ilkmekteplerinden o
tuz yedi bin yüz iki talebe mezun olmuş 
ve bu talebelerden büyük bir kısmı orta 
mekteplerle sanat mekteplerine yazılrruş 
!ardır. 

'- KUçUk haberler -, 

~ lstanbul Ziraat Bankau kon
trolörü Etem izzet Bey Bursa ıubeaı 
müdür1üğünr tayin edilmiştir. 

'' Eminönü belediye bathekimi Ha· 
lit l:ı:~et Bey Bakırköy belediyesi ba~· 
hekimliğine, Bakırköy beled;ye baş
hekimi Fevzi Bey de Eminönü kaza .. 
sı belediye başhekimliğine naklen ta
yin edilmiılerdir. 

Teırinisanide açılacak olan §eJ:ıir 
ki · ti devreaın· meclisinin bu şene ~ç ~a d " 

de mühim şehir it len muzakere e .. •· 
lecektir. Bunların batında terko• ~c
retleri hakkında yeni yapılan tarıfe 
gelmektedir. .. 

Belediye, hala eski tar~fey": gore 
ücret alıyor. Belediye, ye~ı tesısat it· 
çin edilecek masrafla~ '?us!esna 0 a· 
rak, halka ıuyu asgan hır f•a.tle •ata
caktır. Yeni su tarifes.i, meclı~e k~· 
bul edilir eLi1mez derhal tatbık edi· 
lecektir. . • .. 

Meclisin meıı;ul olacağı dıger ~u
him mesele de bir komisyon ~arıfe
lile yeniden hazırla•n beled•Y'." za· 
bıta&J talimatnamesidir. Bu talım~t
namede belediye suçları zam~mn ~
tiyacnıa göre yeni ba§t~n _tan~~ ed~J ... 
diğinden belediye işlerının l!o~~bıl· 
m esi için pek mühim tela~~ edılıy?,r. 
'falimatname müzakere edılırken bu
tü.n şehir işleri mevzuu bahsolacak-
ltr. 

Bakırköy doğum evi 
Hinıayeietfal Cemiyetinin B~kır· 

koy ıubesinin açmış olduğu dogum 
evi civar köylülere de yardım etmek
tedir. Bu doğum evi çok ağır doğum 
vak'alan karııaında bir çok anaJarı 
kurtannı~tır. . 

Doğum evinin kalörifer teaısab 
ve bazı noksanlarının ikmali için be· 
!ediyece bu aene için tahıiaa.t ~eri
lecektir. Aynca bir hayır sahıbı do-. 
ğum evinin yanında bir de bakım e·vı 
inşasını deruhte etmj§Iİr. 

Degiştirileu Terkos boruları 
Saraçhanebaşı ile Şehzadeba?ı ~

• uındaki eski terkoa borulan kamı· 
lcıı değittirilıniıtir. Şebekenin geç· 
liği yerlerde bozulan kal~mntlar ta· 
m:.· edilerek düzeltilecektır. 

Belediye bundan sonra djğer semi 
ıerdeki te;koı tesisatının ikmalile 
meşgu 1 olacaktır. lstanbulun au ~be-
ke si haritaaı tamarnile c;ıkanldığı i-
\.İn bu haritada bozuk orarak gÖ•teri
len ve tamirine im.kim olmıyan su ıe· 
bekesi baştan bata değİ§tirilecek- I• 
tir. 

Belediye, inşaata bn ay zarfında 
başlıyacak ve terkoa teaisatının be
ledi~·eye geçtiğinin senei devriywne 
tesadüf eden kanunuaanide lerko• ıu 
miktarı eaklsine nazaran bir misli ar
tacaktır. 

Vakit kUresi nihayet işleyecekmiş 
Saatlerin ayar edilmesi için Ga· 

ı atada yangın kulesine konulan vakjt 
aru.reaırun uzun müddettenberi işle-
meai temin edilemiyordu. Yapılan tec· 
ı übeler müsbet çıktığından rasatha
neden verilen işaret Üzerine vakit kü· 
resi yakında i91iyecek ve saatlerin 
ayan temin edilecektir. 

Fırıncılar itiraza haşladılar 
Günde on bet çuvaldan afaiı itli· 

yen fırınlann kapatılacağı yazılmr§• 
tı. Bazı fınncrla.r daha timdiden iti· 
ı aza baılarnı9lardır. 

Bir fınncı belediyeye müracaat e· 
derek şu şikayetleri serdetmiştir: 

"- Fırınların tahdidi fikri doğru 
değildir. Bu takdirde değirmencile-

Üzümünü ye rle lıağıru S\lı ma de .. 
miş.1er ama, bu atn1ar sözüne pek ku· 
lak asmak niyeti .~d·· diğilim. Sı. ntcr 
sorun ister sC#. rr t y n, üzümünü yedi~ 
ğim üziun suyunu ıçtig-ım, hatla bu 
aral,ık sırke~ini ko.1iı.laöıiım bu ~~~eJ 
bağı, o"•.yuru laı "!la anlatmaciA·'l ~ ~ 
demiyece•~ im . Bir ah .can kahwc lıcn 
kırk yıllık' halm var da o canım üzüm 
ıra. : kım · arının bir rtiit~niuk yazı k.u.~7 r 
de geri yok mu? 

'"fe,;dim • bizi geç<.n cuma, A!Z Ba· 
banın Laga;," <..r..vet et1ileı. Ali Br-1.a, 
şir d: t 9'. J • ı;ec;kin, ea:ki bır ""~_cı. • 
) ' .... §ına, başına, tec~ti~e•ıne, _o.l;:ı.;ıne 
Lalc l'\rA~. o.•U l•tanbwt bagc.a ·ar1n1n 
ı1iri •;1 vun~ .. r var. Alı llabanı ·. l b.i.' :'ına 
bizi _. ,.;l rRn. ou sev1m! ı ihtiyar.'· lOJU 

nu Zir.,_ .-. t lJdası aza•ıııdan Zıya Be 
ye avrrl . k : 

- Bağda bize ne hazırladın b~-
lıı ıı? 
Gülmeğe baıladı: 
- Bol bol üzüm! .• ._ 

- Sade üzüm mü 1 
- Kimse duymaun ama, 6zümün 

iılızı da var. 
- Demek annesinden gizli 

yor ·! 
- Öyle! .. 
Ve anlatb: 

geli-

- Maliim ya, bu sene bizim bağı 
içki içmiyenlere tahsis ediyoruz. . Ha
bnnız için ilk ve son olarak bir kaça
mak yaptık.. Merak etmeyin, sofrada 
rakı da var •• 

' 

- Mükemmel. • Öyleyse. . Biz de 
vadediyoruz, geliriz .• 

Edimekapısından, dört arkada§, bir 
arabaya atladık: 

- Çek, Ali Babanın bağına!.. 
Elif Naci, tenha yo1u, açı.k ve temiz 

havayı bulunca coştu, baılaclı tarlaya •• 
Ve bu fa11l Arabın yalel'i gibi, uzadık
ça uzadı: 

Urfalıyem, bahçe/iyem, bağlıyem, 
Kurıun değmiı yüreğimden dağlı· 

yem/ •• 
Hadi arkaaından bir karı1 yakalı: 

Kalbim, kalbim ~ıyor, 
Sana Kar§lyakalı / .• 

O bitince bir ba1ka11: 
Felekten bir gece falaalı, ne olur? •• 

Farkında olmadan bağa yaklaımı· 
pz. Uzaktan bizi gören küçük bir ço- ' 
cuk ellerini çırparak içeri kO§hı: 

- Sazendeler geliyor! .• 
J:Jif Naci sealendi: 
- Y anbılığa mahal kalmaam .. Ge

lenler, aazende değil, hanende! 
Ziya Bey, baıında geniı hasır şap

kası, biıi bağın kapmnda karııladı. 
Arbk kütük kütük dolaııyoruz ve 

tabii kütüklerde aallanan renk renk 
salkımların tadma bakmayı da unnt
ı-ouyonız. 

Baıta Gazi beyendi. • Sonra ismet 
Pata misketi, • Da.ha aonra Çavuı . • • 

Bir çocuk boğuldu 

Çavuıuıı pembesi, sarı~ı, beyazı . . Ya 
.:. yapıncakların gÜzeUiğ-i? . . Üzüm. di 
yip geçiyoruz ama, adını ,tadını bı~~ 
mediğimiz ne çeıitleri varmıı bu mu· 
Darek yemiıin? .. 

Hacıoğlu Siyahı. , Hacı Balbal . . 
i-larnburg misketi, Alıeker, Balıeker, 
Kral, Beylerce. . . Seher Hanını, Eren 
köy aiyahı, Vodina, Tergömlek, A· 
masya, Nurunigir, Sarıyer, AJpehlİ· 
van. •• 
Bağı çepçevre dolaıtıktan sonra ma· 

sanın ba.ıına döndük. ilk kadeh, Yetil
;ıili.lcilerin şerefine içildi. 

Ziya Bey anlabyor: 
- Bağımızda bir siyah üzüm var. 

iki salkım yiyebilene atkolsun . • 
- Çok mu tatlı? 

- Hayır! Yalnız insanın batını dön· 
ı.lürüyor! Ama, bilseniz ne tabii bir 
sarhoşluk ..• Bir okka üzüm yiyip kü
ıüğiin altına uzan. . Öyle deliksiz bir 
uyku çekiyor ki dokunma keyfine! . • 

Merhum üstat Ahmet Rasim, üzüm 
için, rakıyı bap halinde kullanmak a
detim değildir, dermi§. 

Ali Baba bağında Ziya Beyin sarhoş 
edici üzümlerinden sağ olsaydı da 
rahmetliye bir salkrm yedirilseydi, a
caba auyunu bırakıp bapta mı karar 
kılardı dersiniz? .. 

Sofrada, çok neıeli idik. Üzüm ta
baklan boıalıp doluyordu. 

Hemen bütün çeıitıerden yedik. Bu 
dumanı ü~tünde, buğulu, buğulu, ağız· 
da kütürdiyen salkımlara bir türlü 
do}-ulmuyor •.. 

Hele miı.ketin, kendine mahıus öy .. 
le bir kokusu var ki üzüm aalkımı de
ğil de sanki çiçek demeti.. Evvela 
kokluyoruz, ondan aonra yiyoruz. 

Aii Babanın bağı, kıt için airke, 
hardaliye ve üzüm lurşuau, hazırlıya• 
cak. Misket üzümünden yapılmı§ sır· 
kenin nasıl bir sirke olacağını siz dü
§Ünün artık. . . Ziya Bey, bu sirkeleri 
husuai kaplara doldurtarak ağ:unı 
mühürledikten sonra Ali Baba sirke
ai namı albnda piyasaya çıkaracağını 
aöylüyor: Mükemmel bir fikir! .. 

Alı Babanın bağında kütüklere ev
lat gibi bakılıyor, haıtalıklı bir tek 
aaına yok. 

Bakarsan bağ olur, halmıazaan dağ 
olur .. c!iye tevekkdi mi söylemiıler. 

Zıya Bey de bakmıı, bağ olmuı. 
Bağ aahibi, sofrada ikramını artır

dıkça artınyordu: 
- Allahaıkına buyurun. . Sofra A

linin •• 
Sofra Alinin, bağ Alinin, ama, mi

deler de bizimdi. 
Ak§am ortalık karanrken bağdan 

aynldık. 
Elif Naci, tramvayda söyleniyordu: 
- Bu dakikada dünyayı bir misket 

üzümünün salkımı arkaundan görüyo-
ruın ! . ... 

M. SALAHADDiN 

Kadastro teşkilatı 
re faal bir inhisar verilmiş olacak ve 
devkt te muamele vergisinden. mühim 
bir yekun kaybedecektir. Değirmen· 
cilerin dörder, beter fırınları vardır. 
Bunlar unlarile bu fınnlarda ekmek 
yaptırıyorlar, baıkasııla salıj yapmadık· 
Jan ıçin muamele vergisi vermiyor· 
lar. Hazine çuval başına (36) kuruş 
Kadar bir vergi kaybediyor. Bunlar 

Denize düşen cesedi aran
dıysa da bulunamadı 

Yeni ihdas edilen postalar 
nasıl çalışacak? 

l.tanbul Kadutro teşkilatında esas
lı değitiklikler yapılmıttır. Bu değiıik-

un için vergi vermediklerinden dola· 
yı ekmeğin kilosunu bizden 10 - 20 
p3.ra aıağıya aatabiliyorlar. Bu yüz
den de itledikleri çuval adedi artı· 
yol'. Çuval adedi nazarı itibara alı
narak yaprlacak bir tasnif ve tahdit 
doğru olamaz. Neticede devlet mü
hlm bir yekiın tutan varidatını kay· 
heder.,, 

Ya kok ucuzlamalı, ya havagazı 
Son gÜnlerde havaların aoğuması 

odun ve kömür fiyatlannda da der
hal tesirini göstenniıtir. iki hafla ev
veline kadar 250 kuru§u &'eçmiyen 
odun fıyatları az zamanda 350 kuru· 
,a yükaelmiştir. 

Kok kömürleri de her sene oldu· 
ğu gibi fahiş bir fiattedir. 

Belediyenin kok kömürü fiatle· 
rinde bir nokta nazarı dikkatini cel
betmiıtir. Şehrimizde kok kömürünü 
piyasaya daha ziyade hava gazı tir
ketleri çıkarmaktadır. Bu §irketler 
havı.: gazı fiatlerini yaktıkları kömü
rün fiatini de dahili heıap ederek 
halktan almaktadırlar. Halbuki o kö
mürden elde edilen koku sonra çok 
yüksek bir fiatle satmaktadırlar. 

Belediye bu §irketlerden ya koku 
ucuz satmalannı, yahut hava gazı fi .. 
atlerinde tenzilat yaprnalannı istiye
cektır. 

Sayyahlarda en fena tesir 
bırakan şey 

Belediye turizm ıubesi ~brimize 
&'elen seyyahlar Üzerinde menfi te
sir yapan §eyleri tetkik ve teabit et
mİ§br. Bunların en kısa yoldan iza
leai ıçin çalııılacaktır. 

Bunlar arasında en ziyade göze 
çarpan seyyahlardan fazla para vur
mağa kalkanlardır. 

Hamal, ıoför, arabacı gibi züm. 
relerin ekseriya bilmiyerek yaptıkla
n hneketlerle seyyahlar üzerinde 
menfi tesir hasıl ettiği görülmüıtür. 

Evvelk;i gün KÖprüde feci bir kaza lilder inlerin daba kolay inkişafıru te-
olmuıtur, Unkaparuncfa oturan Ali E- min edecek mabiyettedir. 
fendinin kızı yedi yaşlandna Cemile 17 Şimdiye kadar mevcut bulunan ka· 
de köprünün Kadıköy iskelesinde kare- dastro heyetlerinin ismi kadastro poıla 
meli satmak Üzere Kalamış vapuruna lan olarak tebdil edilmiş ve iki kadastro 
girmiş ve bir müddet dolaştıktan sonra komisyonu vücude getirilmiıtir. 
vapur hareket edeceği sırada iskeleye Her komisyon üç tapu memunı, hir 
çıkmak İotemiıtir. fen memuru ve bir k.ii.tiplen mürekeptir. 

Cemile iskeleye atrlarken müvazene- Kadastro teşkilabna gene Rüıtü Bey ri-
aini kaybederek denize düımüıtür. yaset edecektir. 

Bu. sırada vapur da manevra yapma Birinci komisyon, birinci, ikinci, dör 
ğa başlamış ve çocukcağız iskele ile va-

1

; t'i.!ncü heyetlerle Çarıı heyeti birl"§Iİri
p~~ arasmda kaybolmuıtur. Uznn . lerek teşkil olunmuıtur. 
mud~et zabıt~ ~aıtırma yap?"şıa da ikinci komiıyon üçüncii, betinci ve 
çocugun cesedinı bulmak kabı! olama· altıncı heyetler birle:ıtirilerek yapılmış· 
mııtır. ın. 

lgwne yarasından ölüm Bir~ci komi~yon :ı~dilik Yenikapı, 
Veznec•ler ve Suleymaıuyede çalışmak· 
tadır. ikinci komisyon da ıimdilik mer· 
kezde çah,maktadır. 

Balatta Karabaş mahallesinde Y ako 
nun 3 yaşındaki Eron ismindeki çocuğu 
dört gün eve! evde oynarken yere dü,e
rek arkasına dikit iğnesi batınq ve illi· 
bap yapan bu küçük yara çocuğu öldür
müıtür. 

Sarhoşluk yüzünden 
Beyoğlunda, Bostanbaşında oturan 

lhrabim ile ayni sokakta oturan Eşref 
sarhoıluk yüzünden kavğa etmişler, Eı· 
ret kasatura ile lbrahimi batından, ibra· 
lıi'!' de Eırefi &ağ gözünden yaralamış
lardır. Her ikisi de yakalanmıftrr. 

Bir kayıkçı kendini denize attı 
Haydarpaşada Tahir kaplanın kayı

ğında çalışan tayfa Yunus, Haydarpaşa 
dan Kadıköyüne gelmit, tam yanaıaca
iı sırada iskelede manevra yapan , •apu 
run sulanna kapılmıt, Yunus alabura 
olmak tehlikesinde buluan sandaldan 
kendim kaldınp denize koyuvermiştir. 
Bunu gören vapurda halk feryada baş
lamıı, vapur istop ederek tayfalardan 
bir kaçı kendilerini denize atarak dalğa
lar arasında bocalayıp duran Yunusun 
imdadına yetişmişlerdir. 

Gene toslaştılar 
Saraçhanebaşında 2444 numaralı şo· 

för Sabri.Un idaresindeki otomobille 
1323 numaralı otomobil birbirleriyle 
toslaşmışlardır. 

Çarpışmada otomobillerde fazla ha-

Postalar bundan sonra kadastrosu ya 
pdmakta olan yerlerde tutulacak daire· 
!erde çalışmAktadırlar, 

sar olmamışsa da Sabrini idaresindeki 
otomobil bakkal Oaman Efendiye çarpa 
rak yere düşürmüı, zavallı adamı aya
ğından yaralaırut ve ıoför Sabri yaka
lanmıştır. 

Müstehcen destan ve plaklar 
Son gÜnlerde ötede, beride adaba 

mugayir bir takım destanlar ve plaklar 
sablmakta olduğu nazan dikkati celbe!· 
miş ve müddeiumumilik bu gibi neıri
üat etrafında sıkı takibata ba§lamışıtr. 

