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Üniversiteye alınan profe
sörler 35 i bulınuştur. Bunlar 
ayın 25 inde şehrimize gelmiş 
bu1unacaklar .• 
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n iınzası münasebetile -Yun& Misa 
ezahür 

Rusya'nın 
Harici siyaseti 

Büyükharpten sonra beynelmilel 

ıldı ve Millet{ • • 
1 e 

Kral Faysalın cenazesi dün 
tayyare ile Bağdada getirildi 
ve muazzam bir cenaze alayı 
yapıldı .• 
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münasebetlerdeki kararıızlığın sebeple
rinden biri de So,,yet Rusyarun Avru· 
pa müvazenesinde bir rolü olduğunu 
garp devletlerinin bir türlü kabul et· 
mek istememeleri idi. Halbuki asırlar· 
danberi Rusya Avrupa müvazeneainde 
eu" ehemmiyetli bir müvazene unsuru 
jdi. Ve Rusyarun bu rolü bilhassa Na
polyonun meğlubiyetinden sonra Vi. 
yana kongreıile 19 uncu aınn Avru .. 
pa11 tanzim edildikten sonra tebarüz et· 
ti. Harbe takaddüm eden ıeneler zar
fında Rusya, garbi Avrupa devletleri
nin dayandıkları en ehemmiyetli isti· 
natgib idi. Avruparun müvazenesinde 
bu kadar ehemmiyetli rol oynayan bir 
devletin harpten sonra sanki düya ha
ritasında yeri yokmut gibi ihmal edil
mek istenilmesi, beynelmilel bayattaki 
umumi kararsızlığın im.illerinden biri 
olmu,tur. 

M. Çaldariıı Haydarpafa'da müstakbilin ara11nda, "dost Bapıekil vilayet konağını/an çıkıyor, Cümhuriyet abidesi önünde Yunan Ba~vekili ııe nazırları, 
patriği El. ile konu1uyor. 

Yunan Ba~ııekili ortodoks 

Garbi Avrupa devletlerinin Rusya• 
yı aralanna almak İstememelerinin ıe· 
bebi, Rusyadaki siyaıi ve ikbsadi ıiste
min kendi ıistemlerine uymaması idi. 
Filhakika Sovyet Ruıya beynelmilel 
hayata ihtilalci ve inkılapçı bir devlet 
olank ayak baah. Sovyet Rusyarun do· 
iuıunda mevcut aiyaai ıisteme kartı 
bir iayan manaaı vardı. Ve 128 aene ev• 
Tel Fransa ihtilalinin meydana getirdi
li inkılap hükumeti o zamanın devlet
leri tarafından nasıl boykot edilmitse. 
Sovyet Ruıya da bir müddet ayni sİya
ıi yalnızlık İçinde yaıadı. 

Sovyet Rusyanın meydana geldiği 
ıündenberi aradan geçen on bet sene 
zarfında vaziyet hayli değiımittir. ilk 
önce Sovyet Ruıya ilk zamanlarda ol· 
duğu gibi dünyanın siyasi ve iktuadi 
ıiatemini değİ§Iİrmeğe çalıtan bir ibti
Lil devleti olmaktan çıkmıthr. Gerçi Ü· 
çüncü lnternasyonalin faaliyetinden ti
k.ayet eden devletler vardır. Fakat Mos
kova hükumeti, Rusyanın sanayilettiril
mesi gibi her kapitalist devletin meşru 
telakki edeceği bir vazife ile metgul
dür. Binaenaleyh Sovyet Rusyanın 
dünya ihtilalciıi karakteri bayii zayıf. 
)amıtbr. • 

Diğer taraftan garbi Avrupa devlet
lerinin ve Amerikanın da Sosyalizme 
kartı bakıtlan değiımittir. Harbi takip 
eden seneler zarfında kapitalist ve li
beral devlet1er, bütün faaliyetlerini 
harpten evvelki siyaset ve iktıaat ıİste
minin iadesi noktasına teksif etmitler
di. Artık o zamanlann bir daha geri gel
miyeceği anlatılmıthr. Ye evvelce an
cak soayalist fırkalarının programla· 
nnda yer bulan bir takım prensipler 
J'Haf yavq en muhafazakar mbnleket 
fırkaları tarafından benimsenmiıtir. Lİ· 
beral ve fertçi kapitalizmarun en sağ. 
lam bir kalesi zannedilen Amerika ı..a. 
jıttan yapdmış bir ev gibi an11zın yı
kılıverdi. Yani garp alemi epİce sol· 
laımı,, Rusya azacık sağlaımıt ve harp· 
tenberi devam eden aynlık gaynlık i
çin ortada ehemmiyetli sebepler kal· 
mamıtbr. Şimdi dünyanın kartılaıtığı 
bUyük muamma, Ruıyanın tekrar Avru .. 
pa konserine fiili bir uzuv olarak gelme
sinden çıkacak netice nedir? Her hal
de JU muhakkaktır ki her gün Rusya 
daha ziyade garbe ve garp te daha zİ· 
yade Ruıyaya doğru yürüyor. Londra 
cihan ikhsat konferansında Hariciye 
komiseri Litvinof Ruıyarun harici ıi
yaaetine hiç bir tereddüde 111ahal bırak
mıyacak iıtikamet vermittir: Sovyet 
Rusya garp Avrupa11 ve Amerika ile 
siyaai ve ikbııadi münasebetlerini tan
zim etmek ve iyi geçinmek istiyor. Bir 
inkılap mahkemesinin verdiği büküm 
ile mahküm edilen mühendisleri tabliye 
pahaaına lngiltere ile anlattı. Amerika 
ile ıi.yaıi münaıebetlerin iadesi için Lon
ııfrada bulunan Mr. Bulitt ile temaslar 
yaptı. Franıanın terviç ettiği tecavüzü 
tarif mukavelelerini imzaladı. Londra 
konferansı, Rusyamn komşu ve uzak 
devletlerle münasebetlerini tanzim et
mek için kurulmuı bir konferans şeklini 
aldı. 

Acaba Ruıyanın Avrupaya dönÜ!fÜ, 
beynelmilel müvazene üzerinde nasıl 
bir ağırlık teıkil edecektir? Evvela şu
nu itiraf etmek lazımdır ki henüz Av· 
rupada mütebellir bir müvazene yok
tur. Fakat altını§ senelik Almanya Fran
sa rekabeti eskisi gibi devam ediyor. 
Bu iki devlet araıındaki münasebet Av· 
rupa siyasetinin en ehemmiyetli dü
ğüm noktalarından biri olduğuna göre 
Rusyamn faal bir ıekilde Avruj>a kon· 
ıerine avdeti bu münasebetler üzeı·in· 
de na11l bir tesir yapacak? Hitler ıkti
dara geçmezden evvel, Ruıyanın Fran
ıa ve Almanya siyasetlerinden hangi
sini tercih edeceği tüpheli idi. Hatta 
denilebilir ki Almanyaya müteveccih i
di. Bugün vaziyetin tamamile ak ıi ol
duğu iddia edilebilir. Hitler tarafından 
takip edilen siyaset, Sovyet Rusy:ıyı 
Almanyadan uzaklaştırmıştır. Ve Rus. 
yadan uzaklaşbkça da Fransaya yak
laşmıttır. Son günlerde Rusya ile Fl'an
ıa arasındaki mukarenele hrz vcr:.?n 
iki ziyaret yapılmıştır. Biri Herriot•. 
nun, diğeri de Fransız Hava Nazırı 
M. f'.ierre Cot nun ziyaretleri. Gerçi 
Herrıet bu ar:ılık kabineye d~hil değil
clir. Fal<at ekseriyet fı ·:•asının lideri 
re Harıciyc En"Ümeninin t f>:~i aılt\tile 
f"r~noada çok ebc<:ımiyctli bir mc,·kii 

Yunanistan da Türkiye gibi sevinç içinde! Türk-Yunan misakını M. 
M. Çaldaris'in yeni beyanatı:'' Biz sulhe doğru koşuyoruz. 

Bizimle gelenlerle anlaşmak kolaydır .. ,, 
Dost nazırları dün Patrik Ef. kabul etti ve nutkunda: 

" Büyük şefimiz Gazi Hz. ile yapbğın1z mülakatlardan ve 
Yunanistan arasındaki dostluğu artbracak 

vatanımızla 

muahedeyi Ankarada hükiimetimizle imza ettiğinizden pek memnunum,, dedi 
Muhterem miaafirlerimiz, Yunan 

Batvekili M. Çaldaria., Hariciye nazı· 
rı M. Maximoa, lktuat nazırı M. Pes• 
mazoğlu dün ıabah, maiyetlerindeki 
zevat ile biTlikt<. husuai trenle Anka· 
radan fehrimı~e ;;elmitlerdir. Muhte
rem misafirle~ 6ariciye ikinci daire 
ıefi Celal, kalemi mahsus mudürü Re 
fik Amir ve tefııtat müdür muavini 
Münir lbrahim Beyler refakat etmek 
le idiler. Hususı tren aaat 9,10 da 
Haydarpafaya vasıl olmuıtur. latas
yon, m.•afirlerin Ankaraya gittikleri 
günde olduğu gibi Türk ve Yunan 
bayraklarile sÜ•lenmiıti. Bir çok halk, 
kendileıiıu ıelimlamak ve alkı~lamak 
için istaayonda toplaıurutb. Muhterem 
mi afirler, istaayonda vali Muhittin 
Bey ve Yunan konsolosu M. Kapsalıs 
ile vı1ityet ve kon50Joshane erkinı ta • 
r.ıf.ndau kartılanmıılar ve bir büyük 
piyade efradı tarafından selimlanmıf 
lardır. M. Çaldaria ve rüfekası istas
yonda birkaç d;ıkika dinlendikten son 
ra Ankara mı;şuna binerek Tophane
Je Seyrisefain iakeleaine çıkmıtlar. 
dır. Orada lahsia edilen otomobiller• 

8a§vekil ismet Paşa Hazretleri M. 
Çaldarisi uğurluyor. 

le misafir edilecekleri Perapalaa ote· 
!ine gitmiılerdir. 

Dün aabaiı Beyoğlu, muhterem mi 
ıafirlerin ferdine Türk ve Yunan bay 
raldarile süalenmitti. M. Çaldaris ve 

diğer Yun;ı.n nazırları Perapalas ote· 1

1 

line giderken yolda bir çok halk tara 
fmdan samimi surette alkıılanmıtlar 
dır. 

Mutat zi)'aretler 
Saat 10,30 da Çaldaris ve refikaaı, 

M. M'eximos, M. Pesmazoğlu Vilaye
te Jigerek vah Muhittin Beyi ziyaret 
etmi1lcrdir. Müteakıben vali Muhit· 
tin Bey de Perapalas oteline siderek 
lıendac.nne iadei ziyaret etmittir. 

Abideye çelenk 
Misafi.-lrimiz, Takaim Cümhuriyet 

Ab.ideıine bir çelenk koymaiı arzu et 
tiklerinden dün sabah kırmızı ve be· 
,!"AZ çiçeklerden mürekkep muazzam 
bir buket hazırlanmıtb. Vali Beyin 
otelden avdetini müteakıp misafirler, 
refakatlerinde Yunan aefiri M. Sakel· 
Jaropulos ve sefaret ataıemiliter ve a• 
taıenavali, Yunan konsolosu M. Kap· 
salis, Helli kruvazörü kumandanı kay 
makam Nikotsara bulunduğu halde 
•aat 12,30 da Takaime gilmişlerdir. 
Taksimde Helli kruvazörü muzikaaı 
•e bırçok halk kendilerini bekliyor-

(Devamı 5 inci sahifede) 

lllllllmmlıuımuuml 

Gazi Hz .. 
Gazi Hazretleri dün motörle Boğaz. 

içinde bir gezinti yapmıtlar ve aktam 
Dolmababçe sarayına avdet buyurmuı· 
lardrr. 

Parlamentolar 
Kongresi 
Heyetimiz bugün gidiyor 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Mad
rit'te toplanacak 
beynelmilel parla
mentolar kongre-
sine ittirak ede
cek Türk heye
ti yann lıtan
buldan hareket e· 
decektir. Heyete ri 
yaaet ebneıi mu • 
karrer olan Necip 
Ali Bey, fırkadaki 
metguliyetine bina 
en Ankaradan ay· 
rıJamayacağından 
heyetimize Tokat 
mebusu Nazım izzet 

.Va:ı:.ım izzet Bey Bey riyaset edecek 
tir. 

Zeki Mesut Bey 

Diyarıbekir mebusu Zeki Mesut B. 
Madritte toplanacak olan beynelmilel 
parlamentolar konferansına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi mümessili aıfati
ı., ittirak etmek üzere bugün tehri
ınızden hareket edecektir. Konferans 
lctrinievvel iptidaaında toplanacak ve 

Yunanlı mi•alirlerimiz; Beylerbeyi ıaroJ!ında.. ıın bet gün kadar sürecektir. ... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........ ~ ............... 
-....-..-..-............--- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

vardır. Bundan maada Fransa ile Rus- Harpten evvelki tarihi Rus _ Fran· · ı· ki "S tl b' l·- · • • d k · ·· be 1 . • . maş ır : ovye er ır ıgının aanayı 
ya arasın a ı munase t erın tarıhmde sız ittifakı bir Fransız filosunun Kron•· · t" • · ı b d ·· d · H · t b · " b" 1 , ve ıç ımaı 1§ er ıa asın a vucu a getir· 

errıo e emınıyet., ır ro oynamış- tad'ı ziyareti üzerine ba•lamı•tı. Bu ta· d' • · ·· ı ı akd" d • ı 1922 • d S . • , ıgı guze eser er t ıre egcr. 
ır. ~enesm e ovyet Rusyayı z.ı. rihi hadiseyi hatırlayanlar bir bava fi- . . '• 

yaret ebnı•, 1924 senesinde Fransa ı"le 1 ·ı F H N ' Fılbakika devletler ara11nda barp-:ı- osı e ransız ava azırının Rusyayı 
Rusya arasındaki siyasi münascb,!t 0 .. ziyaret etmeıine ve orada teati edilen ten evvelki manadı.. ittifakların bugün-
nun Başvekilliği alımda iade edilmiş; n1;1tuklara büyük ehemmiyet veriyorlar. kü beynelmilel sistemde ·yeri yoktur. 
1932 senesinde Ruıya ile ademi teca- Fılbakika ilk defadır ki bir Fran1ız Bununla beraber, Ruıyarun garp d~v-
vüz misakını Hcrriot imzalamıştır. M. kabine azası Sovyet Rusyamn iktısadi letleri konserinde faal bir rol oyna-
Cot Fransız kabinesinin bir rüknü 0 ). ve içtimai sistemi hakkında aleni ola- mağa başladığı bi= zamanda Frans:ıya 
makı.ı beraber, Herriot'nun ziyareti iki rak bu derece hararetli bir lisan kul- meyil eder gibi olması beynelmilel baya· 
memleket arasında bir mukarenet lesi· famnıttır. Telgraf haberlerinin bildir- h!' en ~hemmiyetli hadiselerinden biri-
si noktasında~ daha ehemmiyetlidir. diğine göre, M. Cot bir nutkunda de- ru le§kil eder. Ahmet ŞÜKRÜ 

Muşanov nasıl karşıladı? 
M. Muşanov: "Sabır ve sükunet,, diyor 
Türk-Yunan misakına benzer bir misak için Bulgar 
ve Romenlerle üç esas üzerinde şimdiden itilaf oldu 

Misak üçüncü bir devletin aleyhine de.';il<1ir. - rvı. Çaldarıs'ın 
Bulgar sefirine izahatı - İsmet Pş. ve Bulgar dostlarunız. 