Bu cümleden olmak üzere müsteh
cen görülen matbu hir destan ile iki pla 
km müsaderesine lüzum görülmüttür. 
Bu destan ve plaklar müsadere edilmiş
tir. Sahipleri hakkında da kanuni taki
bat yapılmaktadır. 

Pencereden duşen çocuk 
Galatada Mandıra sokağında oturan 

Hüsnü Efendinin kızı 3 yatında Hasibe 
evin penceresinin önünde oynarken ye
re düşmüş, muhtelif yerlerinden yarala
narak haıtahaneye kaldırılmıştır. 

Kalp sektesinden .. 
Karagümrükte Hacı Muhittin mahal 

Balkan palas 
Haftanın yaxı.n 

Dostlanmdan ya§lı, gün gönnüı 
biriaile geçende bir gün Cihangir ta
raflarında dolaııyorduk. . Doatum o 
civarda uzun zaman oturmu§ yangın ... 
dan evvel oı·aları bilen, h a t ti. oradn ki 
eski aileleri tanıyan bir adam oldu
ğu i~in her adım ba,ında bana bir geç· 
miş vaka anlatıyordu. . Ağır ağır yü
rürken yo lumuz, ~imdi yerin i tayin e· 
dem.iyeceğim g üze l bir mevkide çok 
güzel bir konağın önüne dü~tü. Eski
den yapılmıt bir metin binanın ta m ir 
edilerek mükemmel bir hale g e t irildi· 
ği :• e aparlıman yapıldığ ı g örülüyor
du. • Binanın kapısında (Balkan Pa -
1 .... s. ) yazılı idi. DMtu m a sordum : 

- Bu ı;üzel bina kimindir? 
O anlatmıya baıladı: 
- Efendim vaktile bu konak Ana· 

dolu ve Rumeli Kazaskeri Osman Mol· 
lanın konağı idi. Bu adamcağız pek 
id::.ruini bilir takımdan olmadığı için 
bina harap hale geldi. TuUular kat 
kat kiraya verdiler. Kend;si de zemiı 
katında otururdu. Birinci katta otu
a.n Moralı bir Rum ailesi - ismi pek 
hatırımda değil - günün birinde ko
nağın o katına temellük etti. Osman 
;'.lolla bağırıp çağırdı, halla bir kere 
Je Moralıyı dövdüyse de civardaki 
ıcum~ular, Ruma bak.verdiler . H erif 
kata yerleşti. Zaten evvelce pek mun· 
tazam vermediği kirayı da büabütün 
vermez oldu •. 

Aradan biraz zam.an geçti, üçüncü 
kattaki Hırvat kiracı da - galiba ia
mi Mili.noviç idi - Rumun yapbğııu 
yapb. O katı da o işgal etti. 

Biraz sonra ikinci kattaki Bulgar 
L.O. acı ayni usulü tatbik ederek o l<a· 
bn sahibi olduğunu iddia etti. Oaman 
Molladan yılmı' olan diğerleri de Bul· 
gaı- kıracıya hak verdiler, o da ikinci 
kalla yerleşti. Konağın arka tarafın
daki •eliımlık dairesinde eakiden beri 
.,::-uran bir Eflaklı zaten çoktan beri 
mal sahibini tanımıyordu. Balkan .mu• 
llarebesi esnasında da tavanaraaı ka· 
lıL1da oturan bir Arnavut Osman Mol• 
laya uyan ederek "bu kat ta benim
dir,, dedi. 

Böylece kos koca konak kiracıların 
eline geçti. Oaman Molla hakkını 
kimseye anlatamadı. Zaten evine bar· 
kına bakar bir adam olmadığı için ça· 
bucak bezdi ve iti olduğu gibi bıraktı. 
\r aktile konak Osman Mollaya aitken 
rr.o.I sahibi aleyhine birlqen kiracılar, 
katlan ele geçirdikten aonra biribir
lerme düıtüler. Hatta bir aralık Hn· 
va~ Bulgar ve Maralı kiracılar ara
amda bir kavga oldu, bir kavga oldu 
ki; mahalleli yetitmeae, biribirlerini 
ô!Jweceklerdi. Bu kavgada Bulgar 
kınu hayli dayak yedi. 

Bu it aenelerce böyle devam etti. 
Kiracılar arasında.ki gürültü her g'Ün 
artlı fakat eksilmedi. Konak ta tamir· 
sizl>kten çökmiye başladı. Üat katta• 
ki Amavut kiracıya bir ltalyan mimar 
daJandı. Diğer lriracılar da bundan 
kutkulandılar. Konağın harap, kira
cdarın biribir1erile münazaaiı olu~un .. 
dan istifade eden bir takım aeraenler 
içeriye girert konağın sakinlerini ız· 
ro!T ederlerdi. • Bu emada Oaman 
Molla öldü. Ve konak dıo.hi doğruou 
zemin katile §U karşıki güzel bahçe 
aileden birine İntikal etti. Bu zat ke· 
mal ~abibi bir adamdı. Evvela kendi 
k.ı tı.ı. tamir etti. Ajlesinin itlerini dü
zeltti. Konu komşuya kendini aay- t 
dınnıyn başladı. . Diğer kiracılar bu· 
nu gördüler. • Eli ayağı tutar. kaba
dayı bir adam olan ve konaj"m aıd 
sahibi olması lazıınglen bu adanan 
olurdu~u kat mamur, emin ve sağlam 
bır ha· deyken, digerleri harap, litağ
şamı§ :ııe emnıyetsizdi. Orada etııran 
aileler <;fradında geçimaizlik o derece 
fazlaydı ki, konu komfu taciz olmıya 
b.ı~laJılar . • 

llkönce Moralı Rum kiracının ahfa· 
dınclan Yayırnoglu iamindeki adam, 
zemin kntındaki Türke müracaat e-. 
rek, binanın temeli ve kapısı oDc\ .aa: 
olduğu için aralannda bir anlaşma 
yapm .... yı ve kendi kabnm da emn;.yel 
ve >dareaıne karıpnasını rica ettı . 0.04l 

ç.a gÖrL·.ştüler, eskiyi unutup yeni ".' 
sıkı biı ahpaplık kurdular .• 

Arkadan, Bulgar kiracınm torunla· 
rındaıı Gospodin Borisof bu halin da
ha fazla devam edenıiyeceğini a.oh
yarak bır &'ece Türkü evine çağırdı v, 
gÖrii}Lıp anlatblar. . . Daha sonra U• 

lamlıkla oturan Romanyalı Karule.,u 
onl.ıra ıltihak etti. Arkadan tavara
rasındak.ı ~ranvut ailenin reısı .Z : y .. 
r.e! Bey :le onlarıa birleşti ve bütün 
bunları gören dördüncü katt:ılr• Hır· 
vat k~ı acının torunu Alek.sa.nrcvi~ lô 
diğerlerı gıbi kendi kabrun um.ırnı ve 
l•arict' karşı idare ve muha-fnz ~!Jnı 
Türktt!n rica etti. Türk i~e vuı~c .. e
der etm .... ", konağa giren çrkanı nı.ta· 
ma ko,Ju. Kapının ve merdiveO.:er~o 
selimttuu temin etti. Katları t..ı · .· ir 
ettırdiği gibi müşterek bir hjnıme:Je 
binayı şu &Ördüğünüz hale ko,.du. Kj. 
racı iaı· rraaındaki münazaayı t.ıma· 
men •alJorclı. Vazı7et o kadar •• .ıiıı. 
peyda o>lti, lı.n acılar o kadar rahaı et· 
liler ki; "' tıK kendı tasarruf hakl.1rın. 
dan bile ;,aıı•etmemiye ba§ladılar. z •. 
trtln katınJaki Türk ıimdi bütün on· 
]arın u~ıuna aiır, verir. J4lerine b"-'
kar, h.,.tıa ona kendi hesaplanna İm· 
za •alahiy lıru bile vermişlerdir. • Fu 
ismi de bundan üç aeııe evvel içeriJ~ 
oturan kıracılann uınumunu ifad.: e ... 
debibin dı:te o buldu ve koydu. . Bak 
ne gÜ.t<.. l :.. • 

Şu SU..lda kapıdan &arıtın gUzeı ,.e 
nafız 41;,ıu;iı, vakur birisi çıkıyordu. 

Doatum hürmetle selamladı ve b•· 
na: 

- l ~te o! dedi .• 
FELSK 

ininde 97 numaralı evde oturan Araba
cı Ahmet <iğlu lbrahim, Tütün ı;ümrü
ğündeki karpuz sergisinde otururken 
ansızın Üzerine ~ bir fenalık gelmiı, ,.e 
kalp sektesinden ölmüıtür. 
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Fikirler ve insanlar 1 
İnkılapçı edebiyat 

Ankaradıı çıkan VaTlık mecmuası; 
nın 1 eylül tarihli sayıamda Sadrı 
Et..ın'in '"inkılapçı sanat, geri sanat,, 
isirr.ıi bir yazısını okudum. Sadri E. 
tem, bugünkü edebi ne9riyatı üçe a· 

yırıyor: • . . . • • 
"1 - 81.:Jm eaerlerr~ın bır lıumı 

ma,.ıye haıret duyanlann ideallerine 
cec;ap uermek iati.yor. (Tarihi roman• 
lor) bunun gü;r.eJ rniıalidir. 

"'2 - .E.serlerimizin bir kumı diin· 
yanın baıka yerleTİne hasret çekeTek 
ıuılanda gurbeti yOfıyon, Akıaray da 
oturup Nice hayalile can verenlerin 
idealıne ceuap vermek istiyor~ 

"3 - Bir kısım eseTlerint~, )lerli 
bir hayat tanzim etmek için yeTli mal· 
z;eme kollanmak iıtiyenlerin idealine 
,-evap veren eclebıyottır .,, 

Sadri Etem yazuını fU .özlerle biti• 
riyor: 

'"Muhteva itibarile inkılapçı edebi· 
yat cemiyoıtin ileri ;ema)'Üllerini ila· 
de eden eaerlet- olacaktır. Bu tarz;ın 
pİftarlarile epey zamandır kartı kar· 
ııyayı,.. lnkılôpçı edebiyat ne ko:ıı· 
mopolit, ne de mazipere•fİn ruhları
na ramobnıyan edebiyattır . ., 

Sadri Etem .. dece birtakım .özleri 
aıra1amak için yazı yazan muharrir• 
lerden değildir. Kanaatlerine haki· 
kalen bağlıdır ve onları bildirmek, 
müdafaa etmek için yazar. Bir lafz· 
pereıt olmadığını bildiğim, aemimi· 
yetinden emin olduium için taanifi ve 
.özleri beni hayrete diifürdü. Ya ke· 
limelerini yıınlıt kullanıyor ve "inlu· 
lipçı,, sanat dediği zaman sadece 140· 

laru~, tasvir eden bir sanat kudediyor 
ve yahut ki ıanatte hayalin de bir 
kıymeti olduğunu inkar ediyor. "Ta· 
rihi romanlar0 ı, ''maziye hasret du. 
yanların ideallerine cevap veren,, 
eserler sayarken bu hataya dıitmüyor 
mu? inkılapçı edebiyatın kosmopolit 
olamıyacağını ııöylerken yine bu ha· 
taya dü9müyor mu? 

''Tarihi roman,, tarz-mı müdafaa e .. 
decek değilim. Zaten bu isimle tanı· 
lan kitapların hepsi bir cinaten değil. 
dir. Bir kısmı tarihi vakaları1 yani 
hakikaten yaıaınıt insanlarm yaptık. 
lannı roman üslubu ile anlatmakla 
iktifa eder. Bir kısmı da geçmİf za. 
mAnlarda hayali vakalar Ya§atır; 
bunlarda muharrir o eski zamanlann 
adetlerini, havasını olduğu gibi gö.. 
termek iıtiyebilir; fakat eıhas arasın• 
da birkaç tane hakikisi bulun .. bile 
çoğu, en miihimleri hayalidir. 

Gerek birinci, gerek ikinci kısım 
tarihi romanlarla in.anlarda mazi 
ha•ı-etini avutmak kabil olduğunu in
kar etmek kabil mi? Fakat o kitap· 
larm ancak böyle bir gayesi olabile
ceğini iddia etmek doğru değildir. 
Mesela Nfaamettin Nazif'in, tarihi 
~omanJar yazıyor diye, mazi hasreti 
ile kı~andı~ı, yahut o hasreti çe· 
kenlerın tercumanı olduğunu zannet
mek elbette tuhaf bir ıeydir. Zaten 
Sadri Etem'in iddiaaı, tarihi ihtilalci 
zihniyetile tetkik etmek kabil olma
dığını da .öylemeğ-e varmaz mı? Ma
zinin büyiik insanlarmı methetmek 
batta mazinin güzelliklerinden bah'. 
•etmek .bile inkılaptan, ihtilalden ay. 
;ılmak değildir. 

. •.nkılipçılık, ihtilô.lcilik, iyi tahlil 
edılınce. belki büyiik bir hayat, canlı· 
~ık, har~~et. muhab~etinden başka bir 
,ey degildır. Kendıainde bu mubab. 
ht"t bulunan adam mevzuunu 

... 

1 
dAn ve bugÜnden aldığı gibi dünden 
de alabilir. Bunun en büyük delili. 
her hareketin, her hamlenin beyhude 
olduğu. göstermek istiyen peasimiatle· 
rin, muhayyel bir istikbalde geçen va· 
kalar taavirind~n hoılanmalandtr. in· 
kdi.p edebiyab bir tarz, bir kahp me• 
ıelesi değil, bir zihniyet meselesidir. 

Ben §Ahsen tarihi vakaları roman 
iialiibu ile anlatan kitaplardan pek 
hoılanmıım; fakat öbür cinsten t&ribi 
romanları bili.kiı severim. Mamafih 
her ikisinin C:e inkılapçı, ibtili.lci ola· 
bileceğinde hiç fÜphem yoktur. 

Sadri Etem'in, tasnifinin ikinci nu· 
maras1nda babıettiği eserleri de inkt• 
lip edebiyatından koğma11na hak ve
remedim. Makalesinin sonunda bun· 
ların '•koamopolit,. temayüllere tercÜ· 
man olduiunu ima ediyor. Bu 0koı
mopolit,, kelimeıi bizde uzun zaman 
çok kullanıldı, ve bir hakaret olarak 
kullanıldı. Şimdi yazılarımızda pek 
görülmüyor. Zannederim ki onun ar· 
bk asıl ve güzel manasını canlandır· 
mak doğru olur. 

"Koam.opqlit,, muhakkak bir züppe, 
mütemadiyen Frenk taklidi ile ıeçi· 
nen bir adam defildir. Kiinabn bü· 
tiin hadiselerini teceuüsle takip eden, 
her taraftaki cereyanlara alaka göa
teren adam da bir "koımopolit,, tir. 
Fakat bizde ananemizden, yerli adet· 
!erden hariç her harekete, her cere• 
yana karşı bir zaman o kadar haksız 
ve ıiddetli bir asabiyet gösterildi ki 
kelimenin en temiz manası ile kosmo
politlik bile bir ayıp teli.kki olunma· 
ğa baıladt. Bunun neticesi meydan· 
dadır. içlerinde yazı yazıınlar da da. 
bil olmak üzere gençlerimizin çoğu 
dünya fikir hareketlerine tamamile 
li.kayıttrr. Hemen hemen hepsi "'ken• 
di yağımızla kavrulmak,. taraftıırıdrr. 
Fikir, sanat .ahaaında kendi yağımız. 
la kalmarun ne kadar feci bir ıey ol· 
lacağını oöylemeğe hacet yoktur. 

Türk gencinin, bilhassa Türk inkı
lapçı gencinin gözlerini hudutlar dıtı· 
na çevirmesi lazımdır. Bu ıuretle bir· 
çoklarının züppeliğe kapılması, etraf. 
lannı fena görmesi, boşnutıuz;luk gôa-
termeai tabiidir. Fakat bu hallerin 
hepsi, hatta körü körüne züppelik, 
"kendi yağnruzla kavrulmak,, zihni
yetine müraccahta. "Aksaray' da otu· 
rup Nice hayalile can vermek,, de, 
en bayağı cinainden dahi olaa, bir ih. 
tilal temayÜlüdür, etrafı deği9tirmek 
arzuaudur. Sadri Etem'in inkılap ta· 
aavvunı, bir tecerrüt arzusuna benzi
yor. Bu hususta yalnız değildir. Av· 
rup'da aon zamanlarda görülen en 
mülhit reaktion hareketleri de ken
dilerine "ihtilal'', "inkılip,, iaimJerini 
venniyor mu? 

ltt .. Sadri Etem, sanatte hayalin 
kıymetini bilhaasa "dünyaruı> bqka 
yerlerine haaret çekenlere,, tercüman 
olan eserleri inkılap edebiyatına al. 
mamakla inkar etmi§ oluyor. lnaenın 
eb·afından botnuhuzluğu ekseriya 
dünyanın bafka yerini cennet gjbi ta .. 
hayyül etmekle kendini gösterir. O 
yer hakkında söyledikleri ancak ken· 
di içinde yaşıyan düzgün &lemin tas· 
vir:ôır. Etrafı deği4tirmek için yapı· 
~~c hııml~ler! maziye avdet için de
gılse, cemıyetin ileri temayüllerinin 
ifadesinden baıka bir ıey olabilir 

? ını .••• 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

--
Milliyet'in edebi romanı: 69 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

azar azar alasm. T aın iki gaz san
dığı dolduracak kadar olıun. Bir 
de semerli etek parası gönderesin 
Hepsi kaç kayma tutarsa bana bil~ 
diresin. Askere gideceğim gün 
hepsini sana öderim, koynuma da 
bet on kayma kalır. Ama sakın 
ihmal etmiyesin. Ben Hacı Recebe 
borç .ö~edi~ten sonra sana haydi 
h_ayd! oderım. Hiç aklına gelme. 
sın kı Sarı Emin büyüdü, deği,ti. 
Huyu tüyil bozuldu. Bu parayı ö
demez. Ben değifmedim. Eğer 
•en de değİfmedinse Yaylalı 
Mehmedin kızı kaldıns; bana bu 
yardım~ edersin. Gözünü sevevim 
ey benım kızkarde~im Petek Ha. 
nım. Hbr-ı bunları •akın benim a. 
clrma ı?Ön•lermf' ~ ' i!ru<"a N h. 
M .. d .... ,,. .. 

1 
. a ıye 

u un.ı -~u P.V...... "'PV adına "ÖD-

d"r. ft, .. .,J;ııır, c;;\r• f.'.minP veri .... iz 
diye bildir. Ben ondan alırım. Her. 

kese de derim ki bana bu serma
yeyi Müdür Bey verdi. O zaman 
kimse el süremez, dalıma çullana
ınaz. 

Geçende öte köye uğramıftım. 
Emüf nineyi gördüm. Cadalozluğu 
kalmamı,. Yeğeni öküzleri alınca 
aatmıt saYUfmuf. Emüt Nine büs
bütün kötüledi. iki büklüm. Göz. 
leri de iyi gönnemiye batladı. Ba. 
na ağıtlandı durdu. Seni sordum. 
Ne bilem nerde? dedi. Anaama 0 
kadar baktım besledim de şimdi 
beni aramaz oldu. Sana selam 
gönderecek kimsen olmadı.iti icin 
yalnız ben selam ediyorum. Dedik. 
lerimi ihmal etmiyesin kardesim 
hürmetlu Petek Hanım. Vesselam. 
İm7a: r::ı'11alum refikiceliliniz Sa. 
n Emirı Efendi tarafından. 

- Derin derin ne clüşünüyor•ıın 
Petek? Y okı.a bu da bir alacaklı. 
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Anketimize 
Gelen cevaplar --
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

4 üncü liste 
Huy: (Gidit, Oluı). Ornek: 1 (Huyla 

runız yekdiğerine mutabık değildir. Ye
rine (Gidişlerimiz birbirine uymuyor ve 
benzemiyor.) Tabiat: (Doğuı). Örnek: 
1 (Turgut, asabi tabiatlı bir gençtir.) 
Yerine (Turgut, sinirli, hırçın doğuılu 
bir gençtir.) Örnek: 2 (Herkesin tabiıı
b batka başkadır.) yerine (herkesin do
ğuıu batka batkadrr). Seciye: (yarar). 
Örnek: 1 (Her keate dürüst seciye ara· 
mak, adettir. ) ) yerine (bütünde dofru 
yararlar aramak, türedir.) Örnek: 2 (ıe
ciyeıiz insanlardan ihtiraz ediniz.) yeri. 
ne ( yararıız kiıilerden kaçmınız.) Ör· 
nek: 3 (seciye, muvaffakiyetin vatidesi· 
dir) yerine (yıırar, kazancın anaaıd1r.) 
Cibillet: (yaradılıı.) Örnek: 1 (Ahmet 
hareketiyle cibilletini izhat etti.) yerine 
(Ahmet gidiıleriyle • veyahut • ettikle
riyle, yaraddıııru ortaya atb.) Karakter: 
bence, (seciye) nin kartıhğıyle kartılık· 
landmlabilir.) Meziyyet: (üstünlük. ıüa
lüliilc.) Örnek: 1 (Mal ve sal, meziyyet 
-için kifi ıebepler değildir.) yerine (var· 
lık ve Yat kocalıiı, üıtünlük için yetiıir 
nesme değildir.) 

lıtanbul poliı mektebi, Dahiliye bi· 
rinci komiıeri Derviı Emin 

3 üncü liste 
Fikir: bu kelime, dü9üncenin kaynağı, 

düşünüt ileti, gibi bir mi.nayı tazammun 
eder. Öz türkçe kaqdığmı, düşünce veya 
düşünüş tarzında kabul edebiliriz, Ma
mafih tasarlamak kelimesi, bir ıeyin ya
pılma tekillerini araıtırmak demek oldu· 
ğıma nazaran, tatar, sözüylede karplık 
landırabiliriz. Örnek 1: ıu yazılar, fikir· 
lerimin b&kesidir, yerine tu yazılar, dü· 
ıüncelerimin veya tasarlanmın ç.arpacı .. 
dır. Örnek 2: Türk polisi, Jıer işinde mu· 
aip fikirleri kendine rehber edinir, yeri4 
ne : Türk polisi, bütün iılerinde doğru 
düıünüt ve tasarı, kendine kılavuz edi· 
nir. Mefhum: Mefhumu, anlatn sözüyle 
karşdıklandırabiliriz. Esasen kelimenin 
arapça mefhumu da hemen hemen böy· 
ledir. Örnek 1: Poli• kelimesi, inzibat 
ve i.ıiyişin mefhumudur, yerine Polis ıö 
zü, düzen ve dirlik işlerinin anlabndır. 
Örnek: 2 Bu arzuhabn mefhumu, bir hak 
km talebidir, yerine bu dilek kaadmm 
anlatırır, bir hakkın isteğidir. Ruh: Bir 
kelime ki, elektirik gibi eseri ortada, fa. 
kat mahiyeti meçhul... sıkılıyor, üzülüyo 
ruz. Fakat bu ııkmtı ve üzüntüyü duyan 
ne? .• bunu, bu gÜne kadar ne felsefe, ne 
tesavvüf ve ne de müsbet ilim izah ede
bilmi§tir. Binaenaleyh biz ruh kelimesi 
ni, istimal tarzına göre kartılıklandıra
cağız. Bence bu kartılık, Oz ve iç ııö:de· 
ridir. Örnek 1: Ruhumda ıiddetli bir e· 
lem h.iı ediyorum, yerine içimde saraıcı 
bir acı duyuyorum. Örnek 2: Bir mem· 
leket aıayişinin ruhu, o memleket zabı· 
tasının mükemmeliyetinde münılemi~· 
tir, yerine, bir ülke düzeninin öz#, o ül· 
kenin düzen işlerine bakan gücün o~n 
luğunda ve erginliğindedir, Mülahazıı: 
Bu kelimenin de kartıhğını, (düfiioce) 
olara k kabul edebiliriz. Bu söz, (filcr) in 
kartılığı olarak kabul edilen düşün· 
ce'ye benzerse de mülahazada, tahsiyet 
le fikrin müşterek faaliyeti mevcuttur. 
Fikir, her hangi bir taıardır. Mülihaza 
ise, her hangi tıısarlanmıı nesnedir. Ör· 
nek: 1 Mülahazaya istinat eden itler, 
çok zeman isabetli olur, yerine dütünce
ye dayanıın itler, çok çağ yerinde ve doğ" 
ru olur. Örnek: 2 inzibati mülahazalar, 
asayişi temin içindir, yerine, düzenlik 
dütünceleri, dirliği tutundurmak içindir. 

lstanbul polis mektebi, Dahiliye Bi· 
rinci komiseri Dervi~ Emin 

5 inci liste 
Curur: kurum, kurulmak, kendisini 

kurmak. Kibir: benli.klik, kendisini be
ğenmek, Fakir: göğüs kabartıcı. Taaz· 
z~m: ,ç~l.?"la,nm~~ .. çahmıa~a~. Tefa~ 
bur: Ogunmek, ogurunek sozü ile kendı 
ni öğmek, sözü arasında ince bir fark var 
dır. Birbirine karı§lırmamalı, biri, başka 
sının yaptığı bir ıeyden dolayi öğümek, 
diğeri kendisinin yaptığı bir şeyden do-

dan mı? 
- Hayır. Bu .tlacaklı değü. Üen 

ona borı;.luyum. Bu benim köy ar· 
kadafmıdır. Anneme benden çok 
bakmıftı. Mısır püskülüne benzi· 
yen saı;,ları vardı. Hadi seninle 
caddeye çıkalmı. Öteberi alaca
gım. 

- Bu cia ne masrafı? 
-Al şu mektubu oku. 
·- <..addede bunları bulamaz· 

sın. Seninle Mahmutp8'adaki Mo
iz 5altilin mağazasına gidelim. 

- Gene kendine yontuyorsun 
Ki:scdayım! 

- Ne '"aparsın? Perakeııdeci 
çe'n;İye s• )ardım ediyorsun, çer
çilerin toptancısına da ben yardım 
edeyim. Ağıztadile pata oluruz. 

Üçüncü mektubu açtı. imzasını 
gorunce okumadan yırttı. Bu ınek
lup Emüş Nınedendi ve ne yazılı 
olduğunu okumadan biliyordu. On 
liralık hır banknot uzattı. 

- Bunu Emüt Ninenin adresi
ne ~onderelım. 

Samuel Bensusan Efendi dü•ü· 
nüyordu. lstanbuldan arız tadile 
bir gıtsdo.ı. Şu mukavele bir İm· 
zal.:ın,;a d..t Avnıpa konvansiyone· 

Yeni marşlar 
ANKARA, 14 (Milliyet) - Cüm· 

huriyetin onuncu yılı için hazırlanan 
martların güfte ve besteleri bitıniıtir. 

Behçet Kema.1 Bey tarafından YA· 
zılan izci marıı ıudur: 

Halk yarına inansın burda bi:ııi 
gÖr•Ün de 

On )lıidır döuülerek inkılabın Ör· 

•Üne!" 
Keskin kilıs;lar gibi çevrildik 

dört yanına 
Ona el u;r.atanın kıyacağız; canı· 

na! 
Cümhuriyet kalp diye göğaümü;r;. 

de atandır 
Biz;e en ıon ülküdür, bize en hür 

uatandır I 
Keskin kılıı;lar gibi çevrildik 

dört yanına 
Ona el uzatanın kıyacağu cani• 

nal 
"Göğaümüz kabararak izcile.

r~,, ıliyorr.ı:; 
Bü,,ük Gazinin büyük i:ııinden 

gU/iyoru:ı; 
Keakin kılıçlar gibi çevrildik 

dört yanına 
Ona el uzatanın kıyacağız; ccını· 

nal 
Halk kütleleri ve mektepliler ta· 

rafından oöylenecek '"Cümhuriyetin O• 

1111ncu ydı martJ,, run güfteai. Behçet 
Kema.l ve Faruk Nafiz Beyler tara
fından ha.zırlanmı§tır. Marıın baz. 
muralan döviz olarak ta almmı§tır. 

BuO:ardan bir ikisini bildiriyo· 
nım: 

On yılda on beı milyon genç 
yarattık her yatfan. 

Uyduk görüıte bi/ii, gidiıte Ül· 
lıüye bul 

imtiyaz.su;, sınılsı:ıı, ka;vrıaf11Uf 
bir kütleyi:ı;, 

Bu marım bestesi, Cemııl Reıit 
Bey tarafından yapı!mııtır. Beate, 
koro. bando ve orkestraya mahsus 
olmı>k Üzere üç tertiptir. Bugünlerde 
gÜfte ve beste bir arada öğrenilmek 
uzere bütün tetkilata dağıtılacaktrr. 

lzcı ınartınm bir kaç bestesi ara· 
sında yeni bir mukayese ve intihap 
yapılacakbr. 

lstanbulda bazırlanıruı olan mart 
be•tesi de Behçet Kemal Beyin yaz· 
dıgı güfte ile beraber ötekilerden ay
rı, bir musiki değişikliii olmak üze· 
re memleketin her tarafmda söylene
bilecektir. Bu marım bazı kıt.,•lan 
}unlardır: 

Biz.e on yıl ne mutlu; 
Yeni bir yurt yarattık I 
Yann, büyük, ısrrwtla: 
Ayrik aöküp ray altık! 

Her sauaıında 
Gazi baıında 
Ôn saftadır yeri bu milletin! 

._I _I<A_D_Y_u_f 
ougunteu pro~raın 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. • 
18.J() f"ra.n•ı:ıca dcra Müptedi.ine ma.bsua.. 
19 Rifat B. ve arkadatlil.n. 
20 Beda.yyi Muaiki7e Heyeti 
21,30 Gramofon. 
22 A na .... ,uı.o .. . ,...n•ı, Borsa h•beri, Saat a7arı. 

MOSKOVA 1481 m. 
Her sün.kü proara.mın ayni. 
VARŞOVA 1411 m. 
20.0S: Haf~f musiki. 22.35ı Ch.opin'in •· 

•erlerinden konser. 23,0S: Kah.,.eluua.e auul· 
ki•i. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
21,05: "Cyurkovic• çoıeukları" İ•mindelci 

opereıt tıı~m.sili. 23..25: Son kabe-rler •• Si.-an 
mu•iki•i. 

ViYANA 518 m. 
20,50: Monolos. 21,35: Bellini'nin iki per· 

delik 
11
Pirat" 'i•imli opera•• (Roma'dan nak· 

len). 
MILANO • TIRONA • FLORANSA 

. 21: Haherle:r, - Plıüı:. 21,50: Karııık n.eı• 
rıya.L 

VRAC 488 m. 
20,3-5: ''P•rm.aklıktan dünyaya bir bakıı" 

isimH mu•ikili lemsJI. 2,20:3 Baqdo mu.sikiai. .... 
layi kendisini öğmektir, yani öğiirunek 
sözü tefahür ' ün kar§d.ğı, kendini Öğ· 
mek sözü de temeddüb'ün kar§rlığıdır. 
Vakar: benlik. 

Mütekait miralay 
Farut 

ıine hır bınseler. Yoksa Petek iyi
den iyıye duyulmuflu. Handise es
ki s.-1:.iılerden tas tas su içilir gibi 
kızrıı kazancım da mektup mektup 
&ümiıre<.eklerdi. 

Ertesı gun Fransızlarla konfe. 
rans kuruldu. Onların teklifi ken
tlilerınc.e çok miıhimdi. Önce yük. 
ıek bir gazinoya angaje etmek is
tiyorlardı. Burada iyiden iyiye ta
nıtılacaktı. Ondan sonra büyijk 
bir revüde rol vereceklerdi. Ve 
böyle çabuk, fakat adım adım iler
ledikten sonra esaslı sinema stüd
yosu için konturatlafacaklardı. 

Bensusan Efendi ise bu sonuncu 
vaziyetin ilk if olmasını rstiyordu. 
Münakafayı Petek halletti. 

- Önce beni tanısınlar, sevsin· 
ler, beğensinler, sonra büyijk ifler. 
Yoksa birden bire büyük işe girer· 
sem belki bir kazaya uğrarım. 

Yemek, içmek, yatmak masraf. 
lan birinci sınıftan ve •irkellen ol· 
mak uzere be, aylık bir n•c.vsim 
•Çİn yilz elli bin franga anlaşlılar. 
Bensusan Efendinin bütün avukat
lığı tepre,ti ve i,i en ~l\g.am ka
zıklara bağladı. Her ' J olup bit
li. Çantalar hazırlandı. Pasaport-

LJl HiKAYE rııtfil1 L~:tt°it,~:; ·~ -
B h .f l h 1---- OGUTLERl 

U erı ıs a Kan tazyiki (Tansiyon) 
Olmıyacak nedir? 

Kan tazyikinin (tansiyon) hal..ikl 
Birinci perde mahiyet ve esbabiru basit ve aado bir 

yolda size anlatabilecek kimse vakti 
müsait ve keyfi yerinde olduğu bir za• 
maı .. da görüıtüğünüz doktorunuı; ola· 
bilir. Ibuon için de sizin pek ı.. .. lay 
aulıyabileceğiniz tekilde tansiyonu si· 
Je anlatacak olan doktor eline b;.· ka. 
((ltla bir kurıun kalemi ahr ve İJ<e bu 
tüı lü anlatmıya baılar: 

[Sabah saat yedi .. Rukiye Hanımın 
kocası Numan Efendiyi bekliyor] 

Rukıye H. (Pencerede) - Sabahın 
yedisi oldu. Bu koca olacak herif ha· 
la gelmedi. [Sokağm bir atağıaına, 
bir yukarmna bakar] Bu ıidiıle ha· 
lim ne olacak bilmiyorum. Haftada 
yedi gece sabaha karır geliyor. Nere· 
!erde sürter, kim bu adaıru baıtan çı• 
kanr ya Rabbım. • [Bir kere daha ıo
kağrn bir aıağıama, bir yukarısına 
bakar] Hah, iıte küfeci göründü. Bu 
küfeci de ıayesinde geçinip gidiyor. 
Kolaycacık eve gelsin diye her gece 
emrine amade. • Şunu kar4ılıımıya 
hazırlanayım. [Rukıye H. süpürge so
pasını. bir düzüne tabağı, iki vazoyu, 
kon&alun üstündeki saati mas.a.nm üs
tüne sıralar. O sırada kocaaı küfenin 
içinde ve arkaamda aedtk dostlarm· 
dan Ali Bey olduğu halde içeriye gi· 
rer]. 

Sadık doıt (yavaı ıeale) - Hanım 
uyandırmayın. Bakınız. ne tatlı uyu
yor. [Vazifesini yapıruı inaanlar gibi 
ayaklarının ucuna baaa baaa sahne
den çıkar.] 

Rukıya H. - Madem ki bu adam 
tatlı sözden anlamıyor, ıuna bir derı 
daha vereyim [Evvela küfedeki ko· 
caaının kafaama bir düzüne tabağı sı
ra ile fırlahr. Numan Efendi uyan· 
rnadığı için bu sefer vazoları fırlatır. 
Gene uyanmayınca aaati fırlabr. Ge· 
ne uyanmayınca süpürge sopasını a]ır 
ve bütün kuvvetile kocasmm kafasma 
indirir.] 

Numan Efendi (uyıınarak) - Ya· 
hu bu evde bir gece olıun rahat uyu• 
yamıyacak mıyız? [la yan halinde] 
Bu hayat böyle devam edemez. Yarın 
hareekt ediyoruz. Çin Maçine gidece
ğiz. 

Rukıye H. - Çin Maçine mi? 
Numan Ef. - Evet, Çin Maçine 

gideceğiz. Bu geceden tezi yok, ba· 
vullan hazırla .. [Numan Efendi tek· 
rar küfede uykusuna dalar. Rukıye 
H. bavulları hazırlamıya ba§lar]. 

ikinci perde 
[Müthİ§ ue dalgalı bir elen~ .• Nu· 

man Efendi ue karısı birer tahliaiye 
simidini bellerine geçirmişler, bir sa· 
ğa, bir &ola &alla.nıyorlOT.] 

Rukıye H. - Eyvahlar olsun koca· 
cığım, vapur babyor. Ama ben hali. 
anlıyamadım. Biz niçin Çin Maçine 
gidiyoruz? 

Numan Ef. - Kadın değil misiniz? 
Her feyi öğrenmek istersiniz. 

Rukıye H. - Allııhaşkına söyle ... 
Numan Ef. - Peki oöyliyeyim. 

Maksadım seni Çin Maçiıı tebııasm· 
dan yapmak .• 

Rukıye H. - Allabım bana onlan 
göstermesin. Ayol, ben nasd Çin Ma· 
çin tebaası olurmuşum? 