SOFY A, 16 (Milliyet) - Türkiye r 
Bat,•ekili ismet Pata Hazretlerile Ha- B l 
riciye vekili Tevfik Rüttü Beylerın U gar 
Sofyayı ziyaretleri eylulün 21, 22, 23 B k •l• • 
ünde takarrür ettiğinden, Bulgar Bat· aşve ı ının 
vekili Cospodin Mutanov Türk mİıa· B 
firlerini Sofya istasyonunda istikbal e yanalı .• 
"deceLtir Bunun sebebi de lsmet Pa· 
~ H3Zretlerini huduttan alacak hu
ıusi tren Filibeden pek erken geçece

~inden Patanın rahatsız olmamasına 

matuftur. Programda bu nokta tadıl 
edilmiıtir. 

ismet Pafa Hazretlerinin terefleri
ne tertip edilen turnuva seyahatine 
Bulgar B~ıvekili de refakat edecek
tir. 

Bulgaristan - Romanya da 
misaka girecekler mi? 

SOFY A, 16 (Milliyet) - Zarya ga 
zeteainin yazdığına göre ismet Pata 
Hazretleri, Sofyayi ziyareti esnasın
da, Bulgariatanın ve ayni zamanda 
Romanyanın da Türk. Yunan itilafı· 
na girmelerini iıteyecektir. 

Şimdiye kadar tunlar hakkında itilaf 
haaıl olmuıtur: 

--SOFY A, 16 (Milliyet) - Gaze
teciler, Bulgar Batvekili M. Mup.
nov'a Türk. Yunan misakını nasıl 
bulduklarını sormutlardır: M. Mu

~anov: 

- SükUnet ve sabu .• 
Dedikten sonra, ilave etmiştir: 
- Bu zekanın iki kelimesidir. 

iki yüzlülük ve haykırmak yerine 
ışler zeka ile daha iyi tanzim edi
fo. 

1 - Şimdiki Türk • Yunan hudut· 
!arının tanınması, 

2 - Siyasi ııe iktısadi anlaıma 
3 - Cemiyeti Akvamda müıtere • 

ken temsil 
4 - Misalı müddetinin 10 &ene fil. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Balkan Tütün Ofisinin 
şekli tesbit edildi 

Ofisin merkezi İstanbulda olacak 
Dün encümen ve heyeti umumiye içtimalan yapıldı 

Milat Bey 

Şark tütünleri konferansı, dün öğ
leden evvel encümen ve müteakıben 
heyeti umumiye halinde toplanmı§tır . 
Encümen İçtimaında inhisarlar umum 
müdür muavini Mitat1 Yunan murah· 
haaı M. Bakalbaıi, Bulgar murabhaaı 
M. Sakarden bulunmutlardır. Mütea
kıben topla"lan heyeti umumiye içti
maına Milat Bey riyaset etmittir. Bu 
içtimada , Balkan tütün ofisinin hazır 
lanmı§ olan projesi Üzerinde görüıül· 
mÜf ve bazı tadilat yapılmııtır. Ta
kar. ür eden §Pk)e göre, ofiıin merke· 
zi lstanbulda olacakbr. Ofisin üçü 
Türk, üçü Yunanlı ve üçü Bulgar ol
mak üzere 9 azadan mürekkep bir j. 
dare meclisi bulunacaktır. Mecliai ida 

re azalan, Türk. Yunan ve Bulgar 
•ekıller heyetlerince aeçileceklerdir. 
l.ıare meclisini teıkil edecek 9 aza, 
aralarından biri Türk, biri Yunan ve 
bıri Bulgar olmak üzere üçünü müdür 
lcr heyeti namile ayıracaktır. Ofis, 
bu müdürler heyeti tarafından idaro 
.:>lunacaktır. Ofisin teıkiatı, dahili ta
limatnameai idare meclisi tarafından 
yapılacaktır. Ofia, tark tütünlerini 
bımaye, yeni mahreçler tedarikile sü 
ı-UmUnü temin, tütün iatihsalihru ta
lebe göre tanzim ve ulah , dahili ve 
harici tütün piyasalarını takip etmek 
gayelerini güdecektir. Konferans he· 
yeti umumiyesi, bu aabah saat 9 da 
~ır içtima daha yapacak ve ağlebi ih· 
timal bu gün mesaisini bitirecektir • 
bugün aaat 13 le Tokatliyanda konfe 
ı ana azası ferefine lıtanbul Ticaret 
odası tarafından 25 kitilik bir ziyafet 
tertip edilmittir. Bu ziyafette vali Mu 
hıttin , fırka reiai Cevdet Kerim mın· 
taka ticaret müdürü Muhsin 'Naim 
Beyler ve sair erkan mahalliye de da
'Wet edilmiılerdir. , • 

BUGÜN 
2 inci sahi/ede 

Vapurcularm itirazları nasıl 
bir safhaya girdi? 

4 üncü sahifede 

Sıhhi bahisler: Dr. Ruşçuklu 
Hakin B. 

Haftalık radiyo programı 

5 inci sahifede 

Memleket haberleri 
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Tarihi tefrika: 114 
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HARiCi HABERLER 
M. Kanya'nın 
Seyahati 

Faysal'ın cenazesi 
Bağdatta.. _,_.. ........... Sultan Aziz ve Mısır Prensleri 

5 Siyasi mahiyette olmadığı Tahkik heyetinin reddedil-
Ali Paşa, "Cümbüş" ün keyfini kaçırdı! 'Ali P~anm büyük 

bir hizmeti.- Sultan Hamit zamanında Mısır meselesi. 

Ali Pata, Hidivin Sultan Azize 
takdim ettiği saz takımı hediyesi· 
ni ve lımail Pa,aya yazılan iltifat
nameihümayunu haber almıştı. Fa
kat Hünkara hiç bir feycikler aç· 
mıyor, sezdirmiyordu. 

Günün birinde Sultan Aziz, Ali 
Patayı çağırmıttı; Donanmai Os
maniye ilaveten iki kıt'a zırhlı da· 
ha alınması arzusunda bı.'(unduğu· 
ıç.ı ve bunun tedarikine çalıtılması 
nı irade etmifti. 
Ali Paşa., bu iradeyi şükran ile te-
Jiıkki etmekle beraber Hidivin 
berri, bahri hazırlanışı bahsini aç-
ağ ve bunun neticesinin her hal

de iyi bir şey olmıyacağını arz ve i· 
zah etmeğe fırsat bulmut ve ihata· 
lı, mahirane sözlerile Hidivin te
şebbüslerini, hülya ve sevdalarını 
altüst edivermişti: 

- Donanmaihümayunun takvi
ye3i hakkıcdaki iradeifahaneleri 
mahzı isabet ve keramettir. Bu ar
zu ve İradeimüliıkanelerini sühu
letle ve masrafsızca husule getir
mek pek mümkündür. Hidiviyete 
hiç lüzum olmadığı halde İsmail 
Paşa kullarının İngiltereden teda
rik ettiği harp gemileri Tersanei 
hümayuna celp ve naklile hem 
maksadı alii mülüki.neleri vücuda 
gelmiş olur, hem de hal ve ati için 
hatıra gelebilen mahzur ve mazar· 
ratların tam vaktinde önüne geçi· 
lebilir ! 

Diyerek Padi,ahı doğru yola ge
tirmiş ve bu suretle devlet ve mem
lekete büyük bir hizmet etmişti ki 
Osmanlı donanmasının o zamanda
ki terakkiyatı ve Mısırdan alınan 
zırhlıların tersaneye getirilmeleri 
tarihlerimizde yazılı iıe de bu mü· 
him nokta yazılmamış olduğundan 
bilhassa kaydettim. 
Şu yazdıklarımdan anl~ılıyor ki 

Sultan Aziz gibi kibirli, gazepli 
bir Paditahı, Ali Paşa, hakimane , 
tedbirlerile yola getirebilmi~; Mı· 
sır, Osmanlı Devleti idaresinde 
kalmasına muvaffak olmuş iken 
Sultan Hamit devrinde bir taraf
tan kendisinin tereddütlü, şüpheli, 
vesveseli hal ve hareketleri, diğer 
taraftan vükelasının birbirlerini is
tirkap ve tahtıaları ve beceriksiz· 
likleri, lrabi vak'asını devlet lehin
de halle ve fasla muvaffakiyetİn· 
den mahrumiyete düfiirınüttür. 

Bari Kıimil Patanın arzettiği 
tedabir ittihaz ve kabul edilse, 

,yabut Hasan Fehmi Patanın Lon
dradan getirdiği layihanın tatbiki 
,imkanı bulunsa idi, ne ise ne idi; 
lakin onlar da akim bırakıldı. 

İrabi vakasından sonra Hidiv 

Çok geçmeden vefat etti. {1892 -
1309). Yerine oğlu ikinci Abbas 
Hilmi Pıqa tayin olundu. Mütarü
nileyb Viyanada (Trezyanom) 
mektebinde tahsilde idi. Viyanada 
tahsilde bulunduğu müddetçe, sa
rayca ~pheli idi, hakkında iyi not
lar verilmiyordu. 

Mısırlı Prens Halim P&f&, yatça 
ailenin büyüğü olduğundan ve 
Hidiviyet veraset usulünün değif' 
mesi yüzünden mağdur kaldığın
dan fU karğ~alıktan istifade ile 
Hidiv olabilmek için gayrete gel
mi,, ve Sultan Hamidin Kızlara
ğası meşhur Hafız Behram Ağayı 
ve vükeladan baz.tarını ele alarak 
geceli gündüzlü çalıtmı' ve feda· 
karlıklara katlanmıtsa da emeline 
nail olamamıftı. 

Yeni Hidiv Abbas Hilmi P~a a· 
leyhinde Sultan Hamide pek çok 
mühim curnallar verilmitti. Viya. 
nada tahsilde bulunduğu müddet· 
çe Osmanlı Sefareti maiyetinde 
müstahdem istitlaat memurları ve 
Mısırlılardan hususi alakadar kim
seler tarafından Abbas Hilmi Pa
tanın talebelik hayatı günü gÜ· 
nüne takip ve notedilerek Sultan 
Hamide arz ve ihbar edilmişti. Bu 
meyanda gençlik harareti ve mede
niyet telakkilerile Abbas Hilmi Pa 
şanın Sultan Hamit aleyhinde söy
lendiği ve tevarüs edeceği Hidivi
yet makamına geçince •öyle böyle 
hem Mısırı iıtiklıitine kavu,turaca
ğı, hem de Osmanlı milletini zulüm
den, istibdattan kurataracağı hak. 
kında beyanat ve if1aatta bulundu
ğu yazılmı~tı. 

Bununla beraber Avusturya im
paratoru ihtiyar Fransua Jozef'in 
kendisini mahremane surette müla
kata kabul ile telkinatısiyasiyede 
bulunduğu ve Viyanadaki lngiliz 
Sefirinin de Abbas Hilmi P~yı 
İngiliz siyasetine çelmek ve çekmek 
için mütemadi sarfımesai edegeldi
ği bildirildiğinden, ,hünkar teveh-

1 
hümünde haksız değildi. 

Bu kadar i~kil ve engellere ve 
Halim Patanın menfi tanda mesai
imülehaliki.nesine rağmen Hidivi
yet makamına geçmİf ve yukarıda 
söylediğimiz veçhile yaveriekrem 
Mü,ür Ahmet Eyüp Patanın götür
düğü fermanı alıp okuduktan sonra 
Mısır fevkalade Komiseri Mütür 
Yaveriekrem Ahmet Muhtar •Pata 
ile beraber fstanbula gelerek Sul
tan Hamide arzıtazimat ve tetekkü· 
rat eylemiftİr. 

Makamıseraskeri Müstep.rı p.ir 
Muhtar Efendi. . bir manzume ile 
bu hadiseyi kaydederek hünkara 
takdim etmİftİ. 

Tevfik Paşanın mevkii. sarsrlmıttr. (Ark...., 11ar) 

1 -IB8!!i~iel&i!3SBi&iii&iiiiEii!33!~1~ 
Yarın: 

1 Abdülhamit ~e Mithat Paşa 
Sultan Azizin israf ve sefahati. Kafkasyadan hicret L eden muhacirler. Rusya sefirinin serzeniıi. -1, 

İtirazlar tetkik ediliyor 
Ehli vukuf; vapurların kıymetleri hak
kında kat'i kararlarını vermeğe başladı 

Huıuıi v~purcular ıirketi teşkil e- 1 
dilirken takdiri kıymet komiıyonunun 
vapurlara biçmiı olduğu kıymetlere va· 
pur sahiplerinin itiraz ettiğini, kanun 
mucibince itirazlar da hakem birinci ti· 
caret reiıi Osman Nuri Bey oJduiunu 
yazmııtılı:. 

Osman Nuri Bey cuma günü de ak
••ma kadar çalışmı' ve bu itte istiıa· 
reden istifade için iıtipre vaziyetinde 
bir ehli vukuf seçmiıtir. 

Bu ehli vukuf havuzlar fabrikası mü
hendisi Yusuf ve liman heyeti fenoiye
sine memur Hıfzı ve Haydar Beyler
dir. 

Bu zatlar dün Osman Nuri Beyin o
daaında toplanmıtlar ve akıama kadar 
çalıfmıtlardrr. Heyet takdiri kıymet 
komiıyonunun kararını, fiyatları, itj.. 
razları kartılaşlrrmıt ve kararlarım ver. 
">leğe ba•lamııtır. 

Ehli vuk··• bu kararlarını hakem 
Nuri Beye ~-ırmektedir. Nihai karar 
Nuri Bey tarafından verilecektir. 

Karar kat'idir. Ve gayri kabili iti
razdır. Nuri Bey hakem aıfatile 11 gü. 
ne kadar bütün kararlarını vermiş ola· 
'aktır. 

Bu mesele cidden nazik bir İştir: 
1 - Vapurcu1arın kısmı mühimmi 

gibi -. ki itiraz etmiyen üç bet firma .. 
dır - takdiri kıymet komisyonunun 
vapur sahiplerini temsil eden Hüsamet. 
tin Bey ve Mösyö Yonye de konulan 
kıymetleri fazla bulmuşlar ve itiraz et
...-.i~lerc!ir. 

Bundan da komisyonı~., ittifakla ka-

rar vermediği anlaıtlmaktadır, 
2 - Takdiri kıymet komiıyonunda 

reis bulunan Sırn Bey de konan kıy
metlerin çokluğuna itiraz etmİftİr. 

Bir refikimiz, bu itirazın takdiri 
kıymeti yapaıı komisyon reiıi Sım B. 
tarafından yapıldığını Y&Zmlf ise ele, 
Sırrı Bey şahıen değil, hükümetin em
rile bu itiruı ckrmeyan etmİftİr. Fil
hakilta vapurlara biçilen kıymetler , 
takdiri kıymet komisyonunda vapurcu: , 
lan temıil eden iki azanın muhalefeti 
ile diğer üç aza t.uafından ekseriyet
le takdir edilmittir, 

Sırrı Bey de, bu ekıeriyette dahil-
di. Bu itibarla Sırrı Beyin kendi re. 
yinin imuıile biçilen kıymetlere ıah· 
san itiraz etmesi vac-it değildi. Hükü
met namına yapılan itiraz da, takdiri 
kıymet formülünün nihayetinde masa
rifi gayri menkule namile bulunan kıy
mete yüzde 25 um yapılmıı olmasına 
taallük etınektedir, 

itirazlarını alanlar 
Huıusi vapurcular, teşekkül edecek 

ıirkete ait mukavelei esasiyenin biran 
evvel tasdikini temin ve takip için 
Mütercim Zade Hakkı ve Nedim Bey
lerden mürekkep bir heyeti Ankaraya 
göndermişlerdir. 

Takdiri kıymet itirazlarının hiran 
evvel neticelenet"ck şirketin faaliyete 
geçebilmesi icin Ada.na ve Arslan va .. 
purları ıahipleri de itirazlarıru geri 
alnıı,lardır. 

Diğerleri reddedilmedi 
25 itirndan ı>n birinin hakem ta-

teyit ediliyor mesi nasıl karşılandı? 
PARIS, 16 (A.A.) - Havas ajan· BACDAT, 16 (A.A.) - Kral Fay· 

sından! ıal'ın naaıını getiren tayyare. dün Bağ .. 
Macar mahfilleri M. de Kanyanın dada celmi,tir. Cenaze alayı pek hüzün· 

yanında mütehassıs ııfable hiç kimse- lü bir ıurette yaptlmııtır. Kn.lın naaıı, 
nin bulunmadığı huıusunu ısrarla kay. bir lihide konmuıtur. 
detmektedir. M. de Kanya'nm F•'llDllZ 
nazırbrile -apacağı konutmalar, sade
ce iktıaadi meseleler hakkında ve mah· 
dut bir mahiyette olacaktır. Memleket• 
ler arasında iki taraflı anlaymalar yapıl· 
maaından daha senit bir ıiateme mii· 
racaat eiilmeıi derpiı olunmıyacaktır. 

M. de Kanya, Fr'llDaa ile Macaris· 
tan arasındaki iktıaadi münasebetlerin 
inlritaf edeceği ümidindedir. 

Temps ne diyor? 
PARIS, 16 (A.A.) - Temps gaze

tesi, Macar hariciye nazm M. de Kan. 
yanın Pariae gelmesi münasebetile net
rettiği günlük bat yazısında diyor ki: 

"~l. de Kanya. M. Paul Boncour İ· 
le bir kaç defa görüşecektir. Beynel
milel matbuat bu konuımalarda mer
kezi Avrupayı alakadar eden meıelele
rin halli bakımından daha şimdiden az 
çok bir ehemmiyet atfetmektedir.,. 

Bu sözlerden sonra T emps gazete
si, Macar telgraf ajansının neırettiii 
tebliğde çok ihtiyatlı bir lisan kulla
rulmıı olduiıı, M. de Kanyanın Paris· 
te yapacağı cörüımelerin çok umumi 
bir mahiyette olacağı fikrini ileri sür
mektedir. 

T emps, yazısına ıu ıuretle devam 
etmiştir: 

"M. de Kanyanın, Fransız politika
sı ve Fransız hükU.metinin niyet ve te
mayülleri hakkında şahsen malümat e
dinmek hususunda hiç bir zorluk çek
mİyeceği zannındayız. 

Merkezi Avrupadaki bütün memle
ketler gibi Macaristan da bugüo çek. 
mekte olduğu sıkıntılara - Tuna bo
yundaki hükUmetler arasında tr.evcut 
iktısadi münasebetlere yeni bir düzen 
verilmesi yolile bir çare aramaktadır. 
Asıl iş, bu büyük neticenin filiyat •alıa
sında tahakkukunu temin için n:ı gi
bi usullere baş vurulacağını öğreıı;p lıil
mekten ibarettir.,, 

Alman~ siyaseti 
Alman hariciye nazın 

mühim bir nutuk söyledi ı 
BERLIN, 16 (A.A.) - Hariciye 

anzırı Von Neurath, dün ak~m saat 
10,30 da ecnebi gazete muhabiİ:leri Ö· 
nünde Almanyanın siyaseti hakkında 
bir nutuk aöylemiıtir. 

Alman Hariciye na-ı:rrın&\ ~re\ son 
aylarda beynelmilel mesai biriiğı vü- j 

cuda getirmek için yııpılmıı olan le· 
şebbüsler beynelmilel konf~ansların 
tesirsizliğini cöıtermi,tir. Von Neu· 
rath ezcümle demqtir ki: 

"Almanya cihan efki.n umumiyesi ... 
nin gözünü açmak hususundaki gayret· 
!erinden hiç bir veçhile fariğ olımya· ı 
caktır. Bu yaz bir çok muahedeler, mu· 
kaveleler aktedilmiş ise de bunlM Av· 
rupa siyasetinin vaziyetinde fili bir 
değişildik husule cetirmemiştir. 

Avrupaya ait meıelelerin halli yo· 
!unda en mühim adım, M. Muasolini· 
nin yapmış olduğu büyük teıebbüstür. 
Bu tetebbüsün neticeıi, dört devlet mi· 
sakının İmzası olmuştur. M. 1Mussoli- . 
ninin ilk dütüncesinin mitak:tn kat'i 
teklinde açıkça ifade edilip edilmediği 
bot yere münakaşa ediliyor. Mühim o
lan cihet, Almanyanın hiç bir çareyi 
ihmal etmiı olmamak için İmza etmiı 
olduğu misakın metni değildir. Asıl 
olan, Almanyayı zarara duçar etmek ga· 
yesinin takip edilmiyerek müsavi hak· 
lara sahip devletler araımda anlatma 
temininin istihdaf olunmasıdır. 

Her tarafça hüsnü niyet gösterildi
ği takdirde bütün ıiyasi meselelerde 
dört devlet arasında bir itilif vücuda 
getirilmesinin mümkün oldufu kanaa· 
tindeyim. Silihlan bırakma meselesi 
hakkında baıvekil tarafından 17 mayıs 
tarihinde yapılan ve Reichıtag tara
fından ittifakla tasvip olunan beya
nah alakadar devletlerin anlıyıunaıruı 
olmalan da teesıüfe değer. Silihlan hı· 
rakma konferansı, müıbet hiç bir n.,. 
tice elde edilmeksizin t.ı.ir olunmuı· 
tur. 

Bütün Alman milletine dayanmak
ta olan Alman hükumeti, Almanyaya 
ıerefli ve kendiıine layık bir inkitaf t.,. 
min etmek arzuıundaılır. lktıaadi te· 
rakkinin esasları sükUn ve itimattır. 
Ve bu ıükiin ile itimat milletler ara· 
sındaki münasebatta adalet Ye nisfet 
kaideleri bikim olmadıkça teessüs ed.,. 
mez. Ecnebi memleketler, Alman mu· 
hacirler tarafıdnan yapılmakta olan mli 
cadelenin yalan olduğunu bilmelidir· 
ler. 

Şimdiki Almanya, aerbeıt ve müs
takil bir millettir. Diğer milletler hak
kındaki hükmünü onların sevgi ve tel 
veccüh tezahürlerine göre deiil, efal
lerine cöre verir. Milletler arasondalri 
mesai birliği, bükllmet rejim1erinin 
farkları ile ihlal edilmemelidir. 

Bundan dolayı Sovyet Rusya ile 
Almanya arasındaki dostane mün:ıse
betlerin ıali.h bulmakta devam edece
ğine bütün diğer Avrupa devletlerile 
de İşin böyle olacağına kaniim. 

Siyasi cereyanların ve muhtelif iktı
ıadi kuvvetlerin oyuncağı olmıyarak 
Alman milletinin hayır ve menfaati i .. 
çin sağlam bir surette vücuda getirilmiş 
pı·ensipleri kendisine rehber İttihaz et .. 
miş bulunan ba,vekil Hitlerin idare et. 
tici bir hükümet ile görüşüp anlaşma· 
nın kendileri için hakiki bir zıman te, .. 
kil edeceğini anlamalıdırlar. 

M. Mussolininin tel3kki ve görüıü 

rafından kabul edildiğini yazmı,tık. 
Diğerleri henüz reddedilmit vaziyette 
deiildir. Tetkik olunmaktadır. 

"'""' ~ CENEVRE, 16 {A.A.) - Asuri· 
ler tarafından verilen istidadının tetki
ki iıinin ceri bırakılmaıı bakkmda ı. 
rak hükUmetinin Milletler Cemiyeti nez· 
dinde yapbğı teıebbüs beynelmilel 
matbuatta şiddetli muahaze ve tenkit· 
!ere yol açmıştır. 

Journal de Geneve, lou huıusta bil
hassa ıunlan yazıyor: 

0 Bir hükumetin, hariciye nazırını 
l>ir tezin müdafaası için ıMlletler Ce
miyeti mecliıine göndermesi çok iyi 
bir fey olmakla beraber zaruri değil· 
dir. Bilhassa lralmı Cenevrede daimi bir 
murahhası vardır.,, 

Bu murahhas, hükumetini mecliste 
pek ali temsil edebilir. Irak hüküme
tinin neşrettiği tebliğlerdeıı de anlatıl· 
dığı üzere bizzat vak'alar hakkında or
tada muhtelif iddialar vardır. 

Böyle olunca ortadaki iki tezin lcar
ıılaşbnlmasını geciktirmekte, hakikati 
ortaya çıkarmaktan başka bir maksat 
gözetıniyen bir müzakereyi yeri bırak
makta mana nedir? 

Her hangi bir mahkeme huzurunda 
davacılardan biri vakit kazanmağa lıat· 
kıtacak olursa, hakimin vicdanında, da
vasının çürük olduğu, yapbfrı için u .. 
yandırdıiı hevecan ve teessürün ha
fiflemesini beklediği hissini uyandırlt'. 
Irak hükümetinin bu tehir talebi de la· 
maı;nile ayni tesiri hasıl etmiştir. 

"Ortada ehemmiyetli bir meıele, bah· 
ıe mevzu bulunuyor. Milletler Cemi· 
yeti azasından biri hakkında sürülerle 
İnsan öldürmüş olmak ittihamı ileri 
sürülüyor. Bu vak'alara ait bir tetkik 
ve müzakerenin her hangi bir suretle 
geciktirilmesi yalnız lrak'a değil, fa· 
kat bizzat Milletler Cemiyetine de zarar 
verebilir~" 

-
Catana limanı 

ROMA, 16 (A.A.) - Cat~ne lima· 
n1nda yapılacak inıaa.t için 27 milyon 
liret tahsisi ha'.d<ındaki kararname res
mi gazetede çıkmıştır. 

Stefani 

Deniz f acialan 
STOKHOLM, 16 (A.A.) - Dün 

kazaya uğrayan ldo gemisine ait tahli
siye aandallanndan biri Oeland açığm-
d;o bulumnuttur. ı 

Daha evvelce ccne bu gemiye ait • 
bir tahlisiye sandalı daha bulunmuı· , 
tur. 

Von Papen Macaristan'da 
BERLIN, 16 (A.A.) - M. Yon 

Papen, Macar baıvekili M. Goemboeı 
taraftndan bir av eğlencesine davet e
dildiğinden 11\ı\ıcariıtana gitmek üze
re dün Berlinden aynlmıfbt'. M. Von 
Papenin yanında yaveri ve bir hükü· 
met müşniri bulunmaktadır. 

Mütearrızın tarifi 
mukavelesi 

MOSKOVA, 16 (A.A.) - Sovyetler 
birllği hükinneti merkez komitesi, mu.• 
taarrızın tarifi hakkinda geçen tem
muzun üçünde Londrada Türkiye, Eı· 
tonya, Letonya, Lehiıtan, Romanya, 
Iran ve Efganiıtan ile aktedilen muka
veleyi tasdik etmittir, 

Yakında başhyacak Paris 
mü::nkereleri 

PARIS, 16 (A.A.) - Havas ajan11 
bildiriyor: 

Nazırlar mecliıi dün akıam Elyıee 
sarayında M. Daladier'niıı reiıliği a). 
tında toplanm1,tır. Mecliı, silihlan a• 
zalbna konferansm[n mesaisine tekrar 
ba,lamaaından Önce Pariste yapılacak 
müzakerelere qtirak edecek Fransız 
mümessillerine hariciye ve harbiye na· 
-zırlan tarafından verilmeıi dü,ünülen 
talimatı - M. Daladier ile M. Paul 
Boncour'un bu huı~ta verdikleri iza
hatı dinledikten sonra - ittifakla t,... 
vip etıni,tir. 

Gubada vaziyet 
HAVANA, 16 (A.A.) - Amerikan 

elçisi M. W elles yüksek tahıil talebesi 
idare heyeti ile yaptığı bir konuşmada 
demiıtir ki: 

"Kübadaki Amerikalıların can ve 
mallan, tehlike karımnda kalacak o
lursa adaya bahriye ıilihendazları çı· 
karılacakaa da Amerika hükümeti, hiS' 
bir müdahalede bulunıruy11caktır . ., ....................... 
Yüniş'i takdir 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Yu· 

nan lktıaat nazırı M. Peımezoğlu Yün 
iş fabrika.,nı 1;e:zdiği zaman fabrika· 
nın lıusuıi defterine fU sa.trrları; yaz· 
mı,tır: ; 

''Yeni Türkiyenin sanayii. gerek 
a'nai tekemmül ve gerekse iktııadi 
hür.yeye ıntibak noktai na~arından 
uil(cr memleketler için bir misaldir. 
Hiç şüphe yok ki tarihiniz memleke
tinizin iktıaadi teıkilatçm ve ilham 
vericisi Celal Beye medyun olacağını 
İ<aydedecektir." 

nihayet galebe çalacaktır. Dört devlet 
misakı imzalandığı ıırada M. Mussolini 
şöyle demi~ti: "Almanya, 65 milyon
luk münevver nüfusu i1e A vrupanın 
göbeğinde bulunuyor .. Gayesi sulh o
lan hiç bir Avrupa ıiyaseti Almanya. 
sn: ve Almanya aleyhinde yürüye
mez:.,,. 