Numan Ef. - Olursun, olursun .. 
Hele bu it olsun, o zaman ben gece· 
Jeri eve gelmezsem, aenin aeain çık
maz. Dırdırdan kurtulurum, bu &u· 
retle de hayat bana zehir olmaz. Om. 
rünı uzar, uzun .seneler raha.t rahat 
ya§a1'ım .• 

Rukıye H. - Allah Allah. • Anla· 
dımsa Arap olayım. 

Numan Ef. - Anlamıyacak ne var? 
Çin Maçinde bir koca öldü mü. geri
de kalan dul karısını diri diri yakar· 
lar. Şimdi anladın mı? 

[Vapur batar, koca bir balina ba· 
lığı Numan Efendi ile Rukıye Hanımı 
yutar] 

Üçüncü porde 1 

[Sahne balinanın geniı ue rahat mi· 
deaini gösterir.] 

Numan Ef. (Mideye girerek) 
Oh, burası ne rahat yer değil mi? 

Rukıye H. - Erdik mi nedir? Yu
nus Aleyhisselama döndük. 

Numan Ef. - iyi .ya .. Fakat ben 
yoruldum, biraz uyuyacağım [Kar1 
koca uyurlar. Biraz sonra balinanın 
tok tok atan kalbinin gürü•!;isünden 
bir türlü uyuyamıyan Numan EfenJi 

1 kalkar, yatacak daha rahat hi.- yer a· 
rar.Balinanm ağzına doaru gider Tam 
bu sırada balina esnemiye başlaym~a 
açılan ağzmdan Numan Et. denize 
d~şer. Gidiı o gidiı .. Rukıyo. H. derin 
derin uyumaktadır. Bu facia.dan ha· 

tar vizelendi. Gazeteler yaza ya. 
za bıtiremiyorlardı. Mukavelena
menin her satırını, her harfini her
kese bildirdiler. Bet ay için yüz 
elli bin franga ağızlan sulananla· 
rın sayısı belli değildi. En az elli 
bin frank ta pansiyon masrafı! f. 
ki yilz bin frank yuvarlak hesap 
bizim para ile yirmi bin lira! Vav 
canına! Dağ batından gel. Çarık· 
!arı at! Bitleri temizle ! Göz açıp 
kapayıncıya kadar bir tahtada 
yirmi bin liraya kon! Hırtın kızm· 
da amma da ,aııs varmı~ ha! 

Asıl manalı ıarafı Sirkeci ist.:ıs· 
youundaydı. He~ on gazete muiıbi
rini fÖyle bir t.ırafa bırakınız, İs· 
tasyonun ; . uiı t:.ır alay genç kr.llar, 
kadınlarla dolmu9tu. Çarpık bere· 
li, hasır ~'IJık.ııı, metin elçantalı, 
eğri topuk iskcll pinli, süslü, kiırl..
lü, basmalı, ,.,,rkıı kızlar ve kadın
lar .•• 

P eleke lıasrelle, hasetle, gıpta 
ile, sevgi ile, h.inıe. bakıyorlardı. 

- Doğrum gıiıelmif. 
- Sinemada öyle mi olacak a. 

Ci\bıı. Ya r.,:oj1..nİİ< değilse. 
- Doğru. Ben de fotoğraflarımı 

göndermiştim. Bana da fotojenik 

Göğsiinüzün sol tarafında kalp de· 
rulen içi bot büyük bir et parçası var• 
dır. Bu kalp denilen ıey eıaaen bir 
tulumbadan ibarettir. Bu tulumba bir 
ıürü borularla birleıtirilmiıtir. 

Bunlardan avurt denilen boru kanı 
kalpten alrr ve kendisinden aynlan 
bir çok küçük borular vaaıtasile vücu• 
dun her tarafına verir. Sonra bu kan 
gene daha büyiik borular halinde bir
leıen bir ıürü küçük borular vaaıtaai• 
Je tekrar kalbe döner. 

Vücudumuzdaki kanın en baıit ıe· 
ktldeki deveran sistemi merkezi bir 
lulıımba halinde tııaavvur olımabilir. 
Bu tulumbadan kan büyük bir horu 
vasıtasile sevkolunur, diğer bir büyÜk 
boru ile de kan tekrar tulumbaya ge
lir. Ancak borular içinde deveran ,; ... 
temini, makaedımızı izah için t&mıı· 
mile kapah farzedeceğiz. Ve bu ka• 
pah teıekkül sistemi içinde tulumba 
karu tekrar tekrar dolattınr ve hiç 
durmadan döndürür durur. Vücudu· 
muz içinde karu dolaıtırabilmek için 
htjıhangi. bir kuvvet tesirine ihtiyaç 
v;ırdır. l9te bu kuvvet kalbin aıkıııp 
takabbuz etmesinden hasıl olur. 

Kalple kan damarlarını bir tulum· 
hı.ı. ile borulara benzetmek istiyoruz 
ama, bu benzetıne iti pek doğru ol· 
maz. Zira tulumba ile borular ma• 
liım olduğu Üzere alelekaer maden• 
dc.n yapılmı4 oldukları için maden hiç 
hir sureti .. genifleyip darlaımaz. 

Halbuki inaan makinesindeki tu· 
lumba ve borular yani kalp ile kan da· 
marları canlı nesiçten yapılmıt olduk· 
lan için bu .caıılı nesiç ise açılır kapa· 
nır, geni9ler darahr. Yani kalp ve kan 
damarlan bir kere tıkıtır ve küçüliır 
ler, diğer bir kere de genişler ve bü· 
yiırler. Deveran (vücutta kanm dön· 
!ilesi) .;atemi içindeki kan daima taz· 
yik albnda bulunur. Bu tazyik kalbin 
ı.ıkıııp küçülmesi ve damarların ger• 
ginlqmesi ile olur. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 
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berli taş, Güzel aparteman No. 4. 
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GeleA enak ••ri Yerilme•- Milddeti 
•eçen nü.ıhalar 10 kuruıtur.- Gazete T• 
matbaaya ajt itin İçiaı müdiri,-•t• •il• 
raeaat edilir. Caaete..m.b il&a.la.rın m••'ıa .. 
li1etinl kabul etmeL 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy. rasat merkezinden aldıiım.tt 

ma.IUmata rıauran burün ba,,a bulutlu •• 
karaye:lden rüzıirh seçecektir. Yaimur 
ihtimali yolctur. 

ıs.9.933 tarii.lande h.a-.a tu.yiki 754 mi· 
lime:tre, en fazla hararet 28 en az 16 de· 
rece idi, ........................... 

beri yek] 

DUrdUncU perde 
LAyni scıhne. • Balinanrrı genif ve 

"i!kellef midesi] 
Rukıye H. (uyanıp gözlerini uifut· 

lurduktan sonra etrafına bakmır. Ko
caıını göremeyince. , ) -- Ü•l he1"İf lll• 

lalı olmıyacak. Bu gec .. de eve ıe:n•e• 
('!· 

değilsin diye cevap verdiler. 
- Biraz ~on.wlkan gibi. 
- Hiç te d~1;ıl. 
- Pek kaba &aba imit diyorlar. 
-- Güzellik müsabakasının ba-

lc-swıda görmı.i;.'-r, hıç te öyle ele. 
ğılmif. 

Çan çaldı. Eliı.unra ıineması 
büyük bir buke~ gondermifli. Göz. 
leri parlıyan, a~ızları sulanan, İÇ· 
leri kaynıyan *cyirdler alk1,ladı
lar. Gazetecilt.ı zorladılar. ille bir 
iki söz söyle. .1-etek bıraz dütün
dii ve ;..endisiui cc.nkulağı ile dın
liyen yiizlerce gen!r kıza baktı ve 
haykırdı: 

- Ben Ana .iolu Y aylasmdan 
geldim. Avrup..tya gidiyorum. Dö
neceğim. Dönüıı ... ıye kadar köyij· 
mü unutmıy.:ıca,;ıın. Yaylalarımı 
icim•le yaşata1-<1gım. Ve sizlere da· 
i u1a ncıyacağl.ıll ! 

Bu sözlerin nı.:ınası birden bire 
ımlatılmadı. Ht.rl,.cş köylüdür, iki 
ISfotmesini beccıemedi de saçma 
sapan söyledi, dı')e dü,ündü. 

Gene ç>.n. • ııt.ne düdük. . gene 
mendiller. 

• (Devamı var)) 
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Sinemalarda 
Nizamlara riayet 

1 Sinema haberleri l Kral Kong Türk sinemacılığı 

Sinema mevaimi artılc yavaş yava' 
baıhyor. Geçen baflıı (Saray) ve 
(Melek) ainemalaı'ı açıldı. Bu hafta 
da belki (ipek) itmini alan eaki (O
pera) kapılarını açacaktır. 

Yeni itfaiye mütc~h1'.ı;iıamın latan· 
bula gelmeıi üzerin'! sinemalarımızda 
a ... yeni bazı tedbirli'" ( alınma~ta ~·
duğu aöyleniyor. Bir., b~ tedbırlerın 
ekserisinin evvelden ben alınmış ol
duğunu biliriz. Her a~şam .. il~aiye 
devriyeleri ainemalardaki bu ıondurme 
vaaıtalarmı kontrol ederler. Yalmz 
bir noktaya hem ainema~ılar. h'"m 
müfteriler heaabına iıarct etmek iste
riz. Belediyenin bütün cn1irlerine 
rağmen bazı ıinemalar fazla müfteri 
olduğu zaman yollara fazla sandAIY.• 
atmakta ve böylece muhtemel bır 
~buk çıkqı zorlatbrmaktadırlar. Çok 
defa bu yüzden ainemanın botalmaaı 
güçlqtiğini hep görmütüzdür. Bil
mek ti.zandır ki; bir ainema aalonu 
dolduktan aonra ırek:n müıteri yer 
bulamazaa diğer bir gÜn gelip göre
bilir. Sinemalar bu mütterilerini red· 
detmekle hayatıumumiyeye ait bir 
tedbiri ihmal etmemiı olacaklar ve 
ıüpheaiz müıterilerini kaybetmiyecek
lerdir. 
Nizamın menettiği bu ıeyin maale

aef emirlerin tatbikindeki müsamaha· 
dan ileri geldiği meydandadır. 

Tıpkı bunun glbi ain~ma!ard~ cig ... a
ra içınek yaaağı da barız bır ıbmal 
yüzünden aevıemit ve bazı aalonlan· 
nıızda hemen hemen ortadan kalk· 
mıtbr. Halkın aıbbatile alak~dar ?" 
lan bir tedbirin böyle tecavuze ug· 
ramaaı doğru deiildir. Bi~de maal~ 
aef emirlere nizamlara hurmet edıl
mek için da'imi bir takip li.zıındır. 
Her adım başmda bir memur koy
mak ta kabil olamadığı için memle
ket kanunlarına böylelikle hürmet· 
aizlik ediliyor. Başka memleketlerde 
her vatandaı böyle bir hürmetsizliğe 
ınini olur ve emir ve nizamlara her
keai riayete hürmete icbar eder. Biz· 
de ise auçlu olan ausacağı yerde: 

* Henri Garat "Bir erkeii kaçırdı· 
tar,, isminde yeni bir macera filmi 
çevirecektir. Senaryoyu yazan Rene 
Piyel, aahneye koyacak olan Max 
Ophuela'tır. 

* "Sırlar,, iaminde ı.on defa bir film 
çevirmit olan Mary Pickford sonba· 
harde New - York aahnelerinden bi
rinde temailler verecektir. Mary'nin 
sinemayı kat'i aurette terkedeceğini 
aöyliyenler de var,. 

* Franıada tiyatro ve ainemaya 
menaup bazı ıahsiyetlerin te~bbüıü 
Üzerine, Alman milliyetçileri ara.aın
daki aanatkarlan himaye için bir teı
kilat vücuda getiri\meıine karar veril 
mittir. 

* Nathalie Hovanko "Volga alet
ler içinde,, isminde bir film çevirmek 
üzere Tourjanaky tarafından angaje 
edilmittir. Filmin iami belki değit
tirilecektir. lnkijinoff'un da bu film
de oynamaaı muhtemeldir. 

• Paramount'un müdürlerinden M. 
Schaefer gazetecilere vaki beyanabn· 
da iki bin küçük sinemanın açılaca
ğını aöylemiıtir. Amerikada iılerin 
baıladığma bir ali.met daha. • 

• Franıız ıinemacdığının tanınmıı 
ıahsiyetlerinden Emile Chautar~ 
"Y aıamak için bir •ebep daha,, fıl
minde rol a\acakbr. Bu filinin diğer 
baılıca artistleri ıunlardır: Frederic 
Marcb,Gary Cooper, Miriam Hopkina, 
Edouard Everett Horton. 

• Anna BeUa Berline gitmiıtir. 
Paul F ejoa'nun Viyanada ikmal el· 
tiii "Gün ıtığı,, filminin ilk göaterili
tinde hazır bulunacakbr. 

• Alınan artiıtlerinden Helke Jur· 
ırenaen'e Hollywood'dan teklif vaki 
olmuıtur. 

* Loı Angelea Belediyesi ayni ıe
hirde ikametinin yirminci aeneai ıere
fine rejiıörlerden Cecil B. de Mille te· 
refine bir ziyafet venniıtir. 

* Metro Goldvin'e merbut firma· 
!ardan Loew ine aon kırk hafta içinde 
46 milyon frank temettü haaıl etmit
tir. Bu, buhran ıenelerinde nadir ka· 
zançlardandır. 

,. Lil Dagover, Dolly Haaa, Henny 
Porten, Paula Veaaely gibi tanmmıf 
ıinema artistleri bu mevıim Berlinin 
muhtelif aahnelerinde temsiller vere• 
ceklerdir. 

Filmde on beş metro bc
yunda bir maymun 

Edgar Wallace'm muha;nel.eıind~ 
doğan ve filine alınan harıkulade bır 
mahliik vardır: Kong. Bu Kral Kong 
aon derece kuvvetli bir hayvandır ve l 
yirminci aaırda kadim. devirleri hatır• 
latan bir adaya hükmetmektedir. Fil
mi yapanlar hatta muhayyelede de 
olaa tabiat kanunlarının he.aba ka· ' 
blmaaı laznngeldiğini görmüılerdir. 
Wallace gibi muba.rrirler, filmleri\e 
korkunç bir mahl~ kolayca ta~av• 
vur ve taavir edebilır\er. Fakat filme 
alınmak laznngelirse. . • Bir defa ' 
Kong iri bir maymun olarak canlan• 
dınlmıtbr. 

Boyu 15 metre, yalnız kafa11 2,20 
metre, burnunun uzunluğu 0,60 met· 
re, ağzının büyüklüğü 1,80 metre, 
maymunda pek küçiik olan kulaklar 
ve gözler 0,25 metre, diılerin boyu 8 
ili 20 aantimetre. 

Bütün bunlar bir taribitabii müze
aindeki Oranı - Otang maymununun 
iıkeletine göre heaap edilmiıtir. 

Fakat böyle muazzam bir kitleye 
naaıl can vermeli? Bütün hareketleri 
tanzir edebilmek için hep ayni boyda 
74 adet Kong imal etmek mecburiyeti 
haaıl olmuıtur. Bunlann bir çoğun· 
dan yalnız bir tek ıabne için istifade 
edilmiıtir. Mesela finalde Kong yüz 
katli bir binanın dibinde öldüğü za
man. • • Filmin bir çok kıaımlarında 
Konı'un bilhuaa kol ve baı gibi aza· 
aı ile iktifa edilmiıtir. Meıela Kong 
rılmin kahramanı olan Fay Wray'i 
kocaman avucunun içine alıyor. 

Bu aabneleri içinde çevirmek ıçın 
Kong'un kullanılan kolu yedi metre
dir. Bu kolun içi bir çok kablolarla 
çevrilmiıtir. Kola lazım olan hareke· 
ti vermek için de vinç kullarulmııbr. 
Bu kablolardan ıunu veya bunu çek· 
mek veya b1rakmak sureile kola iste· 
nilen hareket verilmiştir. 

Bir ıahnede de Kong'un kafası 
kulianılmııtır. Kong bu sahnede yaka
ladığı insanları ağzına almakta ve 
müthiş diılerile çiğneyip parçalamak
tadır. Bir zenciyi ezmek için ayaklar 
da göaterilmektedir. 

Norma Shearer 

Amerikan sinemaları ka
zanmağa başladılar 

1930 aenesindenberi zararına çalı· 
tan ıinema ıanayii kar etmeğe batla· 
mıttır. 

lstatiıtiklere göre ainemalara oğua
toa içinde haftada 60 milyon aeyirci 
gitmiştir. 

Seyirci miktan 1929 senesinde haf· 
tada vaaati 70 milyon ve buhranın 
en tiddetli zamanında 40 milyondu. 

Sinema aanayünin umumi kan 300 
milyon dolar tahmin ediliyor. 100 
milyonu ile yeni filmler yapılacakbr. 

Haftanın filmleri 

MELEK: Çarıamba akıamı 
Bu hafta Melek aineması manıf 

Franıız komiği Tramel'in Suzy Ver· 
non ve Margueritte Moreno ile bir· 
Jikle çevirdiği ( Garıonlar Şahı) İl· 
mindeki komediyi gösterecektir. Film 
franaızcadır. 

SARAY: Perıembe akıamı 

_.., __ 
Bu sene elde edilen 
terakki mühimdir 

Türk sinemacılığının günden güne 
ilerlediğine tahlt oluyoruz. Geçen Per• 
tembe ekıamı ipek ainemaaı mevsimin 
ilk filmini göıterme&i münaaebetiyle ver 
eliği Gala müsamereıinde bu ilerleyİfin 
fiil delillerini göıterdi.. Evveli ipek atüc.I 
yoıunun hazırladığı alrtualite bir film 
gösterildi. 

Münir Nuretin Beyin bir film artiı
ti olarak aöylediği Urfalının ıarkmnı 
da dinledikten aonn., mevsimin ilk filmi 
olarak cKahirede Atk Geceleri• göste
rildi. Bu Fransrzça sözlü film cidden gü 
zeldi. Mımn bütün huıuıiyetlerini te
barüz ettiriyordu. 

lnaan seyahate çıkmıt gibi, filmde 
bütün Mısm bir iki aut içinde dolatmıt 
oluy°"' Sene batlıııığıa için çok iyi İn· 
tihap edilmit bir film_ 

Sinemanın dahili tertibabna da bu 
sene bayii itina edihnitıir. Mükellef tez 
yinab ile bu bina Beyoğlunun en büyük 
ve en aanatkirane ıüılenmit bir ıinema .. 
aı ohnuıtur. 

Bu mevsim ipek atüdyoda hazırlan
mıt dört bet Türkçe film daba göıteri· 
lecektir. 