Bir Fransız gazetesi, bu itilaf, bir balkan 
itilafının mukaddimesidir, diyor 
PARIS, 16 ( A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: Türk. Yunan mi

sakının akdinden balueden le Joı;cnal baş makalesinde diyor ki: 
"Geçenlerde Sovyet Rusyanın bir çok komşuları ile akdetmif oldıı 

j;u misaklardan pek az bir müddet ııonra imza edilmif olan bu muahe
name, Avrupanın vaktiyle bilhassa hercümerç içinde kalmıf olan mın 
takalarında sulhun faydalı bir suretle tarsinine medar olan ve umumi 
anlaşmaların ftkdanını telcili eden mmtakavi itila/nameler çerçevesine 
E;ırmektedir. Şimdiki misak Yunanlılarca bilhassa Türklerce hakiki bir 
Balkan itilcilının mukaddemesidir. Göyle bir itilafın usulleri hakkında 
ıhtirazi bir takım kayıtlar dermeyaıı edilebilir, fakat ne de olsa Bal
kan itilafları çok ziyade alaka uya 11dırması lazım gelen bir düşünce
dir. Türk - Yunan dostluğunun bu suretle sıkılaştırılması Ege deniz.in. 
de bir mahreç istemekten fariğ ol nııyan Bulgaristan için çok nazik bir 
vaziyet ihda& edebilecektir. Maamafih Bulgar Başvekili M. Muşanov 
un yeni Türk - Yunan muahedenameainin hiç bir veçhile Bulgar mena 
fiine mugayir olmadığını beyan etmesi yakında yeniden bir takım mü 
zakereler yaınlacağına delil added ilcbilir." 

Başvekile Sof ya seyahatinde 
refakat edenle 

- :4.'v\AR1~, 16 (Telefonla) -- ismet Paşaya 5olya seyahc.:inıle 
Fırka umumi katibi Recep ve Afyon mebusu Ali Beyler de refakat ed( 
cekfordir. 

Sumerbank teşkilatında İş Banka
sının elemanları 

'ANKARA, 16 (Telefonla) - Summ.:r Barıllln ;-eni teşkilatında 
l~ Bankasının lııymetli elemanlarından İstifade olunması kararlaşmq 

ve iş Bankası ısl'r akler servi.inden Nurettin Kamil, •kinci sınıf müfet 
ti~ Sait Ali, Mıi.is şubesi nııidıirü Halil :Vamık Beyler bu teşkilatta 
vazife almışlu:J, ·. 

Belediyeler kongresi tehir edildi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Te,rinievvel içincle toplanacak olan 

belediyeler kongresi bir müddet için tehir "dıl--rı.~!ır. 
• 

l ş bankası müdürleri arasında 
tebeddül/er oldu 

'ANK4..1."?A, 16 (Teleloıılaı - ;, Bankası, Ankara şubesi müdür 
,,,.f.Ofeline ;;,ir.cı ınüclı..ir Sacli Bey yeni olıJa,, .. dilt:'u müdür muavinliği
ne Gelibolu mut.{·ru Salıihattin, ikinci müdürlüğe de Nihat Bey tayin 
edılmişlcrdir. 

Samsun nıüciürü Y akup Bey birinci sınıf mi4fettişliğe nakledil
miştir. 

S.:ımsun n . udürlüğüne Mersin mıntaka müdür vekili Sadık , Mer
sın mıntaka müdürlüğüne Uşak müdürü Bürhanettin, Uzunköprü mü
dürlüğüne Ali Faik, Adana müdüılıiğüne Nazilli müdürü Nihat, Na
z.illi müdürlüğüne Uzunköprü müdurü Süheyl, U•ı..k müdürlüğüne Sam 
sun mıidiırü llamdi Beyler tayin edilmi1ce.rJir. . .,. ' 

Dahiliye vekili bugün geliyor 
J\NKARA, 16 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 1"• 

rın (bugün) Avrupadan lstanbula gelecektir. /stanbuldan salı veya çar 
şamba günü Ankaraya dönmesi muhtemeldir, 

Belediye hisseler yakında veriliyor 
ANKARA, 16 (Telefonla) - (;ümrük resminden belediyeler his

sesi olan yü.ule onların yekünu hazıran ayında 180 bin, temmuzda 
~10 bin, oğustosta da 360 bin lirayı bulmu,tur. Bunlann yekunu olan 
850 bin lira, bugünlerde belediye[ eı e tevzi edilecek ve ancak her bele. 
dıyenin hissesinden belediyeler bankası için fimdiye kadar tediye edil 
meyen mikdarda maluuben yüzde i5 i alıkonulacaktır. Bu yüzde hisse 
alacağına mukabil Dahiliye vektiletmce ihtiyacı olan belediyelerden Is 
tanbul, lzmir, Adana, Konya, Kayseri gibi bazı belediyelerin m.aMu
ben aldıkları mikdarda kesilecektir. Bu üç aylık varidatın belediyelu 
hududu dahilindeki nüfusa naazra'l adam başına 18 kuru1u bulmakta· 
dır. 

Cumhuriyet bayramında top atımı 
ANKARA, 16 (A.A.) -Cümhuriyetin onuncu yıldöniimü kudıı

lama programına ait haberde top atımı saati yanlı, çıkm"hr. Top ah
mı on yıl evvel Büyük Millet Meclisinde cümhuriyetin kabulüne müsa
dil saatte yani 29-30 teşrinievvel gecesi saat yirmi buçukta olacaktır. 
T tuhih ederiz. 

• 
l zmirde spor ğareketleri 

IZM/R, 16 (A.A.) - Bugün alsancak stadyomunda 57 inci fırka 
oirinciliklerınin ilk karfıla,ması ic ı a edilmı1tır. Müsabakalar fırka ku
mandanı Gaiip PafOnın himayesinde çok intizamlı bir şekilde yapıl
mı1tır. Futbol., iıtletizm, buıklet ve eskrim karşılaşmaları oldukça heye 
canlı olmuft:.ı. 

_ T. D. T. C. dün bir içtim yaptı 
15: A.VBU l, 16 ( A..A.) - T. D. T. Ce,,,iyeti umumi ktitipliğiu

den: T. D. T. <:~miyetıumumi mer ke·z lıeyeti lmgıin bıri saat on bırde 
ötekisi 14,30 ela R.ıyaseticümhur u rnumi k<iti!i Hikmet Beyelendınin 
rec;/cfİ altında uuimabahçe sarayı n.l.ı ~ -,;l •. r.mıı.k ka~~ılı:.ı.ar klaııu:r; ı 
için a,.L, te #.• ltr cevaplar Ü.&erind e tetlli <.•tına uı V<-m etmiştır. Umu
mi m'!: lıez ! '> ctö .)'C.rın yine topla ııau.;) tıı. 

Ziraat Bankası fındık alıyor 
CIRESON, j 6 ( A.A.) - Şehrınıiz Ziraat !!ur kı..~c köyıu ıizerinclc 

ki alacuğma n..ukabil p;yasa fıyatı üze. inJ,n 1r>.aılt mıioayaasına baf
laı:ı . f ·.f. 

Giresonda şiddetli bir f ırlına 
GiRESUN, 16. A. A. - Bu sabah saat ikide birJen bire fİddetli 

bir fırtına çıkmıştır. 
Fırtına ulak telek hcuar yapmı~ İse de in an .a zayiat yoktur. De

nizde fındık yüklü bir motör fırtınanın sidetinaen karaya . vurarak 
parça parça olmu,tur. 



.. 

IF11eô'.:5d 
Mühim bir mesele 

karşısında 
Gazeteler yazıyorlar: 
Belediyece bir tavuk mezbahası 

açılmak tasavvuru varmıf. Çok mu· 
kemmel... Zaten bunda geç bile ka 
ıınmıştı. Böyle etleri kuvvetli kor.
trölden, suları sütleri sıkı bir süz
geçten, bütün havayici zaruriyesi 
pek dakik bir mürakabedE:n ge
çen dört başı mamur bir tı.:hi rdı:! 
tavuk kesimi uluorta her\,~sin key 
i ıne bırakılamazdı, bunun d.ı bir 
;ı.aptürapt alrına alınması ic.ıp C· 

derdi. 
Keyfiyetin belediyemizce na-

~arı ıtibara alındığından dolayı 
çok müteşekkir olmalıyız. 

Şimdi bu hususta yapılacak iş 
gayet basittir: Hemen belediye er
kanından bir tetkik heyeti vücuda 
getirmelidır. Yeni mezbaha dün
yanın en modern mezbahaların
dan biri olmak iktiza edeceğinden 
hu heyetin doğrudan. doğruya A
rnerikaya izamı lazımdır. Hatta 
bu heyet, sadece Şimali Amerika 
tehirlerindeki tavuk mezbahaları 
üstünde etüt yapmakla iktifa et
memeli, Cenubi Amerika tehirle
rini de dolatmalıdır. Bir iddiaya 
göre kümes hayvanatına Avustral
yada çok ehemmiyet atfedildiği i
çin bu heyetin seyahatini, oraya 
kadar temdidi de fena olmaz fik
rindeyiz. 

Dönüşte heyetin, Amerikanın 
tarkından hareketine göre yol üze
rinde olan Avrupa tehirlerindeki; 
Amerikanın garbınden hareketine 
göre keza yol üzerinde olan Japon 
ve Çin eyaletlerindeki tavuk mez
bahalarını görmesi de faydalı ola
c:ağını tahmin ederiz. 

Meselenin pek müstesna olan e
hemmiyet ve şümulüne mebni bu 
hususta böyle esaslı bir tetkik se
yahatine lüzum ve zaruret olduğu 
muhakkaktır. 

Bu kısa seyahatten avdetten 
sonra heyetin mufassal 

bir rapor vermesi lazımdır. O tak
dirde bu rapor üzerinde tetkikat 
yapmak üzere derhal bir komisyon 
letkil edilmelidir. Bu komisyonun 
vazifesi, tetkik heyetinin raporla
rını okumak, yeni mezbahanın 
mevkiini, teklini, soğuk hava ve 11-

cak hava tertibabnı teıpit etmek, 
serçeden hindiye kadar burada ke
sılecek ha}"'anlarm muayene tan:
ıarmı ve keıim tarifelerini tanzim 
ebnek olmalıdır. 

Komisyon, meselenin ehemmi
yetini gözönünde tutup mesaisin
de teenni ve dikkatle hareket ede
rek aıla istical göstermemelidir. 

Tecrübeler mezbanın belediye 
için kıymetli varidat membaların
dan madut olduğunu İspat ettiği 
ıçin yeni açılacak tavuk mezbaha
sının her halde belediyeye mühim 
bir gelir temin edeceği muhakkak
tır. Binaenaleyh bu yeni mezba
hanın kasaaından belediye kasası
na akacak para kanalını Karaağaç 
mezbahası kanalile tevhit ederek 
akım kuvvetini artırmak ta üze
rinde durulacak pek mühim bir 
meseledir. 

Bu makalenin dar hacmi bu itin 
tetkıkine müsait olmadığı için onu 
başka bir yazımızda tetkik edece-
ğiz. 

Salahaddin ENiS 

1 BORSA 1 
(I~ Bankasından alınan cetvelclir) 

16 EYLÜL 1933 
Akıam Fiatlarr 

istikrazlar Tahvilat 
lstilı.raz. dahili 97,50 Elektrik -.-
1933 latilcraz.ı 95.- Tramvay 
Sark D. ,,alla.rı 2 80 Tünel 
D. Mu•a.h.idei 54,50 

-.-
Gümrükler 8,50 Rıhtım 17,60 

Sa7di malt.i 6,50 AnadoJu 1 <C8 
Baid•t 10,25 .. ili 47,50 
T.aakeri7e 10,35 Mümeııil 51,55 

ESHAM 

it Ba.nkaıı N•- Telefon 12,45 ... 9.SO Bornonti 19,50 
., .. Hami.line 9,55 Terkoa 27.65 
,, ,, Müeııiı 102 ıimenlo 11,75 
Tramvay "8, ttiaht day. ıs. 
Aaadolu Hiue 27,50 Şark day 1,25 
Reji 320 s .. ı, .. 2,20 
Şir. bariye 15,25 Şark m. ecza 2,90 

ÇEK FIATLARJ 

Pariı 12.06 ı Prai 15925 
Londra 67 S Vi1ana 4,375 
Nü.,ork 69,70 Madrit 56425 
Brükıel 33925 Beri in 19750 
1\.1il~no 9 Zloti 4.22375 
Atina . 839425 Petle 3.7665 
Cene•re 2.4375 Beler•t 34745 
Sofya 67,1325 Bükret 80.50 
Amster..1a.m 117,04 Moıkova 1087.25 

NUKUT (Sabt) 
KurU.f Kuru.f 

20 f. Franarz 167 J Şilie, Av. 24,50 
1 f,terlin lF7 1 Pezeta 16 
1 Dalar 147 1 M11rk 48 

20 Liret 223 1 Zeloti 24.-
20 f. Belıc-ilca 117 20 Le,. 0.23 
20 Drahmi 24 20 Din•r ss.-
20 1. lıviçre 818 1 Çerno•İç 
20 Leva 25.50 1 Ahın 9,25 
21 Kur. Çek 118 1 Ptfecidi7e 0,37 

1 Florin 83 Banknot 2,68 

MiLLiYET PAZAR 17 EYI:.OL 1933 • 

• 
ŞEHiR 

, _________ ..;;.. ____________________ ~----------------------~,--------------------' 
EkoaeMI 

Sanayiciler 
Arasında .. 

--O-

Teşviki Sanayi Kanunu 
için anket yapılıyor 

Ticaret odası, te§vİki sanayi kanu
nunun tesirleri ve faideleri hakkında 
sanayiciler arasında bir anket yap
maktadır. Bu ankete göre, fabrika
törlerin hariçten ham madde ithal et· 
tikleri anlatılmaktadır. Gümrük tari· 
felerinde, yerli sanayiin ne suretle hi
maye edildiği hakkında da fabrika
törlerin fikirleri sorulmu~tur. 

Vehbi Beyin mezuniyeti 
Ticaret odası katibi wnumisi Vehbi 

Beyin mezuniyeti ay sonunda bitecek 
tir .. 

Tahmil ve tahliye ücretleri 
Liman tahmil ve tahliye masrafla

rının yükseldiğinden bahisle bazı şı
kiyetler vaki olmaktadır. Llman tari
fe knmisyonu, gelecek içtimaında ye
ni tahmil ve tahliye tarifelerini tes
bit ederken bu tikayetleri de nazarı 
dikkate alacakbr. 

Gelecek Yunanlı tacirler 
Şehrimize geleceği yazılan Yunan 

tacirlerinden mürekkep heyet, ayın 
21 inde ınuvaaa1at edecektir. Tica
ret odası, heyeti istikbal için bir prog 
ram hazırlamaktadır. Yunanlı tacir
ler, ıehrimizdeki fabrikaları reze
cek ve sanayiimiz hakkında tetkikat
ta bulunacaktır. Şereflerine ziyafet· 
'er verilecektir. 

Sigorta şirketlerinin vergileri 
Sigorta şirketlerinin, devl~t ve be

lediye vergilerini mÜ§lerilerden alma 
larından ıikayetler vuku bulmakta
dır. Şirketler, tarifeleri tatbik etlik
l~rınden bu tikayetler daha ziyade ta 
rıfeye taalluk etmektedir. Yeni tarife
ler ha_zırlanırken, halkın bu gibi şika 
yetlen de göz önünde bulundurula
~aktır. 

Sümer Bank Umum müdürltığtı 
naklediliyor 

.. Sümmer Bank umum müdürlüğü
n':"' An.karaya nakline· baılanmııbr. 
Bır haftaya kadar nakil tamam ola
caktır. Ankarada çalııacak memurlardan 
bir kısmı cuma günü gİtmİ§lerdir. 

Cenevrede şark tütünleri 
komitesi içtimaı 

.. -~u a?,1' 2~ sinde Cenevrede Şark 
tutunlen ıılerıle meııruJ komite topla
nacaktır. Bu komite içtimaına Mitat 
Beyin ve diğer bazı ali.kadarlann gi-

Poliste 

ı ••l•ılly~ 

Seferler arttıkça .. 
Şehir dahilinde de tayyare 

istasyonlan yapılacak 
Yeni zabıtai belediye talimatna

anesine tayyare iataayonlan hakkında 
ua bazı kayıtlar konmuıtur. Avrupa
da hemen bütün tehirlerde, birkaç tay 
yare istasyonu vardır .. Memleketimiz
de de istikbalde tayyare seyrü seferi 
arttığı vakit, ıehir dahilinde de tay
yare istasyonlanna ihtiyaç hissedile
cektir. 

Sinemalar için talimatname 
Bir mürdetten beri sinemalarda 

tetkik yapmakta olan heyet tetkika
tını ıkmal etmiıtir. Bu hususta ıehiı· 
mec:iıine arzedilmek üzere uzun bir 
rapor hazırlanmaktadır. Şimdilik, ma 
kın<ı dairelerinin halkın oturduğu aa· 
landan tamamen aynlmaaı kararlaştı
ı ılmıılır. Sinemalarda ne gibi şeraite 
ııayet edilmesi hakkında bir lalimal
ı1.ıme hazırlanacaktır. 

Raşit Rıza B. DarUlbedayie girdi 
Darülbedayi 9ehir tiyatrosunda 

1 Teşrinievvelden itibaren temıillere 
baılayacakbr. Bu sene kadroya Raıit 
Rıza Bey de dahil olmuıtur. Şehır 
tıyatrosu bu sene için de birkaç ope
ıet hazırlamıştır. 

Meclis Reisimiz 
Büyiik Millet Meclisi Reisi Ki.zun 

Pata Hazretleri dün öğleden aonra 
Tokatliyan oteline giderek bir müd
det istirahat etmitlerdir. 

Y akup Kadri Bey 
Memnuniyetle haber a!dığımııza 

göre, hasta1anıp bir müddetten beri 
Avrupada tedavide bulunan Yakup 
Kadri Bey iyileımif ve lstanbula dön
müştür • Arkadaıunıza geçmit olaun 
deri, .. 

Halk lisan kurslan 
Halkevi bu ıene halk lisan kurs

ları açacaktır. Kurslara herkes gire
t>ile<.ektir. De.-.ler 1 Teırınıevvelde 
başlayacakbr. Şimdilik franuzca, ingi
ljzce, almanca, kursları vardır. 

decekleri söylenmekte ise de, henüz 
mümessillerimiz kat'i ıurette takar
rür ebniş değildir. 

Alman malları 
Alman mallarının serbest konten

jan listelerine dahil edilip edilıniyece 
ği hakkında tereddüt hillll olmuı ve 
keyfiyet istizan edi!miıti. Gelen cevap 
ta Alman mallannrn da kontenjan u
aulünden tamamen istifade edilebile
ceri bildirilmİf ve derhal tetkiluıta 
baılanmıtbr. 

Cesedi oraya kim bırakh? 
Darülac~ze civarında yarı çıplak, hüvi

yetı meçhul bir ceset bulundu 
Jandarmalar Darüliceze civann

da bir ce•et bulmuılardır. Ceset 40 
yaşlarında k~d .. ı tahmin edılmel<te
dır. Ceset pantalonlu, çorapsız ve ya. 
n çıplak bir vaziyettedir. Cesedin üze 
r!nd_':' yara ve; bere görülmemiştir. Ö
lumun Sl'hebı a.Dla§ılmak Üzere tah .. 
kıkata başlanmışbr. Müddeiumumilik 
te hidiaeye 'a"' ıyet etmiıtir. 

Jandarma kumandanlığı teıhis e
dilmesi ihtimali üzerine ceaet civarda 
l-u.i.unan amoe:leye göateriJmi§ iae de 
hiç kimse tanıyamamıştır.. Cesedi~ 
a}nca fotoğrafı alınmış ve teksir c
~i'e<ek her tarafa tamim edilmiştir. 
Şupheler cesedin başka yerde ölaürı.i
lerek buraya bırakıhnış olduğu mer· 
kezindedir. C,·~et Morga kaldırılmış
tır. 

Dalgadan sandal devrildi 
Kuzguncukta oturan Cevat ismin ... 

de bir çocuk yalnız ba1ına kendi hu. 
susi sandalı ile Boğaziçinde gezerken 
vanından geçmekte olan tirket vapuı 
lanndan bi1·1Y1in dalgaaından sanddl 
d\Jvriln;ıittir. Kazaya etraftan gören. 
!er yetışerek Cevadı boğulmak iııuc 
ıken kurtarmışlardır. 

Kaçak eşya dolu bir ev 
Beyoğ!unda kaçakçılık yapan bir 

kadrn yakalanmıfbr. Taksimde »•u
ran ve madam t'olya İsminde olan bu 
k~,~ının "!.·ınt: bazı §Üphe)i kimseleri..ı 
gırıp çıkmakta olduğu ve evde kaçak 
eşya bulundJi;u haber alınmr•tır ", 
velk. ·· • · ..... 

ı gun muhafaza ve zabıta memur 
ları madam f>cJyanın evinde araytır
ma y;ıpm.şlaruu .• Evde destelerle l.a· 
ı,..:> k iskambil kağıtları, bir takım ec
zarfar ve daha bazı kaçak eıya bul
mu,lardır. GüIJi.çların içine sarJmış 
o 1 ..aı,,, "e heroine benziyen mnddelerin 
ne olduğu henüz anlaşılamatnı§t1r. 
Bunla,. tahlil edilecektir. 

Gönderilmiş mektup yok 
Dün bir gazete jandarma dairesine 

esrarengiz bir mektup gönderildiğini 
yazmıştı. Alakadarlar bu haberi tekzip 
etmektedir. Jandarma kumandanlığına 
böyle bir mektup gelmiş değildir. 

Ağır surette yaralandı 
Tophanede Karabaş mahallesinde 

Burhan Çavufun kahvesinde yatan Mu
harrem ile seyyar satıcı Rasim arasında 
çıkan kavgada Rasim bıçakla Muharre-

1 mi sol omuzundan ağır surette yarala
dığından yakalanmııtrr. Y ar'1ı bastaha. 
neye yabnlmııtır. 

Beyazıtta bir cinayet oldu 
Dün sabah saat 11,5 ta Beyazıtla 

Elektrik Şirketinin yanında bir cinayet 
olmuıtur. Karagümrükte Salmatomruk
ta oturan elbise boyacısı 28 yaılarında 
Andon oğlu Lambo ile Üsküdarda Si
laluızda Kilise sokağında oturan Ya· 
ni ~rasmda_ bir meseleden kavga çıkmış, 
nebcede Lambo tabanca ile Yaniyi sol 
kasığın~an ağır surette yaralamıştır. 

Yanı derhal hastaneye kaldırılmış i
•e de orada ölmüştür. Katil yakalan
mıştır. 

Ziya Tahsin Beyin evinden 
yangın çıktı 

Dün saat 10,5 ta Beylerbeyinde Ya
lılar caddesinde oturan Emlak ve Ey· 
tam 8!ınkası müdürü Ziya Tahsin Be
yin evınden yangın çıkmıı, ateş üst 
~t çab yandıktan sonra &Öndürülmüıı
~ur .. Yangm söndürülürken Üıküdar 
ıtfaıye gurupundan Halit Elendi evin 
ikinci kabndıın sokağa düıerek ağır su
rette yaralanmıı ve hastaneye kaldınl
mııtır. 

Fuhuşa sevkedenler de 
takip edilecek 

Zabıtai ahliikiye men:ıurlan dün ve 
evvelki gece Beyoğlu, Galata ve .:İva· 
rmdaki bazı ıüpheli otellerle evlenle 
arama yapmıı, bunlardan Beyoğlunda 
ve Galatada iki otelin randevu Y8P
tıklan anlaıılmıı, buraları kapablmıt
trr. 

Ayrıca üç randevu evi daha kapa
tılmışbr. 

Zabıta ceza kanununun son tadil e
dilen mad~esi mucibince 21 yaıını ik
mal etmemıt kadınların russatiyesi da· 
hi olsa kendilerini fuhuş maksadile 
ihzar ve sevkedenler hakkında da ayn
ca takibat yapılmaktadır. 

Ceza kanunu tadil edilmeden evvel 
bu yaş 18 idi. Şimdi 21 yaıına çıkanl
mııtır. 

Sandala binerken .. 
Büyükderede, Elçi sokağında 2J nu

maralı evde oturan lspiro ile Kasap
yan bir ıandala binerken denize yu
varlanmıı ve etraftaki sandalcılar tara
fından imdadına yetiıilerek kurtarılmış
tır. 

M•hkemelerd• 

Köprü cinayeti 
Fedai Beyin psikopat 

olduğu iddia edildi 
Anadolu ajansında daktilo Süzan 

Hanımı köprü üstünde tabanca ile öl .. 
dürmekten ıuçlu gene ajans telsiz me
muru Ali Fedai Efendinin muhakeme
sine dün ağır ceza mahkemesinde de-
vam olunmu,tur. ı 

Mahkemelerin yaz tatili esnasında 
faaliyetini tatil etmiJ bulunan ağır ce
za mahkemesinin itlerine ikinci ceza 
mahkemesi bakbğ-ından bu davaya ikin
ci ceza mahkemesinde başlanmııtı. 

O vakit Ali Fedai Efendinin vekili 
avukat Etem Ruhi Bey, müvekkilinin 
Trbbı Adlice tahb mütahedeye alınma
sını iıtemiş ve mahkeme bu talebi ka· 
bul ederek Ali Fedai Efendi müıahede 
altına alımnıştı. 

Dün ağır ceza mahkemesinde açı
lan celsede Tıbbı Adliden gelen müşa
hede raporu okunmuıtur. Raporda A
li Fedai Efendinin alili maluliyeti ol
madığı ve ancak kendisinin melinkolik 
olduğu yazılıyordu. 

Ali Fedai Efendinin vekili, raporun 
eksik olduğunu, hadisede aydmlatdma-
11 lazım gelen noktalara karşı tam ce
vap t~kil etmediğini söylemiş ve Ali 
Fedai Efendinin de psikopat olduğunu 
ileri sürmüş, Tıbbı Adli heyetinin din· 
Jenerek birer birer izahat alınmasını is
temiştir. 

Mahkeme de şu kararı vermiştir: 
Etem Ruhi Bey, müvekkili Ali Fedai 
Bey hakkında lüzum gördüğü noktala· 
rın tenviri hakkında bir sual listesi tan 
zim ederek mahkemeye verecek ve 
mahkeme vasıtasile Tıbbı Adliye gÖn· 
derilerık cevabı alınacaktır. 

Muhakeme 27 eyllıle brrakıfmıştır. 

SütçüyU öldüren kardeşler 
Annelerile meşru olmıyan münase· 

batta bulunduğu zannile sütçü Mehmet 
ağayı öldürmekten suçlu Re~t ve Ah· 
senin muhakemelerine dün ağO" ceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 

Dünkü celsede tahitler dinlenmiş· 
tir. 

Birinci şahit, Reşat ve Ahsenin 
Mehmedi vurmakta olduklarını, kendi. 
sinin hemen karakola giderek haber 
verdiğini, polis geldiği esnada bunla
nn kollarının kan içinde olıluğunu, fa
kat ellerinde bıçak görmediğini aöyle
mİ§tİr ve: 

-"Tekrar geldiğimiz zaman bun
lar "Namusumuzu lekeled~ öldürdük,. 
decliklerini ilave etmiştir. 

Ağrr ceza mahkeıaeıi reisi Aziz B. 
suçlulara hitaben: 

- e diyorsunuz? 
Demiştir. 
- Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ken

dimize malik değildik. 
- Kendinize malik olmadığınızı bi

liyorsunuz. O halde 'Mlehmedi takip e
derek yapbğmız itleri de bilirsiniz. 

Suçlular başka bir f<'Y aöylememiı
ler, başlarını önlerine eğmiılerclir. 

Hacliıeye vaziyet eden zabıta me
munı Sıtkı Efendi de vak'ayi müteakip 
yapılan taJ.kikat ve verdilderi ifadele· 
ri anlatnuıtrr. 

Hayvan üzerinde ıehre inmekte o
lan Mehmet ağaya siliıhı Reıat atımı, 
vurmuı, Mehmet ağa yere yuvarlan
mıı, Ahsen bıçakla çullanmıt, R.,...t 
ta kabza ile vurmuş ve bunun neticesi 
olarak ta tabanca bozulmuştur. 

Suçluların vekili bunların tekrar Tıb
bı Adlice müşahede altına alınmasını 
ve müdafaa fahitlerinin dinlenmesini is
temiıtir. 

Müddeiumumilik makamı suçluların 
malUliyeti akliye meselesine temas e
derek hadiseden sonra bunların hak
kında. verilen raporun vazıh olduğunu, 
kuvveı akliyelerinin yerinde olduğu
nun anlaşıldığını, vak'a tavazzuh etti
ğinden vak'a yerinde olmıyan müda
faa şahitleri tedarikine de lüzum ol
madığın, söylemiıtir. 

~eyeti hiıkime de Tıbbr Adliye gön
derilme meselesini ve müdafaa ıahidi 
get~rilmesi talebini reddetmiı ve yalnız 
tahıt olarak ve timdi terhis edilmiş o
bulunan jandarmanın adresinin hulu .. 
durularak istinabe suretile ifadesinin 
alınmasına karar vermiştir. Muhake
me 21 teırinievvele bırakılmıştır. 

Komünistlerin muhakemesi 
~~münistlikten suçlu Besim, lbiş, 

Hulusı, Muıtafa, Osman, Mümin ve 
Ramazanın muhakemelerine dün sizli 
olarak devam edilmi4tir. 

Eroinciler 
. Son ele geçen eroin kaçakçı ıebeke

aı mensupları 8 inci ihtisas mahkeme
si.ne verihniıler ve tevkif edilıniıler
dL Maznunlann tevkif kararına iti
razları ağır ceza mahkemesince tetkik 
ve kabul eclilmi,tir. Yal ruz Kaldironun 
itirazı reddeclilmi4, diğer maznunlar da 
tahliye olunmuftur. 

Bundan iki gün evvel Y eniköyde 
bir eroin kaçakçısı ıebekesi yakalan
dığını yazmııtık. Yeniköyde Necmet
tin Beyin eczanesinde çal:şan Tanaş. 
t?för Nuri, bisikletçi Niyazi hakkında
ki zabıta tahkikatı ikmal edilmiı ve 
bunlar dün 8 inci ihtisas mahkemesi
ne verilmiştir. 