Bu ıene Türk ıinemacılığında göre
ceğimiz bir yenilik te tudur: ipek Stüd
yoları Darülbedayi artiıtlerile anlata
rak aılı 1 ngilizce veya Almanca olan 
filmleri Türkçe konuıturmak auretiyle 
göaterecektir. 

Pek yakında aılı Almanca olan bir 
filmin bütün artiatlerini Türkçe konuı
tuklan halde seyredeceğiz. 

- Sen ne karıııyoraun 1 diye terbi· 
yeuzce mukabelede bulunur. Uma· 
lım ki zamanla umumi aıhbat ve ha
yata karşı olan vazifelerimizi idrak 
etmiye baılanz. 

(lpek Film) tarafından çevrilmekte olan (Leblebici Horhor Ağa) opere
tinden bir sahne 

Bu auretle korkunç bir mahlukun 
dehıet aaçan halleri bpkı canlıynuı 
gibi filme alınabilmiıtir. 

Eski (Glorya) ve yeni (Saray) ıi
nemaunda (Metro - Goldwin) Şirketi
nin maruf Amerikalı artiat Clark 
Gable ile çevirttiği (Saf kan) iamin· 
deki hiasi film gÖ•terilecektir. Film ı 
franuzcalatbrılmııtrr. 

Rus sahne vazu Poutloukine ve 
aktör Livonoll 

Dün İtalyan güreşçilerini yendik 

Bulgar ve BeıiktQf takımları bir arada 

(Bap 1 inci aahifede) \ kibi ltalyan da çok sıkı güreıiyor. 
ilk tutuşta Omer,ııla bir bamle yapb ve Daha ilk dakikalar olduğu için fai· 

kafa kapmak istedi. ltalyan tehlikeyi 1 kiye! tebellür etmedi. Bu arada Yu-
at l attı. ıuf Aralan güzel bir kafa kapb fa. 

ı , k aaniyelerde, lLalyaru~ tekni_k i- ~at mi~.der. haricine ~üıtüle~. Yuıuf 
Ubarıle daha yükıek oldugu goze u..tte gurcııyor ve mutemadıyen kle 
çarpıyor. Omer yanlıt teknik kuJla- takmağa uğratıyor. 

ı narak, mütemadiy~~ atak yapıyor ve •ı-usuf Aralan faik vaziyette. Yu-
yoruluyor. Mukabılınde ltalyan kud- suf Arslan eziyor ltalyanın (ıarmı) 
retini temkinli sarfediyor. Bu arada bo~uldu. · 
Yerde çalıştrkeıı, Ömeri.n k?.I~~':'. >:~- Yuıuf bilhaasa iki oyun Üzerinde 
kalayan ltalyan hakemın gozu onun- .srar ediyor. Kafa kol kapma ve (kle-
de hem ~olu kal~ırmak hem de '!" ter). 
yunculuğıle kafayı kıabrmak suretr- Yusuf Anlan alta düştü. Yine 
le .. f'.'vül yapıyordu. Hakem bD?~ f&Daızlık. Güretçimiz tam minderin 
dud~~ çalmayın.ca yan ha.kemlen ı- kenarında . • Arslan güzel bir ha· 
f". mudahale ettiler ve favül kabul e· reket yaptı. Fakat baJ<eın goremedı. 
dıldı. . Güreı çok zevkli ve oyunlu olduğu i-

Bundan aonra ltalyan ~ekrar hır <;.İn büyük bir alaka ile takip edilmek-
l<ol kapt~ fakat Om~r yerınde dav· tedir. Yuıuf Arslan tekrar üate çık· 
rana~!'k ~ate geç~ege muvaffak ol- tı. Ve çok güzel bir tarzda devam e-
du. =?ımdı Omer uıtte fakat bu uzun derken bıtti. Neticede Yuauf Aralan 
ıürmedi çok fazla temkinli olan !tal- hükmen galip .• 
ıran gü~el bir açık bularak tekrar üı- 72 - Saim _ Fide!: 
le çı~.tr. . . . . Saim ilk dakikalarda hafif tutuılar yapb. 

".ureım. bu kıamı ayakta bırıbır· Ve üıte çıktı.Biraz da orada çalııtı.Min 
terı~ıın hafıf noktalarını d~n~.mekle der İ<enarında terı bir vazıyette duı 
geçıyor.. ~mer gene !'l~a d~!t~ .. ~tal- rn ve 20 aaniye kadar altta çaj•ıma-
Van muthıt aurette haknn gorunuyor, ğa mecl>ur oldu fakat güzel bir kur-
kuvve~ini ve bilgiaini tam manasile tutuşla tekrar üıte çıktı. Şimdi üst-
l!oıtcrıyor. t 1 t hlik l. . .h B .. ,.. b nJ • Om k .. ça ıııyor ve e e 1 vazıyetler 1 • 

u un u ara raımen er ço daa ediyor. 
fazla dayanıyor. S · b d b. · 

1 1 
.. . .. d. O aım u ara a ır Amerıkan kle· 

.ta yan guretçı mutema ıyen - aile ha&mıru çok tehlike!. b. haJ k 
ınerm ıol kolunda uğraJtyor ve favül t f lı. t lı 1 k t ldı ır e ao • 
Yapıyct. Güreı gene durdu. Yan ha· u a a ayan uru u. 
kemleri ikinci defa olarak itiraz ettiler. Saim çok uatalıkla ıüreıiyor ve 
lık on dakika geçti. ltalyan on dalu- mütemadiyen oyundan oyuna geçi· 
itanın galibi. yor. ilk on dakika bitti Saim galip. 

!irinci on dakika batladı. Gürq 
Çok aeri oluyor. ltalyan hep hücumda. İkınci on dakika batladı: 
Fakat Omer münasip bir vaziyet- Bütün ikinci devrenin baıından-
len iatifade etti ve ikiıi bir kleye gir· berı kolladıiiı bir tek kleyi ansızın 
di ve Üsle çıktı. Maamafih Üıtte O- yakaladı. Fakat ltalyan ani hareke-
ıne b · ı d B ti iyi kartıladı ve kurtuldu. 

1 kADIN 1 .__ ___ _ !eniyor. Y alruz mutlak olan bir ıey lan neticeaiz bir kaç hücumden aonra 
varaa bu çocuk biraz daha tekniğini Şerefin falaolu bir vuruıu Betikta,a az 
yükaeltirae çok iyi bir güreşçi ola- daha bir gol kazandırıyordu. Oyunun 
cltaak\Lyıar.ndBau .• güreşte faikiyet nispeten tarzı cenyanı çok seri, iki takım da ko "E 24 Geçı"msı"z}ı"k ıuyor, athyor, c:abıılıyor, fakat bütün bu ge,, vapuru saat 

Birinci on dakika bitti. ltalyan ga- ıaımRleifthep boı. Ne Betikt&J, ne de t hh l ı· 
Jip. Bulgar tikmü güzel bir kombinezon ya· ea ur a ge tyor Dikkat edilirse pek iyi anlatılır 

İkinci on dakika baılıyor: pamıyor. Hava, iki, üç gün açık ve güzel geç- ki, geçimsizlik kadının vazifesini 
Bu arada ltalyan çift kleye girdi. Yedinci dakikada Ni.zmı lopu bira- tikten aonra, dün akfama doğru bozul- hak.kile kavramamıt olmasından 

Ondan ıonra teke geçti ve orada uğ- ralık ıol tarafa gönderiyor, buradan za- mağa baıladı. Dün aabah güneti ve ,,.. ve hususile erkeğin kendisinden ne 
•aıaıak Ahmedin köprü.ünü kırdı. yif bir ya• alan Bambiyo güzel bir vu· cağı gören lstanbullular iyi bir Cuma ge istediğini ihata etmemesinden ileri 
Ve 11,13 te tuıla galip geldi. rutla Betiktaşa bir gol kazandırıyor, bu çireceklerinden emin olarak Boğaza, A-

67 - Muıtafa - Nicola Ciovou· golden ıonra biraz açılan Beşiktaşlılar dalara bilhaıaa plajlara dağılmıılardı. geliyor. ince görütlü ve ıezitli bir 
ni: 

1 
Bulgarları nıaıf aabalanndan çıkarıyor- Fakat bavamn öğleden aonra birdenbire kadının her teYden evvel ev yor• 

ilk dakikada biribirlcrini dener- lar. Lakin muhacim hatb o kadar her- bozmaaı ve her an yağmur ihtimalleri- gunluklarını kocasından aaklamak 
!erken ltalyan güretçi bir oyun tat- bat bir oyun oyniyor ki. gol çıkarmak nin arbnaaı bcrkeıi tehire dönmeğe mec ve onu tatlı bir yüzle ka11ılamak 
bil< ettı. Fakat Mustafa kurtuldu. mümkün olamıyor. Bu ara, Ni.zmı top- bur etti. 
~imdi ayakta güreıiyorlar. ltalyan la Bulgar kalesine yanaıırken, iki Bul· Dün öğleden aonra ıaat on bete doi usullerini bilinesi icap eder. 
gene bir kol kaptı Mustafa minder gar müdafii Nazımı batalı bir tekilde tu ru çıkan bir Karayel fırbnaıiyle bera- Bir ev kadını, kocaırna gunun 
haricıne çıkb. tuyorlar, hakem penalb cezaaı veriyor, her aiyah bulutlar gök yüzünü kapladı. 

t:k on dakikanın neticeainde be- derhal itirazlar batlıyor, Bulgar kaptanı Maamafih Raaat merkezine nazaran ya• yorgunluklarını unutturacak en ya 
rabere ilan edildi. kendi kalecisini penaltı ablırken kale- ğıı ihtimali olmamaktadır. kın ve etsiz yerin ev olduğunu an. 

den çıkardı, hunu gören Beıikt&J kapta 
ikinci dakika: Ve neticede Mua- ru Hüsnü de, Eırefe, topu dıtan atması· Gelen malUnıata nazaran Akdenizde )atabilecek kadar zeki ve ince ol· 

tafa alta düttü. ilk üç dakikada 1- nı söyledi, hakemin düdüğü ile Eıref to de mütbi' bir fırtına hüküm sünnekte- malıdır. 
talyan üıtte çalıııyor. Maamafih 1- pu avuta attı, Kemal Halim Bey bunu dir. Bazı kazaların olmaımdan endiıe e-
talyan yerde iyi değil, Mustafa üç da· bir izzetinefia meıelesi telikki ederek dilmektedir. Bir kadının mehareti, kocasını 
fa kurtuldu ve puvan aldı. Üç daki- Etrefi ıabadan çıkardı ve Betiktaı oyu· lakenderiye poıtaaını yapan Eğe va• evine bağlamak huıuaunda göste-
ka bitti. Muıtafa üaıte çalıııyor. Gü- nuna 10 kiti ile <levam etti. Aradan bet puronun dün lzmirden limanmuza mu- receg"i liyakatle ölçülür. Bu da ,,.;;. 
zel bir çeviriı yapb ve puvan aldı. dakika geçmemişti ki, Bulgarlar bir pen vaaeleti bekleniyordu. o-

alb ceza11 daha yapblar ve bermutat ge !er yüzlülük, tatlı sözlülük ve yu. 
Muılafa vaziyete hakim. ltaly;.n ne itirazlar kendini göıterdi, bu defa ha Ege vapuru, lskenderiye ile Pire ara ak b. ti lik il l 

güreşçi çok yoruldu. Mu•tafa bir aındaki açık denizde fırbnaya tutuldu- mut ta ıa İ · · e temin edi ir. 
kem hem müdafii, hem de hakemede mü 

çevirit daha yapb. Ve gene puvan al- dabale eden Bulgar kaleciyi çıkarmak ia çğ;;:!:";;.. m• uvaseleti yirmi dört aaat ge- Bir ev kadını nihayet insandır, 
dı. Dört dakı·ka ayak•-.. tedi ve asıl mesele de burada tehaddüı ' mahzun olur, mükedder olur, fakat 

"" etti. Bulgar kafilesi reisi başta olduğu Eıre Yapuru, fırtmalı denizde bir hay 1 mi · · "'-" ti ka 1 ak 
Bizim güreıçi çok f&ik gu··r•·ı·yor ld bü. li çalkandıktan aonra güç halle lzmiri e e ennı sW.une e r ı am 

1 
..., , ha e tün Bulgarlar bepıi birer imir 

talyan güretçiıi çok yoruldu. Bizim gibi meseleye müdahaleye başladılar. tutabilmiıtir. fendini de bilmelidir. Hiç fÜphe 
güreıçi mütemadiyen puvan toplu- Onun haftaymin bitmesine 7 dakika var lzmir yolculannı dün aktam çıkara- yok ki, ne kadar duygusuz olsa bi-
yor: Neticede Muıtafa aayı hesahile ken Kemal Halim Bey tarafın- bilen, Eıe. bugün öğleden aonra saat 
galıp. dan kesildi ve eğer, bu oyuncular aaba- 16 da lima:runuza gelecektir. le, etrafında dönen feylere lakayit 

lOO - Çoban Mehmet - Caudido dan çıkmazlarsa devam edemiyeceğini kalamaz. Karısının kendisi ıçın, 
Ç1'!.bkon~ 1n mü~abakası çok büyük bir' beyan etti iki klübün idarecileri bir ça· Bir kaza.. ·· t k yu saadetı· 1·çı·n yap 
" a a ı e takıp ediliyor, Çoban ilk aal- reihal buldular. Oyuna başka bir hakem IDUf ere vanın • 
dırışlarda haımını zorluyor. ile devam edilecek ve iki takımlar da on Dün Bedroı iaminde bir kaytkçı da tığı fedakarlıkları ergeç anJar. O 

1 
,_,__ ki · ·ı . Boğazdan İnerken Y eniköy önünde bir· ka b 1 d. · h 

talyan l!'Ür .. ~isi Çoban 1·çm· hafı·f. uu-c< '' 1 e oynıyacak. Refik Oıman zaman efİne rtı eı e ığı ür-~.- B · •d · d d denbire frrtmaya tutulmuı ve kayık ala 
Maamalıh, teknik itibarile Çoban eyın 1 aresın e evam edilen bu müaa bora alarak Bodroa denize düpnüıtür. met ve muhabbeti artar •. 

ayarında olan bu ltalyan daya.nı- baka bittiği zaman Beıiktat 2 • O ile ga· Uzak •---- reni d 
1. el • · tan ...uayı gö er erhal yeti~ yor. ıp s mıttı. .- Bir ocağın saadetinde maddi 

Çob .. 
1 

b. k f Dün Bqikta• ckadar fena bir oyun mitler ve Bedrosu kurtarttutlardır. b 
an ıuze ır a a ile karışık d • .... ylerin ehemmiyeti hiç ir zaman 

~ kavrayııı ile haımmı, yere indir- oyna 1 ki, kartıaında topa vunnaaını r 
,ı,. Çoban gene bir tek kol kaptı ve dabi bilmiyen bu taıa;,.,. kendi asabiye- 2 - Fürüzan ön safta zikredilemez. Y anlıt an· 
ltalya?"' kurduğu köprüyü kırarak ti yüzünden bu farksız neticeyi aldı. 3 - Haydar latdan nokta budur. Çünkü aile 
5 dakikada aırtınt yere getirdi. Yoksa Betiktaı takımı normal bir o- Gülle abn&: manev·ı temeller üzerine kurulan 

yan Oyn&mıf olaa idi, aradaki fark d.,. 1 - lbrabim 12,53 
BefİkltJf 2, Bulgarlar O ğil iki, belki be, olurdu. Maamafih ka- 2 - Naili içtimai bir tetekküldür. Oaun ken• 

Betiktaı Ktu··bu·· t--'-dan Varna- bahat biraz da idarecileriınizde. Ç!inkü 3 - Tevfik disine mabsua kanunlan, nizaınla-
d d ~•na bu takımı Bulgariıtan Kral kupası tam· 110 metre: 
~.n av~t edilen Çipkeneaki takımı ile piyonu diye mütemadiyen reklam yapı- 1 - Temk 17 U rı, usulleri vardır. Sırf maddi teY· 

dun. Betıktaı Şeref .. hasında ilk maçı yorlardL Halbuki dünkü oyundan ıonra 2 - Sedat J ·· • kurul • b • 
B __ eııktaş b.irinci takımı yaptı ve derhal 15 er uzerıne an ve manevı ag• 
l tu kanaati edindik ... Yann Galataaaray 00 metre: 1 1 • k · 

1 ave edelım ki, bu kartılaıma bir maç- temkinli bir oyun oynana, bu takımı 1 _ Karançabuldu 4.25 larla çevrilmiyen ai e erın e aerı-
tan baıka her ıeye benzedi_ Haddizatin- her halde Betiktaatan daha fazla bir 2 - Omer Besim ya naad felaket uçurumuna yuvar-
de lüzumundan çok ~azla reklam edilen farkla maı;ı.;., edebilir. 3 - Cemal !andıkları sık sık görülen teYler 
bu takmun, oyunun ilk dakikalarında ne Oyunun a;,n yirmi dakikası karanlık- Yüksek atlama: 
kıymette olduğu anlaşıldL Topa vurma- ta cereyan etti ve top tabü bir aurette 1 - Haydar 1.75 dendir. 
•ını öğrenmeden, hakeme itiraz etmek, takip edilemedi. Y arm maça biraz daha 2 - Cihat Zamarum12da aile tefek.külünün 
tekme almak, favul yapmakta çok ma- evvel batlanıraa her halde daba iyi ol- 3 - Sedat daha ziyade maddi dü•üncelere i• 
bir olan hu futbolcular ken- mut olur. 10.000 metre T 

dilerini aeyre gelen iki bin ka.İar halkın 1 - Mehme' 37. 45,9 tinat ettirilmesidir ki aile mefhu. 
önünde her halde iyi bir tesir bırakma- Atletizm müsabakaları 2 - Remzi munun daralmasını, kııırlattırılma 
aalar gerek. Hakem Kemal Halim Be- 3 - Niyazi sıru intaç etınittir. 
yin idareıinde oyuna batlandığı zaman htanbul atletizı-..birinciliği ve Ati- Tek adım: 
aaat 16,45 idi. Beıiktat takımı Hakkı- na olimpiyadı için ıeçmeler dün Kadı- 1 - Tevfik 6,59 Eğer gençlerimiz aile kurmak me-
ılan mabrum. köyündeki Fener bahçe stadında yapıl- 2 - Sedat selesinde maddi fllylerin tali ehem 

Sadri mıştır. Müsabaka oldukça bir kalabalık 3 - Ziya miyette kaldığını yakından bilse· 

Hava bozdu 

Andan Hüsnü kütlesi tarafından ıeyredilmiştir. Diskatmaı lerdi, aile teşkilinden asla kaçın• 
Güreşin müteakip kıamı Saı·m,·n Feyzi Nuri lbrahim Bu haftaki müsabakalar ve netice.le- 1 - Naili 33,79 I d G I b r·t 

E f Ş • 1 d 2 M fahh maz ar ı. enç ere unu t en an· 
.aikiyeti altında cereyan etti Saim ıre eref Nazım Bamiyo Hayati n şun ar ır: - u am 

l r ır ıey er yapama ı. ir arada 
talyan çok tehlikeli bir vaziyette 

1llinder dııına düıtü. 
b ltaJyan tekrar üste çıktı. Fakat 
.u arada ikinci on dakika bitti. Ne· 
lıcede ltalyan hükmen galip. 