Bin kadar dava iptal edilecek 
Muhtelit Türk - Yunan mahkeme

sinde İptalı lazım gelen bin kadar da
va evrakı üzerinde iki taraf ajanları 
tetkikat yapmaktadırlar. 

Bu davalar İptal edildikten sonra 
ıörülecek işler çok azalmıı olacakbr. 

intaç edilen kaçakçılık davaları 
Dün 8 inci ihtisaı mahkemesinde 

kaçakçılıkla maznunen muhakemele· 
ri intaç edilen Matalon efendi beraet 
etınış, arkadaşlan Derviş, Hulusi ve 
Handelli Efendiler muhtelif cezalara 

M••rlH• 

Mekteplerde 
Onuncıı yıl 

Üç gün gece gündüz 
müsamere verilecek 

Cümhuriyet bayramının onuncu 
yıldönümü olan 29 Teşrinievvelde bü
tün mekteplerde üç gece ve gündüz 
müsamere verilmesi kararlaıtırılmı~
br. Maarıl J11üduriuğü bu hususta ha
zırlıklar yapmaktadr~. Bir komisyon 
temsil edilecek piyesleri tesbite baı
lamııtır. 

ilmi tabir ve ıstılah!ar 
Mekteplerde okutulan derslere ait 

ıimi tabir ı;e ıstılahlar Türk Dili Tet
kik cemiyeti tarafından tama.men 
toplanmış ve bir broşür halinde neı
redilmiıtır. Bu ıstılahlar dün lstanbul 
Maarif müdürlüğüne tamim edilmiş
tir. Maarıf müdürlüğü bu ıstılahları 
mekteplere gönderecektir. Talebe bu 
sene derslerde yeni ıstılahları öğrene
cektir .. 

Buhar makinası için müracaat 
eden yok 

Dünkü Son Poota gazetesi F eyzul· 
lah Bey isminde bir muallimin buhar 
makinelerine dair bulduğu yeni bir 
sıstem hakkında Üniversite Fen fakül 
l\.:.!İne müracaat ettiğini yazryordu. 
l aptığımız tahkikata göre fakülteye 
İJoyle bir müracaat vi.ki ofmamııtır. 

Kadro değiştirilmedi 
Bu sene ecnebi ve ekalliyet mek

tepleri türkçe muallimleri için yenı 

bır kadro yapılmamııtır. Geçen sene· 
kı kadro aynen mekteplere bildiril
miıtir. Geçen sene bir heyet tarafın· 
dan yapılan tasfiyede ikiyiiz kadar 
muallim açığa çıkarıldığı için bu se· 
ne yeniden tasfiyeye lüzum görülme

ruektedir. Ancak bu aene dört ecnebi 
ve ekalliyet lisesi mali vaziyet dola
y.sile kapanmıJ, buralarda elliden faz 
ia Türk muallim açıkta kalmııtır. 

Bu muallmilerden hariçte hiç bir 
iti olmıyanlar, münhal vuku bulduk
ça tercihan tayin edileceklerdir. Bazı 
ekalliyet mektepleri üç, dört aydanbe 
ri Türk muallimlere maa~ vermemek 
ledirler. Bazı muallimler bu mektep· 
ler aleyhine dava ikame etmeğe ve 
mektebe hac:iz vazettirmeğe karar 
verın.iılerdir. Öğrendiğimize göre heı 
ı;ydan heri maaı almıyan muallimler 
vardır. 

Kadastro mektebi açıldı 
L.tanbul tapu daireainde bulanan 

Kadaatro meslek mektebi dün açıl
mııtrr. t.lektep bu sene iki sınıf üze
nnden tedriaatta bulunacakbr. Her 
iiu smıfın mevcudu 100 efendidir. 
Bunların nıafmdan fazlaaı memurdur. 
Oigerleri hariçten imtihan ile alınan 
efendilerdir. 

Rüştü ve Avni Beylerin tavzihi 
Maarif vekaleti mealeki ve teknık 

t .. driıat umwn müdürü M. Rüştü Bey· 
le Milli talim ve terbiye heyeti aza· 
•ından B. Avni Beyden dün fU tezke
reyi aldık: 

ANKARA, (14 Eylıil 1933) - 12 
Eylul ı933 tarihli "'Milliyet" te Üni
versite eaki ıslahat komisyonu aza
amdan birine atfen neıredilen izahat 
ıle hiç bir alakamız olmadığını lutfen 
gazetenizle tavzih buyurmanızı derin 
hıirmetlerimizle rica ederiz efendim." 

300 ltalyan üniversite 
talebesi geliyor 

Gelecek cuma günü ltalya Üniver· 
site lalebeaimlen üç yüz kitilik bir ka 
file F osari vapurile şehrimize gelecek 
ler ve 25 eyliile kadar ıehrimızde ka
lacaklardır .. Bu seyahat, lta!yan genç 
liğinin Türkiyede son on aene zarfın· 
da yapılmış olan içtimai inkılabını ya 
l<ından görüp anlayabilmeleri ve 
')ürk Üniversite gençliği ile temas e· 
Jebilmeleri için tertip edilmittir .. ita! 
yan gençleri Taksim Cüınhuriyet abi
desine bir çelenk koyacaklardır. Sefa 
rette ıereflerine bir resmi kabul ya
pılacaktır .. 

Ziraat sergisi 
İstanbul Ziraat sergisinin 19 teıri

nievvel perşembe gününden salı gü
nüne kadar açık bulundurulması ka
rarlaıtınlmıştır. Bu sene de sergide 
lcünıea hayvanatı, bağcılık, bahçeci
Jık, sebzecilik kısımları vardır. Sergi 
bu sene daha geniştir. --

Gümrüklerde kalmış eşya 
Gumrüklerde kalmıı ve müruru 

zamana ugraınıf eıki eıyanın aatı~ı· 
na, dün baş müdürlükte toplanan ko
mıa) on mi.ıvacehesinde devam edil .. 
ınıştir. Bu satışlar birkaç ay daha sÜ· 
ı ect:ktır •• 

mahkum edilmiştir. 

Hukuk davaları çoğaldı 
Son zamanlarda hukuk mahkeme

lerinde rüyet edilmekte olan davalar 
fazlalaştığı cihetle işler müşkülatla 
yetiıtirilebilmektedir. Bu mahkemeler 
den bir kısmı da münhasıran ceza da 
valanna bakmaktadır. Davaların da
ha aüratle hüyetini temin için önü .. 
müzdeki seneden itib&ren hukuk mah 
kemelerinin adedinin artırılması dü .. 
§>Üniilmektedir. Bunun için sene başın 
da adliye vekaleti nezdinde teıebbü· 
salta bulunulacaktır. 
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IFm:~E~ 
Hükümlerimiz 

Biz bildığimiz feyleri çok defa 
t'skimif, modası geçmit diye, alel
nurns on" lnr•ı ali.kamız ke•ilui
i:• için lwp arkıt plana alır ve hep 
bilmediğimiz şeylerden bahsederi:a 
Hele en büyük merakımız ma
kam sahibi olan filan veya falan 
zatların gıiniı.ı fU ve bu meseleleri 
ve hidiFelerin herhangi gidi,i hak 
kında malik ı.>\dukları kanaatleri 
bilir ı::ibi görünmektir. Hakikaıte 
ne o zatlarla görüşmüf, ne de on
larla gönitenlerin o yolda bir sö
zünü isitmışizdir. 

Mesela - ne bıleyim - takas me
sdesi hakkında kendi kendimize 
filan beye bir kanaat yakı,hrırız. 
Mesela: Yunan itilafı hakkın-la 
falan zata atfen bir kanaat doğuru 
ruz. Ve bu k..naatleri esas tutarak 
o adamlar iıı..klunda hükümler ve
rirİ'ı. 

Bu ne s:..?ı:at ve saçma bir şey • 

dir. Kendi :....~.,. ve dar dütün~eleri
mizlc salahiyet sahiplerir.e yakış
tırdığımız karakter ve kanaatler 

hiç bir zaman onların hakiki çeh

ı elcnne uymaz. Amma bizim bu 

ters ve sapa görüfümüz üzerine 

kurulan J • .ıl<iımler hep bize benze

yenler arasında p.yi olur gider. Bu 

nun içindir iu; sırasına göre tesa· 

diıfen o filan zatı görür, görü•ür, 

sözünü işitirsek, afallar, aptalla~ı
rız ... Zira, o adam dü,ündüğümuz, 

ve küçücük beynımizde ona veı:dı

ı;imız manevi ~emaııe uymaz, uy

mayınca kendi kendimize: 1 
- Hayret! deriz .• 

Boyle bilmeden verdiğimiz hu

kUmler, görmeden çizdiğimiz da

ireler içinde sıkı.tıkça sıkışır, ku
çüldükçe küçülürüz. Bunda kaba
nat kimindir? .. Bizim değil mi?. 

Müstehcen plaklar!.. 
Müstehçenin tarifi güç bir teY• 

dir. Onun için tefriki de güçtür. 

G.ı.zetelere göre müddeiuınumilık 

miı•tehçen plakları toplayacak -

mıt·· Ala! Lakin bunlar hangilen

dir .• ~esela: 

Amanım amman T anaf! 
Gel yanıma yanaf!" 

Şarkısının plağını müstehçen 
addedebilir miyiz? •. Sahibine sor
sanız: 

- Neden Tanatı yanına çağırı
yrısun ?. 

- I:.fendim ! T anaf, Balıkpaza
rında bir sarraftır. Faizle para a

lacağım da görütmek için çağırı

yorum .• derse ne diyebiliriz. Bu

gün hissi bir buhrana tahit deği

liz. Amma iktısadi buhran var. dP. 
ğil mi? •• 

FELEK 

Sekiz profesörle 
Daha anlaştık 

Gelecek ecnebi profesörle1 
Beyoğlunda oturamıyacaı 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 
dün Üniversiteye gelmemi§ saria)'da
kı dairesinde ecnebi profesörler meıe 
lesıle menul olmuştur. Aldığımız ma 
JW:nat agöre, henüz mukaveleleri ya
pılmamış sekiz kadar ecnebi profe.c>r 
le de kat'i anlaşma hİllll olmuştur. 
Bugün yann mukaveleler imza edile. 
cektir. Bu suretle Oniverı.ite lr.adro
•undaki ecnebi profesörler adedi 35 
olmaktadır. Ey!iilün 25 inde bütün ec 
nebı plofeıörler §Chrimize gefmit bu-
1.ınacaklardır. Profesörler B~yoğlun· 
da oturmıyacaklardır. Oniverıit~ye 
yakın olmak için, kendilerine Laleli 
barik2edegiın aparbmanlannda da
İ&eler tabıiı edilrnittir. Bu dairelertn 
kiralarrru ecnebi profesörler kendile
.. : ••..-eceklerdir •. Ecnebi profesor)er, 
verilecek maaflardan vergi kesilmiyt 
cek, verıiyi bükiimet ödeyecektir 
Tıp fakültesinin nakli bitmek üıere . 
dir. Hastahanelerde yapılan annler 
iıunal edilmi4tir. Nakli lazım g 
lt:n yalnız birkaç laburatuvar kalmr 
trr. Fakültelerde dünden itibaren ik 
mal İmtihanları baılamrıbr. imtihan
lar l>ir ay sürecektir. 

1 KUçUk h•berler 

• Bir akıam refikimiz, Akay ida 
resi ıeflerinden Muzaffer ve Bürhaı 
Beylerin istifalarının vek81etçe ka 
bul edilmediğim yazmııtır. Muıaffe 
Bey esasen İstifa etmit olmadığındar: 
bu haber tashih eaılmektedir. 

• Devlet Denizyolları işletme ida 
resi~c lıavu;;?:tr ve fabrikalar idaresı 
nin mülhak bütçelerden yaptıklaı 
500 bin liralık istikrazın 200 bin 1 
ra1ık kısmını da aldık?arı habe 
vuilmddedır. Bu paranın 100 bin • 
raEı havuzlarla fabrikanın ıslah ve tt. 
kemmütüne tahsis edi~mi~ti:-. 

ıo Bartın limanına gelen gemi~eri 
sıhhi muameleleri badema boğaz at 
zı mevkiinde mahalli gümrük muh. 
faza memuru tarafından yapılacak 
tır. 
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( Sıhhi bahisler ") 
1 

Bir korku: Y ağ!anmak 
Hasta, aağlaı:n bir çok kimseler tit· 

.nanlık ıle metauı olurlar. Bunların 
oırtakımı tiımandırlar; birtakımı 
~işmanlıyacaklar diye korkarlar,, bir 
takımları ince, kupkuru kalmak ıster
ıcr. 

Beı·il.ıler bediı bir kaygudadırlar; 
utekıler .. hhal!.,rlı>İ korkutan bir dü
ıunce ile ltı ;cıınırl-:.ı. Bunlarm hepai
cıin ne yapmalclrı lizımgeleceğini, ha
.rat caı :ı l arının ne tU.rlü olacağı bir 
ı.Ozle a, .. Jatılaına :.! . Zayıflamak için 
yemek tertipleri, tedavi u•ulleri çok· 
tur. Lakin hepsi herkese tatbik o lu· 
namız. 

!:ayıftamak içi11 namzet olanlar da 
kat'i surette biribirinden ayrılmıı kü
m e lere konulaınaz. Sanrr mısınız ki 
çok vemektt.n, oburluktan ıiımanla
m•ı olanla gıdai maddelerin tendeki 
alaverelerinin bozulmaaile irai oıarnk 
geçen bünyevi ıiımanlığı hep bir kad
roya sokabilir miyiz? Ne gezer . • Her 
nangi bir kimsede, ıişmanlık nispetle
ri değişen sebeplerin birleımesinden 
ıleri gelir. Ona mantıki ve haline uy
gun bir öğüt vennek iıteraenız arayıp 
bulmalııınız. 

llkönce §UDU kealirmeli: Her zayıf
lamak İsterim, diyene hemen uyu ver
m eli mi? Ademoğlunun kalıbı hep 
bir örneğe göre yapdmamıfbr. Ten o
lur ki orta kalıba gôre düzelmittir. Bu 
ortadan üstün olarak okkasr artar, 
ortayapılııı i]e uygun dütmiyecek nis
pette ve miktarda yağ bağlar, gene 
sıhhati yerina.e h.ı. . 11, dirliği düzen1.ifi 
bozulmaz. Bu muvazene bozulurıa -
p e hrizle, .uiınaaİp i li.çlarla pek kolay 
bozulabilir - ,iımıan zayıflar. Faka: 
11hhati de bo2ulur. Hekim, bu türlü 
zayıflamak heves.erine kartı uysal ol
mamalıdır. Sıhhat davasını, boyu po· 
ıu ;nceltmek hevesine karıı müda{aa 
etmelidir. 

Şişmanlılcla.r vardır ki ger.yektb1 · 
haıtalıktırlar; ü~ha doğrusu, bir nas
lalığın doğrudı.n doğruya meyt:.uıa 
çıianıt ali.mcıidırler. Çok yedikkri 
halde.; .ıenyıtlrid;ırını yenemiyen 1eun1 0• 

lcr oldusu g11>1 az yedikleri halde fi§ 
manlıyanlar da .-ardır. 

Bu .ı~man ıklar, çok kere, çocuk
lukta ba~Jar. ::;..bebi, hemen her na· 
im, beyindeki hipofo: adh bezin e
!ıemnuyetlı J ..... c.lte bozulmasıdır. d t. :;
nin alı yüzünde bulunan bu küçücük 
bezde çıkan bir ur, eaaaen vazifeai tegad
diyi tanzim eden bir takım maddeler hor
monlar ifraz etmek olan bu bezin v.:ZUe
ıini bozar; beynin bu bez çevreıinde bu
lunan parçalarının ııkıımaıı çocuiu kor .. 
kunç surette fİtmanlatır ve çok kere bu 
çocukların tenaaül aletleri büyümez, gÜ· 
dük kal.r. Yemek rejiminin bunların ıiı· 
nıanlığı üzerine hiç bir tesiri olmaz. 

Bu dev kılıklı tilmanların yanında bir 
takım şiıınanlar da vardır ki ıişmanlıkla
rının sebebi baıkadır: Tende yağların bi
rikmesini yoluna koyan bir düzen vardır, 
adına endoerino .. nerveux sistemi der· 
ler. Bu düzen bozuldu mu, yağlar da nia
petsiz bir surette toplanır, birikir. Şiı
~a~lığın sebeplc!"i araıına "veraset,, te 
gırıyor; aransa fışmanın anası, babası, 

yahut dedesi ıiımandır, görüraünüz .• 
Yahut ıiıman değillerdir de, artritizm de
diğimiz bünyenin gÖsteriılerinden birini 
bulununuz. Oturmakla vaktini geçirmek 
te İn1&11ı ıiımanlatır. 

Kendilerinde tiımanlık en zahmet veri-

Spor 

ci ali.met olan hastalar zayıftamalıdırlar. 
Çünkü yağlar yalnız vücudun yiizünde 
toplanmaz, İç unaurlarına da aokulur, yÜ· 
rek için, böbrekler için sonu korkunç bir 
engel olur. Bundan baıka, hat hastalık· 
lar yağı ne ekaik ne ziyade olanlara, yani 
(toplu) dediğimiz kimselere niapetle tit· 
manlarda daha korkuludur. 

Söylediklerimize bakılırsa hükmolunur 
ki titmanları zayıflatmak için bir formül, 
bir rejim ve bir ilaç yoktur. Umumi bir 
aurette denebilir ki titmanlığm tedaviai 
bir hıfzıssıhha, bir tegaddi meselesidir. 

Şiımarun hıfzıssıhhaaı kan sisteminin 
ve teneffüı ıiıteminin vazifevi kabiliyeti 
uygun gelecek aurette ölçülmüt bir id
man: Eller bot olarak kollan hareket et
tirmek, bir müddet aonra bu hareketi 
güllelerle yapmak. Arka üstü yatarak a· 
yakları bir ıeye dayanmq olduğu halde 
gövdeyi yukarıya kaldırmak; arkaüatü 
yattığı halde bacaklarını yukarı kaldır· 
mak, derin nefes hareketleri yapmak gi· 
bi. . Bu hareketler, defasına göre, 15 ten 
30 dakikaya kadar yapılabilir. Bunları 
yaparken bazan ehemmiyetli bir ter bo
t•nır ki bunun da ayrıca faydaaı olur. 

Gezinti yürüyüşü ıitmanlığı eritmez. 
Hızlı yürümek, kotmak, dağa tırmanmak 
metodik olarak tanzim edilıni~ olmak ve 
yakından takip olunmak tartile, faydalı
dır. Sporlar araaında kürek çekmek, tenis 
oynamak, yüzmek, futbol, iç uzuvları bo
zuk olmıyan gençlere - yüreklerin ve 
böbrekleri araaıra muayene olunmak 1&r· 
tile - tavıiye olunur. 

Su tedavisinin sanıldığı kadar ehemmi
yeti yoktur. Buğu banyosu vücudun tar
tıımı muvakkat olarak düıürür; tekrarı 
uzuvları yorar. 

Ardınca kuru veyauht ispirtolu firikıi
yonlar yapılmak üzere cimnaatiklerden 
ıonra yapılan ılık ve aovuk banyolar de
ride kanın dönmesini hızlandıracağı için 
faydalıdır. Maaajin bedii bir faydaaı o
labilir; yalnız baıına yağlan eritemez. 

Yemek içmek ıiımanlık tedavi>inin te
meltqıdır. Tutulacak yol fU ve bu gıda
ları taınamile kesmek değildir; miktarla
rını azaltmaktır. Umumi bir kaide olarak 
değil miaal olarak haata olmıyan orta tit· 
man ve çok yiyen bir kimse için bir liate 
tertip ediyoruz: 

Sabah kahvalt11ı: Bir fincan çay, bir 
biaküvi. 
Öğle yemeği: 50 gram et yahut balık, 

200 gram patatea, yqillik yahut haılan
mıı aalata. Biraz peynir, - çiy veya kom
posto olarak - meyve. Bir fincan aıcak 
bir şey, yahut aıcak au. 

ikindi kahvaltısı: Bir fincan çay, bir 
biıküvi. 

Ak1&m yemeği: Bir çorba yahut iki yu
murta, 50 gram balık yahut eL 200 gram 
makarna, yahut pilav, Yetillik, meyve. A
bıılmıı ise bir küçük kadeh şarap. 
Tarbnın değiımesine, vücudun umumi 

haline, tansiyonun derecesine ve metabo
lizm bulunduğu hale göre yemek içmek 
huausu gevıetilir, sıkııtınlır. 

ilaçlara gelince, onu kıaa keaeceğiz. 
Yapılacak ,eyler, kalevi müshiller. idrar 
aökücü ıeyler, ve tiroit hiilasa11 gibi §ey
ler almaktır. Bunları idare etmek ve he
le bu aon ilacı kullanmak faydalı olup ol
mıyacağmı kestirmek herkeain harcı de
ğildir, hekimin itidir. 
Şunu da bilmelidir ki tiımanlı~ karşı 

alınan tedbirler, ancak aylarla noktaaı 
noktaaına ve bir düzüye ayak direyerek 
yapılırsa, tesir gösterir .. 

Dr. Raiıçuklu HAKKI 

İkinci güreş bugün .• 
Bu akşam İtalyanlarla Maksim

barda güreşilecek .. 
Bu aktam Makıim ıalonunda ltal

l an takımı ile ikinci müsabakamı%ı 
tapıyoruz. Bu aktam yapılacak olan 
müsabakalar Keçeıkeçken ( ıerbet gÜ· 
ret) ılı·. Müsabakalar gece saat ao· 
kuzda başlayacaktır. Greko romen 
de rakiplerimizin vaziyeti gördük. Cu 
ma günü çarpıtan ltalyan ekipinde 
çok mühım kuvvetler var. Mesela 61 
kiloda Nizolla çok İyi bir gÜreıçidir. 
Bu atletin rutini ve gÜreı kabiliyeti 
~ok güzeldir. Teknik itibarile tered
nütsiız aöyliyebiliriz ki, bütün arka
daşlarından İyidir. 56 kiloda Tripicci 
oni'yi arkı bir müsabakada görmedik. 
K.artısında bulunan rakibi Servet, da 
ha tecrübeaiz, ve rutinaizdi. Budnan 
dolayıdır ki, bu ltalyan güre1c;mnın 
~akiki kıymetine daha henüz yabancı 
l>İr ~aziyetteyiz. 

66 kiloda, Quaglia oldukça aert ve 
İyi hamleli bir gÜreıçidir. Ancak Yu
auf Aralanla yaptığı gÜrq, kendi ar
kadaılarının ifadeaine göre tam teklin
de değilmiı. Her halde bu güretçiyi de 
Üçüncü müaabakada daha iyi görüp an
lıyabileceğiz. 

Yarı orta hafifte Fidel, eıaa itiba
rile aerbest güreıçi olup Creko Romen 
ihtisaı sahibi bulunmasıdır. Binaena
leyh asıl aerbetaçi olduğu için bu akf&JD 
yapacağı güreııe, kendi asıl kıymetini 
göreceğiz. 

1 

Orta aikleıte: Gallegati, vücut iti
barile çok iyi olup sert te güreıiyor 
bu da aerbest güreşçi olduğu için bu 
akşam kari notumuzu verebileceğiz. 1 

87 kiloda Nikola Ciovnni, ağır cüase 
ıine rağmen, oldukça çevik bilgili bir 
güreşçidir. Fakat Mustafa eaaa itiba
rile çok kuvvetli olduğu için, Nikola 
oyunlarını kolaylıkla bozabiliyordu. 

Güreş müsabakaları 

Tebligat: Bu akıaı:n saat 9,5 ta Tak 
simde Makaim ıalonunda ltalyan ve 
I urk güreşçileri serbest gÜrq müsa
bakaları yapılacaktır. Halkımızın da
ha yakından bu müsabakalan takip 
edebilmeleri İçin heyeti tertibiye Mak
simi daha münasip görmüt ona göre 
tertibatını ikmal etmiıtir. Kapıda faz 
l" izdihama maruz kalınmamaıı için 
tam 20 de Maksim kapıları açılacak· 
Jr. Duhuliye 50 ve Ringin etrafı bi
rer liradır. Müaabakaya iıtirak ede
cek Türk güreıçileri ıunlardır: 

Küçük Nuri, Yaıar, lamail, Hüse
yin, Ahmet, Mustafa, Çoban Mehmet. 

latanbul Futbol heyetinden: 
l - 1933 - 1934 mevsimi lik maç• 

!arına kat'i olarak baılanacağından 
ıı:ulüplerin buna göre hazırlanın.alan. 

2 - 22-9-933 cuma günü Fener
!:>ahçe stadında Anadolu takımı ile 
Beykoz takımı araamda terfi müaaba 
kası yapılacaktır. 

Müsabakaya taı:n saat 16 da baıla· 
nacak ve bu maçı Kemal Hlim Bey 
idare edecektir. 

MES'UT BtR DüCüN 
Pertembe günü Haydarpata'da 
Sokullu kötkünde Sokullu vezir 
zade Hikmet Beyefendinin ke-
rimeleri hanımla "Le Levant" 
gazetesi sahibi Behzat Arif 
Beyin mes'ut düğün tenliği bir 
çok muhterem zevatın huzurile 
yapılmıttır. Çiftleri ve aileleri
ni tebrik eder, saadetler dileriz. 

(7431) 

Ağır aikleıte Çoban rakibi Candido 
yu serbest güreşte daha kolaylıkla ye
nebileceğini tahmin ediyoruz. Her hal
de bu akşamki güreşler de çok mühim 
ve heyecanlıdır. Bakalım netice ne ola
cak? ,__. ---------= 

Biz, budala kocalar 
- Süheyla, artık tahammül ede

miyeceğim, sabrım tükendi. 
- Neden kocacığım? 
- Sanki bilmiyorsun. Bilmez gibi 

de aoruyorıun. 
- Neyi canım? 
-Neyi olacak, o herif bugün de 

peıine takılmıf . 
- Evet, takıldı. 
- Ne kadar da tabii, sakin bir ta-

vırla aöyliyorıun. 

- Peki, ağlayayım mı? Kendimi 
mi öldüreyim? 

- Ne ali., ne kendini öldür. Yalnız o 
herifi defet. 

- Nasıl defedeyim? 
- Kadın ister de ne yapmaz? la-

temit olıan, peki.la defederdin. 
- Ağzındaki baklayı çıkar. Ne 

demek istiyorsan açıkça söyle. 
- Bundan daha açık aöylenir mi? 

Herif her gün aeni takip ediyor. Hem 
de her gün .• Adını adım peıinde .. Gel, 
pencereden bak, Hala karı• kaldırmı
da duruyor. Bune rezalet! 

- Git, kov .. 
-Üstelik mahalleliye rezil ola· 

lım değil mi? 
-Süreyya ıimdi çıldıracağım. Ben 

ne yapanın? Bunda benim kabaha
tinı ne? 

- Sinirlenme, sakin konuıa1ım. 
- Bunu bana sen mi söyliyorsun? 

Aynaya bir baksan a.. Yüzün renk
ten ı·enge giriyor. Sen benden sinirli-
1110. 

- Tabii sinirliyim. Bu vaziyet kar
ımnda inaan aaabına hakim olabılır 
mi? 

-O halde ne diye baıkalarına aÜ· 
kU.net tavıiye ediyorsun? 

-Rica ederim, bahıi değiştirme .. 
-Artık bilmiyorum, Sen söyle .• 

- Evet, bütün kabahat sende .. E. 
ğer sen ümit vemıemiı olaan, bu adam 
elbette peıini bırakır. 

- Anlamadım. Ben mi ona IW1İt 
veriyonı..u? 

- Herifin iaran öyle gösteriyo,·. 
-Allah allah, o istiakalden anla-

mazsa, b-.mm lo.abahatim ne? 
- Oem<>k ki, onun anlayacağı L.a. 

dar katı derecede istiskal etmiyoıa·.u. 
- Her gün bu nakarat .. Bıktım 

vallahi. Sana da meram anlatamaz.. 
a.un •. Ben bu adamın ne dönl;p bir 

1 Aakart tebllgat 11 
ı----

Beıiktaı aıkerlik ıubesioden: 
1 eyliil 933 te hazırlık ~it'aama 

aevki lazım geli;ı ıimdiye kadar ge
ri kalmış olan 326 ve 327 doğumlu 
muallimlerle sıhhiye aınıfına meıuup 
taı:n ehliyetnamelilerin behemehal tU· 
beye müracaatları: 

2 - 326 ve 327 muallimlerle sıh· 
biye aınıfına mensup yüksel< •Hyet
naı:nelilerin 326 ve 327 ve daha ev· 
velki doğumlulardan sıhhiye aınıfın· 
dan gayri aırufı muhtelifenin ebliyet
naı:neıizleri l tetriniaani 933 te Halı· 
cıoğlu ihtiyat zabit mektebine ve ha
zırlık kıt'alarına sevkedileceklerin· 
den taıralarda bulunanların mahal
li aakerlik tubeleri vaaıtaıile latan• 

kere suratına baktım. Ne kendiri~ 
gülümsedim. Ne cesaret vea·ecek bir 
harekette bulundum. Demela. ki bana 
emniyetın 11c,k. 

- ,:,,ana emniyetim var. 
- Fakat bunu yarım ağızla aöyli-

)Oraun. içini kurtlar kemiriyor. B•n· 
den tamaınile emin değilain. 

- Doğrusunu söyliyeyim mi? Ta 
mamile emin değilim. 

- Tam beı senedir evliyiz. Hala 
<.mniyetin yoksa, hayret! 

- Bu vak'a kafi değil ıni? Kendi 
halinde giden kadının kimse peıine 
takıımaz. Kadın cesaret vermezse, 
erkek bu kadar üstüne düıer mi? 