66 - Yusuf Arslan - Quaglia 
)' uauf Aralan İyi oyuna başladı. Ra-

hükmen galip. 100 metre: 3 - lbrahim !atmak vazifesi de kadınlarımıza 
79 _Ahmet_ Galagati: Hakkının botlğu Pera klüptcn Bam- 1 - Semih 11,1 4 X 100 Bayrak: düşüyor. Onlar kuracakları nümu• 

Ah biyo ile doldurulmuıtu. ilk akını Bul- 2 - Yayadabuldu 1 Semih, Iv.\,,hmet Ar Ahmet. 1 ·ı 1 • ·ı h 
met çok ıert başladı,çok kuvvetli oldıı garlar yaptı ve dcrlıal Betiktaı haf hat- 3 - Raif Muzaffer . - 46,1 ı, ne yuva arı e genç erın aı e aya• 

gu belli oluyor. Yalnız müsabaka ka- tından topa uzun bir vuruıJa Bulgar nı 400 metre: 2 - Mufahham, Fürüzan, Tevfik, tına ısınmalarını kolaylattırmıt O• 

uiJı)eti olmadığı için Ç~O~k~f~a~z~lall_._ll~in1111ir~·.'_..~lııt,~aa~b~e~l!ın1LJ~eJ~d~·,.My"[d.ıuı.....1<ıldan..1llUU~!..._-..L~c.lılleh .... !i...ı\Ji~-l:3..~~~~~..J...t!la1Jı.,_~~~~...:..4'1.&.~~~~~...:...l...J.u;,;tJl.1Aı~l.ta.-~~~~--~--~-~-_J 



MEMLEKET~ 
Feci· bir otomobil kazası oldu 

Bolu - Adapazarı yolunda tüyler Ür
pertirici bir otomobil faciası oldu. için
de bir kaç yolcu bulunan bir otomobil 
Balodan Adapazarına hareket etmiıti, 
fakat yolun yedinci kilometresindeki de 
rin uçuruma gelindiği zaman ıoför Ça
k.rr Mehmet Efendi otomobilin yolunu 
görmedi, ön tekerleklerden biri yoldan 
uçuruma kaydı, kısa bir müddet bo,luk· 
ıa döndü, müteakiben koca otomobil, i
çindeki yolcular ile müthiı bir gürültü 
çıkararak uçuruma yuvarlandı. 

Bu yuvarlanma çok feci oldu. Şoför 
Çakır Mehmet Efendi ile posta muteme 
di Hüıeyin Efendi parçalanarak öldü
ler Yolculardan dördü çok ağır surette 
ya;atandılar ve diğer yolcular ela hafif 
yaralar aldılar. Yaralılar Baloya getiri
lerek hastahaneye yabrıldtlar. 

Grebine muhacırfarı 
A YDlN, (Mill'ıyet) - 4 - 5 sene e-w

vel Sırbistan gelen Grebineli yurtfa!lar 
Aydın havalisindeki köylere yerleıınit
ler ve arui, ev sabn almıılardır. 

Aaıl sanatları afyonculıık olan bu 
yurttaşlar vilayetimizde afyon ekinini te 
aumıüm ettinnitlerdir. Vilayetimizde is 
tihsal olunan afyonlar kalite itibariyle 
çok yüksek obluğu gibi, lzmir piyasasın 
ela da mevki almqbr. Buna rağmen Ay
dının afyon ekilecek yerler arasına so
kulması rençberlerimizi çok müteessir 
ebniştir. 

Afyoneulann müracaatini dikkate a· 
lan alakadar makamlar Vekalet nezdin
de te§•bbüs yapmıılardll', Vekaletin Ay 
dın afyonculuğunu eyice tetkik ettire
rek Aydında da tekrar afyon ekilmesine 
müsaade edileceğini §Üphesiz sayanz.. 

--o-

Adanada nekadar buğday alındı Aydında ipek istihsalatı 
AYDIN, (Milliyet) - Vilayetimiz

'de ipek i•tihsalab gün geçtikçe artmak
ta ve cin•i iyileşmektedir. Bu sene vila
yetimizde 20.000 kilo ipek kozası istih
sal edilmiştir. 

Adana Ziraat.Bankaaı buğday alıın 
iıine devam etmekte, sabahlan pazar 
yerine giden. banlca memurları doğru
dan doğruya köylüden mal almaktadır. 

Bankanın bu güne kadar aldığı buğ
day miktarı üç milyon okkayı geçmiı· 
tir. Bugünlerde buğdayın okkası bq ile 
beş buçuk kuruş üzerinden alınıyor. 

Bazı muhtekirler buğdaylannr köy
lü malı göstererek bankaya satmak İste
mişlerse de bu hileyi banka derhal ha
ber almış ve önüen geçmiştir. Ayni u
manda bu işe teşebbüs edenler hakkın
da da kanuni muameleye tevessül edil
miıtir. 

Aydında yeni yollar 
' AYDIN, (Milliyet) - Aydından iz 
mirin Fata nahiyeslen giden ve Pa§a 
yaylasından geçen yolun Paşa yaylasına 
kadar olan klSmı bitirilmittir. Dün Va
linıiz Fevzi Beyle, Fırka reioi Etem, fır 
ka heyetinden Belediye reisi Nafiz, Dr. 
Ziya, Raif Feyzi, Halkevi Reisi Neşet 
ve Spor JUbesi reisi Nadir Beyler Yay
laya giderek tetkikatta bulıınmuılar ve 
vilayete armağan ettiği bu çok faydalı 
eserden dolayı Vali Beye takdir ve te
ıekkiirlerini bildirmiılerdir. 

Bu yolun açılma resmi Onuncu Cüm 
buriyet bayramında yapılacakbr. 

Akşehir ortamektebinde 
' AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimiz 

ortamektebinin ikmal imtihanları hita
ma ermiı, Haziran mezuinyet imtihanın 
da ikmale kalanlar imtihanlanru muvaf 
fakiyetle vermiıtir. 

Şehrimiz Ortamektebi dün açılmış ve 
tedrisat başlamışbr. 

Akşehir kaymakamı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Nalden 

aduimia kaymakamlığına tayin edilen 
Bozüyük kaymakamı Edip Bey buraya 
ıetmiı; ve vazifesine batlanuşbr. 

Bir çocuk kudurarak öldU 
Isparta vilayetinin Uloburlu nahl· 

7eıinde Süleymanın Fabnayı kırk bet 
aün evvel kuduz bir köpek ısırmıtbr. 
Süleyman Ağa fakir olduğundan )o. 
zmı ancak sekiz gün evvel ve hasta
hk teairini gösterince lstanbula ge -
tirmiıtir. Burada kudu:ı: hastahane • 
ainde yapılan bütün tedaviye rağmen 
bas.talık tam devrine girmiı olduğun -
dan yedi yaımdaki Fabna kudura -
rak ölmÜ}tür. Çocuk kudurduğu e•na 
da hezyaru baı göstenniı: 

- Baba, aeııi ısınnak, yemek isti • 
yorum diye bağırmııt?r. Bu sene ku • 
duz az olma.una rağmen tatrada ısı
rıldıktan uzun müddet sonra hastaha
neye getirilen dört kiti yapılan teda
viye rağmen ölümden kurtarılamamıt 
-tır, Bu da gösteriyor ki, kuduz veya 
fÜpheli hayvanlar tarafından 11mlan
lann hemen vakit geçirmeden müra
caat ebneleri el2emdir. -----Trabzonda bıldırcın yağmuru 

TRABZON 14 - Bir haftadan be
ri aüren yağmurlardan aonra Trabzon 
yeni bir yağmura tutuldu: Bıldırcın 
yağmuru .. iki gecedir piyasaya sağ -
...,k halinde bıldırcın yağmaktadır. 
Sokaklarda, bahçelerde, caddelerde 
.kaldırımlar Üzerinde herkes el ile bıl 
dırcm tutuyor. Bu sene ıimdiye ka • 
dar görülmemij derecede bol bıldır. 
em vardır, 

Milliyet' in romanı: 14 

Bunun 10.000 kilosu Köşk dereain
den Sökeye kadar olan mıntakada, on
bin kilosu da Bozdoğan, Karasu ve Na
zilli kazalannda elde edilıniıtir. Vilaye
timizde çıkan ipek kozalarının çoğu Ka
dıköy ve Buldan tezgablannda sarfedil· 
mektedir. Bidayette 55 kuruşta naçılan 
koza piyasa•ı hugiin 75 kuru§a çekilıniş, 
ipek te 11 liradan 15 liraya fırlamı§tll'. 

Akşehirde buğday mubayaatı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şehrimiz 

Ziraat Bankası tarafından buğday müba 
yaaban hararetle devam olun.makta iıe 
de köylümüz iatihaal ettiği buğdayını 
bankaya teslim için günlerce ıehirde kal 
makta ol<luğnndan köylümüzün menfa
ati düıünülerek yapılan bu İJ zararını 
mucip olmaktadır. 

Çünkü: Her gün Jrüiliyetli miktarda 
mevru dat devam ebuekte müstahsil bu· 
nu teslim edinceye kadar bir sürü mas
raflara girmektedir. Banka hali hazırda 
iki kanwla ve az kadro ile it yapmakta
dır. Müstahsilleriınizôn menfaati namına 
alikadar makamın tiddetle na-zarı dikka 
tini celbederim. 

Samsunda spor faaliyeti 
SAIMSUN (Milliyet) - 932 ve 933 

ııenesi Saı:Mun mmtakau futbol lik 
maçları intaç edilm.iıtir. 20 puvan ile 
Halkspor mmtaka birinciıi olm"l, id
man yurdu 18 puvan ile ikinci, 1$ pu
van ile tütün fabrikası üçüncü, 14 pu
van ile Samsunspor ve ıimendifer klüp
leri dördüncü olmutlardır. Halksporun 
bir mağlubiyet iki beraberlik ve bet ga
libiyeti vardır. idman Yurdunun iki 
mağlubiyet, iki beraberlik, dört galibi
yeti vardır~ 

Giresonda seyyahlar 
Gl.RESON, (Milliyet) - Loid Tri

yealino kumpanyuınııı Campidoglia 
vapuru geçen gün limarumıza geldi. 
Vapurda Ruayadan dönen FraDJ11z ve 
Belçikalı seyyahlardan otuz kadar 
dıfan çıkblar. Gençlerimizden "e Ro 
bert kollaj talebeeiııden Mahmul Ne
dim Bey ııeyyablara refakat ederek 
ıehrimi:zin bir çok yerlerini gezdirdi· 
ler. 

Fındıklarnruzm her yerde ve her 
caddede aerili ve bekçiai filan da olma
dığını gördükleri zaman; çocuklar bu 
fmdıklan çalmazlar mı diye hayret gös
terdiler. Şehrin manurası çok hoıları
na gidıwek manzara kartları ve posta 
pullan aldılar. Kendilerine bir miktar 
parasız fındık verildi. Refaketlerinde 
bulunan Mahmut Nedim Beyi bir ce
mile olınali: üzere vapura olavet ettilerıe 
de arkadaılarnm:ı: te4ekkürle iktifa et
ti, ve memnunen vapurlanna döndij .. 
le:r. 

--o-

Otomatik telefon 
ESKiŞEHiR, (Huau&i) - Şehri -

mi:ıde otoma tik telefon tesisatı yapıl
maktadu. Tesisat ay nihayetinde ikmal 
edilecek ve muhaberata batlanacak
tır. 

Hasankalede zelzele 
ERZURUM, 13 - Hasanloale ha

vadiainde dün gece ıiddetli bir zelze
le olmuş, bunu diğer zel:ı:eleler ta.kip 
etmiştir. Bir çok köylerde huarat ol
duğu haber alınnu§tır. insanca zayiat 
olup olmadığı bilinmiyor .. Vali ve Mh· 
hiye müdürü beyler, vaziyeti gÖnnek 
ve açıkta kalanları yerleıtinnek için 
icap eden tedbirleri almak- üzere ma
halline gitmi§lerdir. 

ESRARSIZ HAY AT 
HollyWOod'Ja sinema 

Yazan: VICK.1 BAUM 
Al den• birden bire sordu: 
- Siz de iflah olmaclmız mı? 
- Pöh. . . Olmadım gibi bir f"Y· • 
llkönce tecrübe için diye kısa şerit 

baiınde bir kaç film.imi yaptılar. Film 
)er ı,. • .ıda, baktılar ki saçlarını işi bo
zuyo:·. Saçlanmı boyadım. Sonra ağ
zıma kusur buldular. Derken: "Çok 
kendi halindesin!,, dedjler. , Bir gün 
birine bir tokat attım .•. Bu aefer de: 
"Çabuk kızıyorsun!,, dediler. Herke
ıin gönlünce gitmekle muvaffak olu
nur derler•e de inan.mayın. • . Ben şu· 
nu anladım ki insan her şeyden evvel 
bir şey öğrenmeli. . Dansetmeainit 
ıarkı söylemeainit konu§maamı. w Ça
lışmak bir ıey değil. . F aka,t ders al· 
mak için para lazım .. Günün birinde 
ufak bir iş çıkar ... Fakat bir iı daha 
çıkıncıya kadar aradan üç hafta ge-
er. . Aldı" o azıcık ara ile edi 

yıldızlarının romanı 

Terceme: KA.MRAN ŞERiF 
buçuk dolarla geçinebiliraen geçin .• 
Makiyaj lazım. . Her hafta saç boyat
mak lazım. • Salon &ahneleri için el
bise kiralamak !azını. • Sonra da evi
pjzde yazıhanenin baıma oturup:" An
necigim, işler o kadar yolunda gidi
yor ki.. Pek yakında büyük bir film 
de ro.I alacağım ... •· diye annenize 
mektup yazarsınız. Ne yaparsın? ln .. 
3an utanıyor. • . Hem on.ları da üz
mekte ne mana var sanki .• Ceri dön
mek için şimendifer para•ı bile gön
deremezler ... Ellerinde avuçlarında 
ne varaa ancak erkek kardeşlerime 
sarfediyorlar, . • Onun için burada o
lurup beklemekten baıka yapılacak 
bir §ey kalmıyor! 

Bir müddet suotu ve biber ağaçla• 
nnm sorguçları arasında uzanıp gi
den dümdüz yolu seyretti. F elicien'in 
oturduğu aemtıe oturuyordu. Sonra 
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Vekillerimizi Ati
naya çağırdılar 

(Başı 1 ind sahifede) 

M. ÇalJari..'in teben'Üii 
ANKARA, 15 (Telefonla) - M. 

Çaldaris Hilaliahmere 1000 lira te
berrü etmiştir • 

Fırka ııiyaaeti değil, milli ııiyaset 
ANKARA, 15 (Telefonla) - Yu

nan Baıvekili M. Çaldari• bazı mu
halif Yunan gazetelerinin ne§riyab
na cevaben: 

- Ben Ankarada bir fırka uya· 
seli değil, milli bir uyaset takip et
tim, dedi.,. 

Bugün Patrik :ziyaret edilecek 
Dost Y unanistanın Başvekili M. 

Çalciarisle Hariciye nazırı M. Maksi· 
mos ve lkbsat na.zırı M. Peunazoğlu 
dün akşam saat 17 de Ankaradan 
hareket etmİJ olmalarına göre, bugün 
ıehrimi:ıde bulunacaklardır. 

Yunan misafirleri hamil olan tren 
bu sabah saat 8,30 da Haydarpa~a
,a va&tl olacalt.tır. 

M. ÇaldarU, ve diğer Yunan rica
li istasyonda, bir aakeri müfreze ta
rafından selamlanacak, vilayet ve be
lediye erkim taraf'ı"dan merasimle 
'"tikbal edileceklerdır. 

"M. Çaldaria., bugiin, §ehrimizde 
bazı ziyaretler yapacaklar ve bu me
yancia Fener kilisesine giderek Pat
rik Efendi ile görüıecekler ve çok 
muhtemel olduğu veçhile ak§ama 
doğru Helli krüvazörile doğruca Pi
reye hareket edeceklerdir. 

Misafirlerimizin rakip olacağı Hel
li krüvazörü, latanbula gelirken ol
.luğu gibi avdetlerinde de tayyarele
rimiz tarafından Tekirdağı açıklan
na kadar teıyi edileceklerdir. Yunan 
ricalinin 'ten'linde bulunacak tayya
> el erimizin bugün Eskİ§ehirden mu
vasaJatlan beklenmektedir. 

M. Çaldaris'in bir cevabı 
1911 den 1917 ye kadar Atina 

sefirllğinde bulunmuf olan Calip 
Kemali Beyin Ankara Yunan aefaret
hanesine son misak münaaebetile çek-
tiği telgrafa Yunan Batvekili §U ce
vabı vermı§tİr: 

"Telgrafınıza çok te§ekkür ede.
Tim. Devamlı gayretler semeresiru 
verdi. Türk - Yunan doatluğu ar
bk bundan sonra iki memleketin ıi· 
:yasi temeli olınu§tur.,, 

Son gün nasıl geı;;ti 
ANKARA, IS: (Milliyet) - Misafir

lerimizin Ankaradaki son günü de diğer 
günler gibi çok samimi bir dostluk ve 
kardeşlik havası içinde geçmiıtir. Sabah 
leyin M. Çaldaris ve Makıimos cenapla- 1 
rı Büyük Millet Meclisini gezmek üzere 
binaya gitmiıler idare amiri Banait me 
busu Halit B. tarafından karıdanmıılar
dır. Halit B. misafulerimize Büyük Mil
let Medisinin ruh ve manasını tebarüz et 
tiren kısa •e özlü matümat venhlf, ve bü 
tün binayı izahat vererek gezllinniştir. 
Baıveklller -.e hariciye vekilleri iki dost 
ınilletin bütün yalomhlolarıru kararla,ın
mak için konuıu~en. iktW.t mızın M. 
Pasmazojlu da kızı ile bera&er iktisat 
Vekilimizin refakatinde yeni kültür ve 
bilği müeoseaelerini gezmiştir. Bu gezin 
tiye Yunan ve TüFk gıuetecileri de işti
rak etmiıtir. Ziraat enstitülerine gidildi
ği zaman beı yüzdea fazla amelenin hüm 
mali faaliyeti misafirlerimizin derhal a
li.ka ve takdirini toplam.ııbr. Müessese
nin kapm önünde Ziraat Vekilimizi bir 
meılek kıyafeti içinde misafirleriin kar
§ılar gören Yunanlı gazeteciler Türk ar· 
kadaılarırun kulaklanna eğilerek merak
la sormutlardır. Müeneseyi sali.hiyetle 

anlatan bu adam Zinat V"kilimizdir ce· 
vabını alınca mesleğine bu kadar aıik 
bir Vekilimizi daha. gönnüı olınak onla
rı çok mütehassis etmi§Jir, 

Enstitünün bütün fakülte 
ve laboratuvarlan ge:ıilmit mem· 
leketin her tarafı gezôlerek 
toplanmıt olan mabsullerin kollek· 
siyoncu alaka ile tetkik edilmittir. 
Ziraat vekilimiz müeaaeaenin möte• 
hauıs müdürü ve Rumca bilen bir 
zi:rao.t doktorumuz müeuesenin te
ıekkülü gayesi etrafında maliimat ver 
mı§lerdir. 

Bu malumatı bütün gazeteciler nıe
•·ak ve takdirle not ebuitlerdir. B14 
mektebin bundan sonra Türk milleti
:.>İ.ıı ülkü edindiği toprakla, tabiatla 
bozkırla mücadelede dağınık milli kuv
vetleri bir araya toplayarak onlara 
ll:umanda eden erki.nıharpler ve za
bitler demek olan ziraatçileri ve talıi· 
atçileri nasıl yetiştireceği misafirle
rıı:ıuze anlablm19br. 

Bu yüzden milli :ı:iraatin milli mü-

ilave etti: 
-En fenan telefon! Her gün saat 

dörtten yediye kadar oturup bekle· 
meli... Filmler için hariçten adam 
tutmak icap edecek sizi çağıracaklar 
diye bekle drır. • • Her ııün ayni ü
mitle beklersiniz. . Telefona belki ça
ğıran olur. . f' akat kim? Alacağını 
istemek için sütçü. • . Bunun ne de· 
mek olduğunu bilen bilir. . Biz biliriz, 
degil mi? Odada otur ,otur, otur. • O
dada odan varsa .• Telefonun varsa ... 

Bu işleri pek iyi bilen Aldena sordu: 
- Odanız var mı? 
- Benim mi? Ha ..• Evet .• Son 

zamanlarda bir benzin depoounun ar
kasındaki odada ohıruyordum. . Yok, 
daha, doğru•u yabyordum .. Fakat po
lis menetti. fl

1Ticarethane1erde ikamet 
memnudur,. diye kanunda bir fıkra 

var. Biliyor.unuz, değil mi? Şimdi Ki
ti Dalas'la birlikte oturuyorum. Mec
muanın Hollywood'a gönderdiği on 
kızdan biri. Onun da boyanmadığı 
boya kalmadı ... Fakat o işini yoluna 
koydu ... Kit huysuz bir kızdır ..• Onu 
tanımanızı isterdim .. 

Aldenı direksiyonu dikkatle idare 
ederek, gözlerini yoldan ayınnadan 
sordu: 

Mali teşkilat 
Düzeltilemedi 

_.,__ 

Yeniden bazı tayinler 
yapmak icap ediyor 

latanbul yen; mali teıkilatı elan ik
mal edilememiştir. Bir çok ıubelerde ve 
merkezde, bir çok memurluklar münhal 
bulunmaktadır, Bu memor.luklara icap 
eden evsafta memur bulunamaımşbr. 

Bir kımn memurlar da tayin edile
cekleri vazifelere gelmemişlerdir. Tayin 
edilen memurlardan bir kaçının hastaha 
nede ve memuriyete devam edemiyecek 
vaziyetle olduk.lan anlaıılmıfbr. 

Aldığımız malumata göre, münhal 
bulunan bu memurluk ve muavinliklere 
açık kalanlardan veya rütbesi tenzil edi
lenlerden en liyakatlilerinin tayini için 
salahiyet alınına., lüzumlu görülmekte
dir. 

Diğer taraftan açıkta kalan memurla 
nn diğer vilayetlere tayinlerine başlan
ınrşbr. Ankara ve 1 zmir vilayetlerine ta 
yin edilen memurlar bulunmaktadır. 

-.ıı; ... , .................................................. .. 

dafaa kadar hayati ve zaruri olduğu 
aziz ve insani bir sava§a hazırlık 
olduğu tebarüz ettirilmittir. Burada 
otomobillerle cıbık barajına gidilmi§· 
tir. 

Barajin mehabet;, İnfaoındaki mo
dern ve mükemmel vasıta ve §artlar 
mi..afirleriınizin pek çok takdirini ka
zanmıştır. Mısınn ebram.ları, Çinin 
•eddi ve sa.ire gibi sade ve şahsi a
zametten uzak aaırlara milli bir ha
tıra olarak kalacak olan bu mükem
mel ve muazzam eser hayranlıkla 
•eyredilmiştir. Günde isterae 600 met
re mikabı beton dökebilen ma
kine inamı da aynca alaka uyandır
mıştır. 

105 raknruna kadar yükselerek sel
lerin dolduracağr geniş bir vadinin ı
gazmı kapamak:ta olan barajin in§alın
daki maksat ve İn§a safhalanndaki gay
ret misafirlerimize izah edilmiştir. 

Şehre dönüldükten ıonra Matmazel 
Pesmazoğlu ve M. Peamazoğlu lkbsat 
Vekilimiz Mahmut Celal Beyle Ankara
palasa İnmiperdir. 

Yunanlı gazetecilerin Türk meslek
taşlariyle birlikte yedikleri son yemek 
te çok samimi bir hava içinde geçmif, 
yapılan haabihaller ve söylenen nutuklar 
iki taraf üzerinde çok iyi ve derin tesir
ler bırakmışbr. Dost milletin değerli ga 
zetecilerinden M. llV'Jıksimos Türk • Yu
yan do.tluğunun samimi ve derin mana 
aını tebarüz ettirdikten sonra Ankara
nın ve yeni Tiirkiyenin yarabcı kuvveti
ne i§aret etmiş ve bu eşsiz muvaffakiye
tin temini için ancak Türk milleti ve an 
cak Cümhuriyet rejimi laznndı, demi§· 
tir ve Türk milleti ve Türk gazeteciltti 
ıerefİn<! ~meye davet eden M, Maksi
mos .alluılan.mıfbr. 

Bu güzel sözlere Milliyetin Ankara 
muhabiri Mecdi Sadret tin Bey çok ıami 
mi bir mukabelede bulumnutı misallın 
imzalanacağı anlarda iki taraf gazeteci
lerinin birlikte geçirdiği heyecanı çok 
hayati bir benzetişle izah etmiş, bir iki 
gün •onra Türk yolları ve binalarından 
Yunan bayrağının şeklen kalkacak olma 
ıma rağınen artık hiç bir kimyagerin kır 
mızı, mavi beyazın imtizacma mani oJa .. 
rmyacağrnı, bu renkleri kalplerıl'e birbi· 
rinden ayırmağa muvaffak olamıyaeağı
nı söylemiı ve to§lrunca alkışlanmıtbr. 

Gazeteciler arkadaşumzın işaret etti
iği gibi Selanikte Balkan konferansında 
tekrar görüşmek ve o zamana kadar dai
ma temas ve muhaberelerde bulunmayı 
unutmamak ıuretiyle musahabelerini ni
hayetlend.irmişlerdir, 

Yemeklerden 
evvel 

Bir kW;ük kah•e kaşrğı 
alacaksınız ! 

ve ömrünüz oldukça 
iştehadan kesilmiyeeeksiniz ! 

Ömrünüz oldukça 
ağı:ı: tadile yemek yiyeceksiniz! 

Beşir 
Kemal 

Kınakına hülasası 
.. 

- Şimdiye kadar ciddi olarak 
kimseyi sevmediniz mi? 

Francis şiddetle: 
- Hayır! dedi. 
Bu sözü ile sanki ilk ve .On defa 

olarak onunfa kendiıi araoında ciddi 
bir şey tayin etmek iıtiyordu. 

Aldens gülümsedi. 
- Öyle ama. Oliver için yanıp tu· 

tuıuyoraunuz ••• 
- Evet ••• 
O sırada moda olmuı bir §arkının 

ara nağmesini peıte-n mırıldandı: 

"K~ olW' Ja kalbirule 
0Sevdiği yaıamaz mı? .. ,, 

İnsan elbette bir şeyle avunmalı .•• 
Florence'in evine düımek istemezse ..• 

Florence, Los Angelo•'un hemen 
bütün gece klüplerine, eğlence yerle· 
rine devam eden bir kadındı. Ayni :za
manda fena bir şöhreti vardı. Holly
wood'da QDU tannruyan yoktu. Hatta 
Aldeu• te tanıyordu. 

Aldens bu ufacık Francis'e çok a
cıyordu. Ona biraz da aşık gibi idi. 
Fakat merhameti, güzelliğinin ilham 
t:tıiği o küçük hissi alakaya galebe 
~alıyordu. 

Onu le•elli için: 
- Bu alqam fazla efkarlrsıruz .• 

1 3 üncü Kolordu ilanları ı 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. I 

dan: 
Çorlu kıt'at ve müessesat I 

ihtiyacı İçin 1500 kilo İspa
nak, 1000 kilo Bakla, 2400 
kilo taze fasulya, 4800 kilo do 
mates, 6000 kilo Patlıcan, 
9300 kilo Pırasa, 8800 kilo 
lahna açık münakasaya kon 
muştur. ihalesi 21 Eylül 933 
perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Çorludaki As 
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racatları. (3282) ( 4479) 

6094 ,,. ,,. ,,. 
Çorlu Askeri Satın alma Ko 

misyonundan : 
Çorludaki kıt'at ihtiyacı 

için açık münakasa ile 12.000 
kilo yeı-li malı Toz Şeker sa
tın alınacaktır. İhalesi 27 
Eylül 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Çorluda Askeri Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 
(3292) (4636) 6250 

*** Manisa Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Manisadaki krt'at ihtiyacı 
için 208,950 kilo kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 25 Eylül 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi görmek için her 
gün ve taliplerin münakasaya 
İştirakları için tayin edilen 
gün ve saatte Manisada As· 
keri Satın alma komisyonuna 
müracatlan. (3293) 

(4637) 6251 ,,. ,,. ,,. 
1. F. kıtaatile Haydarpaşa 

hastahnesi için 21,000 kilo me 
şe kömürü açık münakasa ile a 
lmacaktır. İhalesi 2 birinci teş 
rin 933 pazartesi günü saat l 4 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün ve müna· 
kasaya iştirak için o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile Fm 

alma komisyonuna müracaatla 
rı. (348) (478~) 6393 

K. O. Kıt'atı Hayvanatı İ· 
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 iııtirak için o gün ve vak
tinden evvel teminatlarile Fm 
dıklıda K. O. Satın alma Ko
misyonuna müracaatları. 
(364) (4898) 6498 

.1$ ~ ~ 

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

.. ,,. "" 

müracaatla
.\4899) 

6499 

K. O. Krt'atı ihtiyacı için 50 
adet su fıçısı pazarhkla alına
caktır. İhalesi 18 Eylül 933 
pazartesi günü saat 15,30 da
dır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa· 
zarlığa İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(366) (4900) 6500 
.. * * 

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 teminatlarile bir· 
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
rı. (368) (4902) 6502 

Sümer Bank Umumi 
Müdftrllğünden: 

dıklıda Üçüncü Kolordu Satın Umumi müdürlük ve t~kili.
alma komisyonuna müracaatla b IS eyim 1933 tarihinde An . 

rı. (351) .• ~(~780) 6390 1 karada Ziraat Bankau binasın-
, T T daki dairei mahauaaya nakJolu-

nacak ve lstanbuldaki binada 
1. F. kıtaatı hayvanları için yalnız İstanbul 9ubesi kalacak -

300 ton sainan kapalı zarfla tır. 15 eyliilden itibaren Sümer 
münakasya konmuştur. İhalesi Bank Umum Müdürlüğüne hi • 
2-1 inci teşrin 933 pazartesi gü taben yazılacak muhaberabn 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin Ankaraya gönderilmesi ili.o olu· 

şartname ve nümuneyi görmek ... n•u•r·------- - -•••I 
üzere her gün ve münakasaya ı VEZNECİLER 
İştirak için o gün ve vaktinden 

1 klif · k T. K, Biçki D.kiş Mektebi 
evve te ve temınat me • \ Makaıtar Muallim Terzi 
tuplariyle Fındıklıda Ü~üncü yetiştirir. En aon pratik metot 
Kolordu Satmalma konusyonu takip eder Talebe kaydına 
na gelmeleri. (350) (4781) .... başlanm~tır. -(7379)-

6391 
* ,. • 

K. O. kıtaatı hayvanatı için 
670 ton saman kapalı zarfla 
münakasya konmuştur. İhalesi 

, 2 • birinci teşrin 933 pazartesi 
günü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya İşti 
rak için o gün ve vaktinden ev
vel teklif ve teminatlarile Fın 
dıklıda Üçüncü Kolordu satın 

Hele sabah olsun, gene cesaretiniz ye
rine gelir .•• 

Adeta hayretle cevap verdh 
- Cesaretim yok değil ki .. 
Yokuşu çıkıyorlardı. Altlarında o- f 

tomobıi, bu hale biddetlerunit gibi fe- ı 
na halele gürültü yapıyordu. Sonra 
karanlık bir tarafa saptdar. Şimdi ıa
l<ık yaprak kokusu duyuluyordu ki 
Hoilyvood'da pek nadirdi. Aldens 
atop etti. 

F ranct& şordu: 
- Kuı:\lm, beni nel'eye götürüyor· 

sunuz? 
- Burada vluruyorum. • Bir arka

da§ıillın evi. • Size evveli bir omlet 
yapayım, sonra düıünürüz •• 

Bu sözleri kat'i bir tavırla aöyle
mişti. 

Kapısını açtığı ev, garip, ufacık bir 
evdi. lki kati ıidi. Her katta birer oda 
vardı. nurau ev değil, kule gıb1 bir 
ıeydi. Bir boğazın methalindeydi. 
Yüksek tepeli ağaçların yaprakları 
penc.ereJere dokunuyordu. 

Francis salonu gözden geçirirken 
AJdens ufacık mutfağa koştu. Salon· 
da bir papağan vardı. Francia uyuyan 
hayvanı uynadrrdı. Fakat papağan 
franuzcadan ba§ka liaao konu§mu-

Devredilecek ihtira ili.nı: 
" Elektrikli dikit makinaları " hak• 

!andaki ihtira için istihsal edilmiı olaıı 
1 Teırin.ievel 1921 tarih ve 3254 numa 
rah ihtira berabnrn ihtiva ettiği hukuk 
hu kere hatkasma devir veya icara ve• 
rilmek teklif olunduğundan bu husuıta 
ali.kadar olmak isteyen zevabn lotanbul 
da Bahçekapu'da Ta§ Hanmda 43-45 n" 
maralarda kain vekili H. W. Stock efen 
diye müracaat etmeleri ilan .olunur. 

(7182) 6375 

yor, muttasıl: "Defol!,, diyip duru• 
yord;ı. Francis bu aö:zleri bir iltifat 
zannetti. 

Alclens omlet ve kızarmış ekmekle 
geldiği :zaman Francis ta.lona keneli 
evi gibi yerleıınişti. Cigaralan bulup 
meydana çıkarmq, gramofonu kur• 
mut. dolaptan yanın bir likör !İte•• 
çıkarmııtı. Franciıtin mevcudiyeti, 
Avrupalı iıovarda kokusu ıinmiş bu 
odaya gayrikabiliizah bir Amenkalr· 
lık venni§ti. der halde divanın üze• 
rine genç biı kızı otunnuı ırörmek 
hoş bir ıeyJ.i. 

.41dena k~ncl.i kendine: 
- Yeınek yerken bayağı daha gÜ• 

,.el oluyor, dıye düşündü. 
Filhakika, bır saat evvel açl.ıktall 

bayıldığı h.ıide gayet zarif ve ölçülü 
bir tavırla y~mek yiyordu. Bunu gÖ• 
rünce, dert yoldatı olan bu ufacık 
laza kartı du) duğu merhamet ve mei 
uliyet hi&leri tepremiıti. 

- Şimdi sizi evinize götürürünı, 
deW .. Eviniz nerede? 

Kız, miistehzi, cevap verdi: 
- Evim mi? Highland caddeainde" 

Fakat bu gece Kit'in evinde buJUJI• 
m;ım tamamile lüzumsuz bir şey .. 

(Devamı var)) 
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· stanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anoni ... Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahsulü toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

f.::ere her isteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eskial gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!iı':. Kristal Toz Şekerin Kilosu·36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Knruslor. 
Ancak en az bet vagon pkerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve 6at tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal g·a erilir. Depodan itibaren hitan masraflar 
ve m'a'uliyet mü.tteriye aittir. Gonderilecek mal ılrket tarafından mütteri heaabına aigorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön
derEn'er için afgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon aiparlt ederek bedelinin temamı peıin ödeyenler vagon baııaa beı lira 
t'nzilaltan istifade ederler. .. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: latan ul, Şeker Telefon No. 244 70. 
l" • -, ~ • .. .. 4 - - _....,. .,.. ~... • .. • • -· ' ' • l - ' • • • • ,... : 1' . • ·- . - • -

Edirne C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Edirnede Hapishaneye çevrilmekte olan yanık kışlanın 
bedeli keşfi 9723 Lira 20 kuruş olan dahili elektrik tesisatı ile 
son muhavvile merkezinin yapılması kapalı zarf usulile ve 
10-9-933 tarihinden itibaren yirmi gÜn müddetle mevkii mü
nı\kasaya konulması ve ihalenir 1-10-933 tarihine müsadif pa 
zar günü saat on beşte yapılmaı.ı tekarrür ettiğinden ve mü 
nakasaya ticaret odasınca müseccel elektrik tesiı>atile İştiğal 
eden bir müessese sahihi veya Avrupanm elektrik müessesele
rinden birinin vekili ve eyi netice vermiş ve kat'i kabuli yapıl
mı~ bu gibi büyük elektrik tesisatı yapmış olanlar iştirak ede
bileceklerinden gösterilen şartları haiz olan taliplerin ihale 
zamanından bir saat evvel bu baptaki vesikalarile yüzde yedi 
bu!:uk nisbetindeki teminat muvakkatelerini ve kapalı olacak 
tekİif zarflarını Edirne Müddei Urnumilik dairesinde müteşek 
kil komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ve fenni ve münakasa şartnamelerile vaziyet planını, mukave
lename F ormülüni görmek İstedikleri takdirde İstanbul ve 
Edirne Cümhuriyet Müddei Umumiliklerinden talep eylemele 
ri ilan ollmur. (4743) 6366 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kayıt ve kabul edilecekler için bilinmesi laznn
gelen hususat bervechi atidir. 

1 - Mektep, ikisi tali ikisi Yüksek olmak üzere dörtse
nedir. Leyli ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan 
ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci smıfına talebe kabul e 
dilir. Bunların on beş yaşından küçük ve on sekiz yaşından 
büyük olmamaları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu de
rece tahsil gördüklerini alel'usul ispat ve lastik ettirmiş bulun 
maları veyahut beş sınıflı San' at mekteplerini bitirmiş olmala 
rt meşruttur. 

3 __ Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları 
istid'alarma hüviyet cüzdanla.rmı, aşı kağıtlarmr, mektep şa
hadetname veya tasdiknamele rini ve polisce musaddak hüs
nühal ilmühaberlerini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik 
imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını rapt etmeleri 
lazımdır. 

4 - Taşradan gelüpte m ektehe kabul edilen fakir talebe 
!erin yol mas~afları, " bulundukları vilayet ve kazaların mec
lisi idarelerinden muaaddak fakrihal mazbatalarını ve mekte
be gelmek için hanği vaaıta ile seyyahat ettiklerini gösterir 
ve memurini aidesince muıaddak ilmühaberlerini ibraz etme
leri ~artıla "Mektep idaresince tesviye edilir. 

5 - Kayıt muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. 
Taliplerin muayenei İptidaiye için yevmi mezkUrda müsadif 
pazar günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazım
dır. (3922) 6115 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı 

[stanbul satınaf ma komisyonundan 
1 -Muhafaza Memurları için satm alınacak 1136 

metre caketlik ve kasketlik kumaşın kapalı zarHa münakasa· 
ya konulmustur. 

2 - MÜnakasa Şartları Kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandan lığı İstanhul Satmal
ma Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 28-9-933 tarihine rastlayan perşe111he gii 
nü saat on dörttedir. 

4 - Münakasaya girece 1cler hanği Ticarethane ve fab
rika sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai mukbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti gÜvenmeleri
ni teklif mektuplariyle birlikte ihale gününden evvel komis
yona vereceklerdir. 

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

Yüksek Mektepler Mühayaat 
Komisycnu Riyasetinden: 

Ü5küdar, Selçuk ve lstan!,ul Akşam Kız San'at Mektep· 
lerinin kışlık kok ve mangal kömürü ile odunları aleni müza
yede münakasaya konulmuştur. 

27 Eylül 933 tarihine mü ;adif çarşamba günü saat 3 te 
ihale yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek için lıer gün saat 9 dan 12 ye kadar 
Üsküdar Kız San'at mektebine ve münakasaya iştirak için ta
yin edilen gün ve saatte Fındıklıda Yüksek Mektepler Muha 
SP.hesinde müt~eldcil komisyona müracatlan. ( 4797) 

641/C 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi 

Galata .. 
" 

Şehit Mehmetpaşa Üstübücüler .. " 
E vveke dükkan şimdi arsa 
Dükkin 

5 16 
9/ 16 

14 96 
9 64 
9 196 

Emlak 
No. 

14-16 
29 

13,15,16,18 
33-35 

13-9, 9/ 1 
6 

Hisseye göre mu• 
hammen kıyme~ 

400 T. L 
500 

3000 
.. 

.. Kemankeş 
Berdı:etzade 
SarıLutfi 
Ahi çelebi 

Karaoğlan 
Kemeraltı 
Sofyal.ı ve lsv~ 
Yoğurtçu 

Kagir üc hane ve bir dükkan 
Kagir dükkan ve hane 800 

1000 
3500 

" 
" Beyoğlu 

İstanbul Ba
lıkpazarı 

Kagir bir hane iki dükkan 
Kagir mağaza üstü oda 

.. 
Tamamı .. 

Galata Kemankeş Havyarhan Kagir oda ,, 33 2000 ,, 
Y eniköy Y eniköy Köybaşı Sahilhane ve arsası ,, 17, 17 / 4000 ,, 
Bakırköy Zeytinlik Baruthane Ahşap hane ve bahçe ,, 26-28 4000 ., 
Yüzde 1 buçuk pey akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayri-

menkullerin açık artırma suretile satışları temdit olunmuştur. Kat'i ihaleleri 18-9-933 pazartesi günü saat op beştedir. Müza· 
yedeye iştirak edeceklerin müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yabrmaları laznndır. Şartname Bankam.1z 
kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. ( 4762? 

l lst. frlr. Kumandanlığı 
Sabualma kom. ilAnları 

. . ,, ' . . . ' ,., . . ~ ~\ Leyli ve Nehari 
Re•mi Li•elere llu!!odil 

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 &aat 16 dan 
16,30 kadar pazarlıkla satin 
alınacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini girmek için her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli ı 
saatinde komisyonda hazır bu \ 

FEYZİATİ LİSELERİ 
KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çlfte•araylarda 
kısmı orta ve lise sınıflarını havidir. Kayıt mu,melesina d<!vam edilmektedir. 

gün müracaat edilebilir. Telefon: 36.210 - (74111 • 6179 

• 
istiklal Lisesi Müdürlüğünden: -

lunmaları. (313) ( 4935) 

1- İlk· orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ve nehari talebe kaydın:ı devam edi!m:!ktedir. 
.:ı- Müdiriyet müracaalhrı Cumadan baıka hergiin kabul eder. 

• • • 
•'S- Leyli •e nehari bütün ücretlerde mDhim nisbetto 'tenzilat yapılmıştır. 

Ordu ihtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya konulan 
1500 adet su fıçısına verilen 

ıt- An:u edenlere tarifname i önderilir. 
Adres: Şeh.zadebap Polis Merkezi arkası • Tel. 22534 

fiat pahalı görüldüğünden Deniz Yolları lıletm': .... IGümrük muhafaza umum kuman .. 
18-9-933 pazartesi günü saat l ACENTA.LARI: d } "' • t b } t J 
16 da pazarlıkla satın alına- 1 Karalı:öy • KöprUba§ı Tel 42366 an ıgı JS an U Sa ına ma 
caktır. İsteklilerin şartname· Sirkeci MUhUrdar .zade hm K • d 
sini görmek için her gün ve pa· I ___ T_e_ıe_fo_n_:_22_1_40____ O misyon Un 8 0: 
zarlığa girişeceklerin belli KARADENiZ ARALIK 1 - Vekalet için yaptırılacak 860 tane evrak torbası 
saatinde komisyonda hazır bu \ POST ASI açık münakasaya konmuştur. 
lunmaları. ~31.2)* ( 4934) I ERZURUM vapuru 17 Eylül 2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandan 

pazar 18 de Galata rıhbmından lığı Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Merkez Kumandanlıima ı kalkarak Zonguldak, lneholu, 3 - Münakasa 21-9-933 Perşembe günü saat on dört-

merbut krt'at ve müessesat ih Ayancık, Samsun, Fatsa, Gire· tedir. 
tiyacı için 40 adet yemek tevzi son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 4 _Şartname, Örneklik bez ve dikilmiş nümune her 
kepçesi, altı adet et bıçağı iki , Rize'ye. Dönütte hunlara ilıive· giin komisyonda görülebilir. 
adet et baltası iki adet et ma- ı ten Of, Pulathane, Ordu'ya uğ· 

d · k ı rayacak yalnı~ Zonguldag"a ug-_ 5 - İsteklilerin Yüzde Yedi buçuk iğreti güvenmelerİy· kinesi elli a et çın o su koğası ~ b ramıyacaktır. (4938) le elli gün ve saatte komisyona eelmeleri. (4525) 6144 17 -9-933 pazar günü saat 16 _ 
da aleni münakasa suretiyle 1 M E R S 1 N A R A L 1 K 
satın alınacağından şartname- P O S T A S l 
sini görmek isteyenlerin her 1 ÇANAKKALE vapuru 17 Eylül 
gün ve münakasaya gİrecekle pazar 10 da idare rıhtımından 
rin belli saatinde Merkez Satın 1 kalkar. Tatw:u, Anamur, Kuta· 
alma komisyonunda hazır bu- J dası, ve Geliholu'ya yalnız dö
lunmaları. (238) (4387) l nütte uğrar. (4937) 

* * * 607o 1 AYVALIK SÜR'AT 
Merkez Kumandanlığına P O .S T A S 1 

merbut kıt' at ve müessesat ih- MERSiN vapuru 17 Eylül 
pazar 1 7 de idare nhtımmdan 

tiyacı için 1500 kilo kaşer pey kalkacak gidiş ve dönütte Ça-
niri 17 -9-933 pazar günü saat nakkale, Edremit, Ayvalık ve 1 
15 ten 15,30 za kadar pazarlık Dikili'ye lzmir'e uğrayacaktır. 
la satın almacakbr. Şartname- · (4939) sini göreceklerin her gÜn ve .. ___________ _ 

pazarlığa gireceklerin belli Dr. A. KUTlEL 
saatle Merkez Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (298) 
(4858) 6450 

~ . " 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 39 ton Lavamarin kömürü 
16-9-933 cumartesi günü saat 
14,30 dan 15 kadar pazarlık 
la satın alınacağından şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin bel
li saatte Merkez Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(305) (4904) 6503 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çin alınacak 180000 kilo arpa 
nm kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 18-9-

Karaköy, Topçulu caddesi No. 33 
( ;s95) (5997) 

933 pazar günü saat 15 ten 
15,30 za kadar pazarlıkla satın 
alınacağından şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (312) (4907) 

6505 
* • * 

T opcu Atıs Mektebindeki 
eyerlerin tamiri 18-9-933 pa • 
zartesi günü saat 15 te pa· 
zarlıkla yapılacaktır. Taliple 
rin belli saatinde teminatlari
le komisyona gelmeleri. 
(310) (4908) 6506 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve_ 
kileti Hudut ve Sahiller 

S).hhai: Umum Müdürlüğünden: 
Ankara Merkez hıfzıssıhha müessesesi binalarının latm 

kaloriferle ısıtılması için 200 ton kok kömürü kapalı zarf usu 
lile münakasaya konulmuştur.İhale Ankara'da Umum Mü
dürlük masraf komisyonunca 7 T eşrinieTvel 933 cumartesi 
günü saat 14 te icra edilecektir. Şartnamesini görmek iateyen 
ler Ankara Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğü
ne, İstanbul' da Galata' da İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye mer 
kezi baştabipliğine müracaat eylemeleri. (4912) 

Akay işletmesinden: 
Duba ve Mavna Tamirab 

İdareye ait bir su dubası iki mavna ve köprü Haydarpaşa 
Kadıköy iskelesi altındaki dubalardan beşinin pazarlık sureti
le tamirleri 21 Eylül 933 perş~mbe gününe temdit edilmiştir. 
Şartnameyi tetkik etmek ve tekneleri görmek için Akay İş· 
}etmesinde inşaiye mühendisliğine müracaat eylemeleri ve pa
zarlık için yevmi mezkurda ıaat 15 te ldare encümeninde 
hazır bulunmaları 

Kiralık Dükkan ve Kulübeler 

idareye ait köprü Kadıköy Haydarpaşa iskelelerinde kar 
şılıklı ilci kulübe ile merkez binası altında ecza deposu pazar
lık suretile kiraya verilecekt:ı. Talipler şeraiti anlamak için 
her gün levazım şefliğine ve pazarlığa iştirak etmek üzere 23 
Eylül -··-~-·M~ n·ünü saat ıs te idare encümeninde hazır bu
lunmaları. ( 4943) 

~--------------~~~------------~~~--~~~~-
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Istanbul Universitesi Tıp 

Yerli Malı Bayrak Asınız 
Her büyüklükte hazır bayrak
lardan baıka l•tedlj'inlz eb'at
ta ı•marlama bayrak ta yapılır. 

Fakültesi Reisliğinden: 
Ebe Mektebi kabul şartları: 

1 - Tıp Fakültesi Reisliğine İstida 
2 - Nüfus teskeresi. 

Bayrak 
imaline 

mahsus 

• 
ŞALI 
Kumaşlar 

Sağlam 

Siparişler miktann ehemmiye
tine göre ancak 15 ila .30 gün
de teslim edilir. Acele ediniz. 

Solmaz 

. 

Yırhlmaz 

3 - Sıhhat raporu ve aşı ilmühaberi. 
4 - 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf (5) adet 
5 - Orta mektep şahadetnamesi. 
6 - Orta mektep mezunları kadroyu ikmal etmezlerse 

ilk mektep mezunlarile hususi tahsil görenle:r arasından im 
tihanla talebe seçilerek kadro ikmal olunacaktır. 

Taliplerin yqları (20) den aşağı ve (35) den yukarı ol· 
mıyacaktır • 

7 - İstanbuldaki ikametg8h ilmühaberi " Polisce mu· 
aaddak olacak". 

8-Tqradan vuku bulan müracaatlara cevap verilebil .. 
mek için adresleri yazılı pullu zarf gönderilmesi llizımdır. 

9 - Kayıt İşleri "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe" gÜn 
leri 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. (4884) 
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Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 23292 lira bede 
li keşifli Adapazarı • Hendek Yolu tamiratı için yapılan tek· 
lifler haddi layik görülmediğinden işbu yol tamiratının 27 Ey 
lül 933 çarşamba günü saat on beşte pazarlık suretiyle ihale
sine karar verilmiştir. Talip olanların mezkUr tarihte 1750 li
ralık muvakkat teminatla Vilayet Daimi Encümenine müra· 
caatları, ( 4842) 6467 

da satılır • S O M E R B A N K Müe•ıeselerlndea 
Haydarpaşa emrazı istilaiye 

Hastanesi baştabipliğinden: s rı a 
Yapılan nizami ıekilde ay :yıldızı kendinden bayraklar 

• 
Hastanemiz binasının çatısının tamiri 23 Eylül 933 tari 

hine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mus 
tafa Pqa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezin· 
de açık münakasa suretile yapılacağından taliplerin şartna· 
melerini görmek üzere mezkUr merkez levazun memurluğuna 
veya hastane idaresine müracatları. ( 4527) 6146 latan bul: Babçeka pı Beyoil~: istiklal caddesi 11 Ankara: Çocuk Sarayı caddeıi Samıun: Bankalar caddesi [7406) 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
B~hcek:ıpıda Salih Necati 

lTHALA TÇILAR . . • İHRACATÇILAR 

Emteai ticariyenizi 
lstanbulda Meydancıkta Vital Hanında 8 numarada 

lsviçre Sigorta idarehanesi 

F. s c H 1 N D L E R şıı;:kası 
nezdinde siğorta ederek her türlü 

HA R 1 K ve N A K L İ YA T 
liazalarma karşı garanti ediniz. Telefon: 21014. (7043) • 
Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Satın alınacak (1500) ton lava Marin kömürü ka· 

pah zarfla münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları kağıdının tasdikli suretleri Güm 

rük Muhafaza Umum kumandanlığı Satınalma komisyonun
dan alınacaktır. 

3- Münakasa 7-10-933 tarihine rastlayan cumartesi 
günü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlı 
ğı İstanbul Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler Hangi müessese sahibi veya vekili oldukla
rını isbat edecek vesikayi ve biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan 
muvakkat teminatlarını teklif mektuplarile birlikte belli saat 
ten evvel Komisyona getirmeleri. (4883) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Lira ı 
4295 Beylerbeyi sarayı rıhtımı üzerindeki dıvarla deniz 

köşklerinin sıva ve boya tamiratı. (Keşif Bedeli". 
1775 Dolmabahçe sarayı merbutatından Garaj binası yanın

daki havuzun rıhtım ve dalğa kıranının tamiratı (Ke
şif bedeli". 

Beylerbeyi sarayında ve Dolmabahçede yaptırılacak iki 
parça tamirat aleni olarak ayrı ayrı mevkii münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar Dolmabahçede Milli saraylar müdü 
riyetine müracaatla şartname ve keşifnamelerden birer nüsha 
alabilirler. Münakasalara 26 Eylül 933 salı günü saat on beş 
te başlanarak on altı buçukta haddi layikında görülürse tali
bine ihaleleri İcra edilecektir. İştirak edeceklerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde muvakkat te:ninat akçesi ile şartname müci
bince istenilen vesaiki o gün sa ·aylar müdüriyetinde teşekkül 
edecek encümene münakasada 'l evvel tevdi ebneleri ilan olu
nur. (4627) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

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 İcra edileceği ve her ne sebeple olursa olsun mü
sabaka imtihanlarında mezkfu- gün ve saatlerde isbatı vücut 
etmeyenlerin meccani leyli olmak hakkını kaybedecekleri İ· 
lan olunur. (4922). 

933 
·kinci 

umbara Kur'alarınm 
i ay başınd çeki ·y 

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

Bu · keşidede ~07 k.umbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mfikaf at 1000 Lira ,, 
ikinci mükafat 250 

" 10 klıiye (100erdea) 1000 
" 20 

" 
(50ıerden) 1000 

" 175 " (10ardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 

-·--- ·' 
Oniveraite ve yükıek mekteplere devam edecek hanımlara mahıuı, kahvaltı 

iki yemekle aylık ikamet 22 liradır. 
Tafsilat almak, kaydedilmek isteyenler Kadın Birliği idare heyetine veya 

yurt müdiriyetine tahriren ve fifahen müracaat edebilirler. (7361) 

r 
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Yuva - llk ve orta kısımlarla hergün leyli ve nehari kız ve erkek 
talebe kayıt olunur, Tedrisata başlanmıftır. Akaretlerdeki Yuva 

kısmı Yıldızdaki binaya nakJedilmittir. (7344) 
-~=,,... 

Umumi Neıriy_at ve Yaa lıleri Müdürü ETEM iZZET 