-Allah atkına artık yeter .. Ben 
aokakta elimi, kolumu sallıyarak, be· 
iımi kıvırarak, çiftetelli oynar gibi 
gidiyorum. Her erkeğe arsız arsız gü
lüyor, sırnaııyonım, öyle mi? 

- Rica ederim, ben böyle bir ıey 
.Oylemedim. 

- Evet, böyle aöylemedin aı:na, hep 
ai bir kapıya çıkar. Dünyada erkek
ler var ki gözlerine bir kadın keatir
mt!ıınler. Ne istiskal anlarıar, D e.! \.c:iıl• 
ir.ır .. Takip eder, dururlar. 

- Ben senden eminim. Fakat em• 
niyetimin daha kuvvetlenmesini 1$

leraen, bütün kuvvetini aarfeder, bu 
herifi kuvar~ın. 

- Peki, bunqn için elimden geleni 
yapacağım .• 

* * * 
- Gel karıcığım, seni doya doya 

Ia.ucaklıyayım. Beni ihya ettin. Dün
yada bir tCY beni bundan fazla mem• 
nun etmez. 

- Demek memnunıun .•• 
-Nasıl memnun olmam? Artık he-

rıf ne kaldırım.da görünüyor, ne de 
sokakta .. 

- Ş~mdi b" rdt.n emin mısin? 
-famamile .. 

* * * 
Süheyla, kocası Süreyya Beye em• 

niyet gelmeJi l~m, takip eden gencin, 
aokakta, kaldırımda görünmemesi ka· 
~i geldiğini anlamııtı. Buna da ı,are 
buldu. Gencin yüzü güldü. 

C.enı.-, J1rtık Süheyla Hanımı taı<ıp 
ctmıyor. Çünkü Süheyla Hanım onun 
apartımanına gıdıyor. 

lnu.nlann huzur ve aükUnü meğer 
ba.ıan neler temın ediyor. 

Yeni na,rlyat 

Kooperatif 
Her ayın on betinde çıkan Koope· 

ratif mecmuasının 16 ıncı sayısı da 
ı•ek zengin bir münderecatla çıkmıt· 
t..r. Bu sayıda Ahmet Hamdi Beyin 
"Buhranlar ve inkılaplar telakkisi" 
l>a§ağı altında yazısile kooperatifçili
ğe ve ziraate ait makalelerle bir çok 
ıa.tıaadi v.e. kooperatif havadisleri var
dır. Karilerimiz<. tavsiye ederiz. 

buldakileTin doğrudan doğruya ıim
diden şubeye müracaatla adreslerini 
ve muamelelerini tesbit ettirmeleri 
ilin olunur .. 

.. ~ r • • 
' • • ,.. .,,.., • r .., 
~ .. . . -~ •' - . ....... 

H arik Hayat Kaza ve 
-----

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 

ü N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 4908 

6987 

Yıldız merasim dairesi 
Tamirat ve T efrişatı Komisyonundan: 

)'ıldız Merasim Dairesine kalörifer tesisatı yapdması 
kapalı zarf usulile münakasayakonulmuştur. Saray binasının 
planları ile idari ve fenni şartnJ.me Milli saraylar müdüriyeti
den on lira mukabilinde talip~ere verilecektir. Münakasaya 
girmek isteyenler şartname dairesinde tafsilath tekliflerini ha
zırlayarak müzayede ve münakasalar balondaki kanunda ya
zılı usul dahilinde 25 Eylül 933 pazartesi günü saat on dör 
de kadar Milli Saraylar müdüriyetinde müteşekkil komisyon 
riyasetine tevdi edeceklerdir. ( 461 O) 

1 1.taat.al .. lecllye.t UAnlan 1 
Keşif bedeli 688 lira 28 kuruş olan Belediye matbaası

nın çatısının tadilen inşası kapalı zarfla münakasaya konul
muştur·. 1 alip olanlar şartnam :ı almak ve keşif evrakım gör
mek üzere Levazım müdürlüğüne mürcaat etmeli, muna
kasaya girmek için de 52 lirahk teminat amkbuz veya mek
tubu ile teklif mektuplarını 9-10-933 pazartesi günü saat on 
beşe kadar Daimi encümene ve:melidirler. (4969) 

Biçki Yurdu _ Divanyolu 
20 Senelik San'at Mektebi 
ıene iç~n kayıt açıldı. 

>- TEL[ F JN: 22038 
Pansivoııer talebe 

- 7228 
6478 

RADYO PROGRAI\111 ' "-------
ISTANBUL: 

18 Gramofon. 
19 Alatuırka aaz1 Müıerref b.anrm Faik Be7 

Y• arkadqlan. 

20 Belki• hanım. 
20.30 Tanburi a.rık Bey •• arkadqlan. 
21,30 Gramofon.. -
22 AnAdolu Ajaau, Borıa haberleri, •a.at ayaırı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
• 7,20 pli.k, 11.20 Gündüa konıeri. 21 konıer, 
VARŞOV A, 1411 m. 
21 hafif muaiki, 22 ne1eli ne1ri7at 23 dana 

muailı.iai. 
BUDAPEŞTE, 550 m , 
20,3S aakeri k.onaer 21,45 konferans 22,15' 

Radyo konaeri, 23 haberler, •iıan musikiai. 
VlYANA, 518 m. 
21,25 dü11ya etrafında uç.ut İamindeld 1aır .. 

kılı piyes, U .50 aon haber1er1, 23 bar muı•.:i· ... 
MlLANO • TORINO • FLORANSA 
20,15 pli.k haberler. 21,35 Ruy Blas ismİ.a· 

deki opera temsili. 
PARIS Poıtaaı 328 m. 
20,10 Viyola alebıc klasik lı::on~er, 20.30 mil• 

Ji bir ala• temsili 21 alay annesı, Madam Ma· 
ryanka ismindeki

1 

ıarkıh aakeri temsil. 
ROMA, 441 m. 

21 ,45 çenubi Amerika İspanya musikisi. 
BUKREŞ, 394 m. 
2 1 t.aıanni, 21,25 orkestra 22,20 orkestra. 

LAYPZIG, 389 m. 
21 Veberin Freİıçhutz operaı1. 
BRESLAU, 325 m . 
21, halk konseri, Li haberler 23,25 Pariıte.a 

nak len, Alman·Fran.ıız arasındaki ıpor muıı· 
kisi. 

• • 

18 Eyıul pazartesi 
ISTANBUL: 

18 Gramofon. 
18,30 Fran11zca derı (ilerlemi1 olanlara mah· 

ıus). 
19 Hikmet R.:'Za Hanım. 
1!>,45 Seviın Hanım . 
20,30 Münir Nu'rettin Bey YO arlı::ad04:ları • 
2t,.Jo0 Gramofon. 
22 Anadolu Ajan.ar, Borsa haberleri, ıaat ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
Her sünkü prosram. 
VARŞOVA. 1411 m. 
18.ZO oda muaikiai, 19,40 kahvehane konae• 

ri, 20,45 roman tefrika halinde, 21 Lebar'n. 
Friederike opereti, 23.SO , danı pli.kları • 
BUDAPEŞTE, 550 m . 
21 Beırta aalon ta.K.ımının konseri, 22,35 o· 

pera orkestrası tarahndan konıer1 24 caz mu 

aikiai. 
ViYANA, 518 m. 
21,35 senfonik. oırkeıtraaıru konseri 23,30 

dana musikisi. 
MILANO • TORINO • FLORANSA 
Zl,05 haberler, pli.k 22,20 tiyatro 22,50 od& 

musikisi, 23,30 plik. 
PRAC. 488 m. 

20,55 ıiirler, 21,10 askerlerin yaıa>:•t.ı İ•• 
mindeki temsil, 22,10 Müsahabı ve muııkı. 

I'R <1.C. 488 m. 
21,45 karıtlk neıriyat 22.45 tiyatro, dana 

rnuaikiai. 
BÜKREŞ, 394 m. 
20 ders tasanni, 21 aolrı harpa konseri, 21,50 

mi.i.ıabaM 22,10 Kuator konseri 23 caz. 
BRESLAU. 325 m. 
21,10 Koro konseri, 22,10 Skeç 24 la.ıilir:ce 

kouiııtrans. 

19 Eylül salı 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 , ızca derı (ilerlemit olanlar• mah· 

ıuı). 
19 Ma. ....... . e Handan Hanım. 
19,45 Fazilet hanım 
20,30 Eftalya Harum Sadi bey v• arkadaıları 
21,30 Gramofon. 
2:ıt; Anadolu. AJanaı, Bor•a haberleri, aaat ayarl. 

MOSKOV A, 1481 m , 
H er ıünkii. ne ıriy•t. 
VARŞOVA, 1411 m. 
Her ıünkü neıriyaL .• , 
21.05 orkestra 2 ..o ı<ah•ehane muaıkisı. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 
21,05 R:ldyo konseri, 21,50 stüdyodan bir 

tenııil, 2Z,50 ıa.lon orkestra•• 24~0 kahve 
kon .. eri. 

VJYANA, 518 m. 
20.SS haftanın muıahabesi, 21,35 filharmo· 

n nt ta.kun'ın koLseri, R ichard Strauaaun eser 
leri,,den, 23,10 ak1am konseri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20 lı•berler pl&.k 21 haberler plik, 21,50 op ... 
ret ten1sili. 

l' RA('. 488 m. 
20,1!; 1 ~ir vf" musiki, 21,10 Kıskanç iıimli tem 
ıil 21,50 konıer Dvorak,. Bırahmo, 23ı20 
pliıl.ları • 

ROMA, 441 m , 
21,5l) "f 0 yreador isimli operet temsili. 
BUKREŞ, 394 m. 
20 ders-konser, 21 taıanni, 21,25 Orkea· 

tra 22,15 radyo o.rkeıtratl • 
BRESLAU, 325 m. 
21.15 radyo orkestrası, .22,15 danı muıikiıi 

23,45 muaaha'be, 24 danı musiki.si. 

2\J t:.jıUI !jaı·~.,.ıııı..ı? 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. 
l \ıl Le nnet hanım. 
19,45 1-lazım 8 . tarafından. Karaıöz. 
20,30 Udi Salahattın u. vv o.d ... ..ıl ı"ubar ef. 

refakatile Hamiyet Hanım. 
21,30 Cramoton. 
22 Anadolu ;..,.~ ıa haberleri, saat ayarı . 

l\liOSKOVA, 1481 m. 
Her a:uuk...ı. ""' • · ·~- ·· 
VARŞOVA. 1411 m. . • 
20 plak 20,75 Yeni dünyanın adamı ıımın: 

deki skeç. 21,05 oda muıikiıi, piyano lcnaaerı 
'°"'·'" ...... t r. k• J'l dana muıikiai. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
21~0 karıtıK u d :t• 'J ... . ~2 taıanni 23,20 aİ· 

can muaikiai 24 Alınança konferans, 24,25 
çazband. 

ViYANA, 518 m. 
21,45 Der Vilde Crabbe iıimll akeç. 23,0S 

plik. 
MlLANO - TORINO • FLORANSA 
21,05 haberler, muaahabe, 21,35 temsil ka· 

rıı.... 0 ..,..._., ... uaoer,er. 
PRAC. 488 m. 

21 tiyatro ~>O ıolist konıeri, 23,20 neı'eli 
neıriyat 23,40 haberler. 

ROMA, 441 m. 
21,50 Ruy Bla.s iaimli opera temsili. 
BUKREŞ, 394 m. 
20 derı·koaser, 21 tasanni 21,50 piyano 

konseri, 22~20 viyolonsel, 23 konser. 
BRESLAU. 325 m. 
21.25 piyano konseri. 22,10 musahabe 2.2,25 

ıenfonik konıer1 23,50 b..fif ınuaiki. 

21 Eylül perşembs 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Kemal Niyar:i. Bey •• arkadaılan. 
20,30 Kemani Ret•t Bey •• arkada1larl r•Fa• 

katile Vedia Riza Hanım ve Muzaffeır 
bey. 

21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borıa haberleri, ıaat ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
Ht"r ıünkü ne1riyat. 
VARŞOVA, 1411 m. 
21,05 halk konseri, 22,10 devamı 23 danı 

muaikiıi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
20 radyo konseri 21 i.nıili.zce dera 21,05 O• 

peret temsili pli.k. 
ViYANA, 518 m. 
21,05 Undin isimli roman.tik •• aih.irbu. o• 

pera temaili 23,25 pli.k • 
MlLANO • TORlNO • FLORANSA 
21..25 Pirat ismindeki opera temsili. 

PRAC. 488 m. 
20,30 Cbovaosçhtina isimli S perdelik opera 

tenısili 23,35 konıer. 
ıtOMA, 441 m. 

Zl,50 hafif musiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 
Zl taıanni 21,25 senfonik konser, .a~ 

devam& 

BRESLAU. 325 m. 
21,15 konıer 22,15 ıarlnlar, 23 ıoa haberler. 

23,30 kan1ık danı muaikiıi. 

22 Eylül cuma 
ISTANBUL ı 

12,30 Aalturka ıramofon pli..kl.n. 
18 Gramofon. 
19 Oıtüdyo •az be7eti • 
20 Tanburacı Oıman. pehli••a 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Aja11.ıı, Bor•• haberleri, aaat ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
Her ıünki: uet riyat. 
V ARŞOV A, 1411 m. 
21 ,0S senfonik konser 22 karltık neıriyat 

23 kahve muaikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,05 Siyah süvari iıimli temsil 23 opera o.,. 

keıtrasının konıer 23 ıiıan muıikiai.. 

ViYANA, 518 m. 
20,20 hafif mulikiıi, 21,35 taıaan.ili lc:on.ıer, 

23,20 danı pl&kları. 
MILANO • TORINO • FLORANSA 
21 haberler senfonik Jr:oaıer 23 karı1ık lı::on.• 

ıer • 
ROMA, 441 m. 

21 haberler plik 22,20 karıtık lı::onıer. 
BÜKREŞ, 394 m . 
21 Jnçj avcıları isimli Bizet'nin opera tem· 

ıili. 

BRESLAU, 325 m. 
21,10 taıannili konser 22,10 Sahilde ma7· 

mun iamindeki ıkeç 23,40 harp n.eıriyat.r 24 
hafif musiki. 

23 Eylül cumartesi 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18,30 Fransızca derı (Müptedi1ere mahıusJ. 

19 Refik Talat Bey •• arkadaıları.. 
20 Bedayii Mu.ıilır:.i heyeti. 
21.30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borıa haberleri, aaat ayarı. 

MOSKOVA, 1481 m. 
Her ıı\inkü neıriyat, 
VARŞOVA, 1411 m, 
20,50 roma n tefrikaıı . 21 ha.fil muaiki~ 22,30 

Şopen'in eae rlerind e n koaser, 23 dana mu.ai· 
kisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,50 konıer 22.ZO karıtı.k ue1riyal 24 Si· 

11an. muıikiıi. 
VlY ANA, 518 m. 
21,05 Ölmi7en franz isimli muıikili dört 

perdeli ıahn• 23,30 ca•. 

MILANO • TORINO • FLORANSI 
21,05 haberler 21,45 karııak n.eıriyat. 

PRAC. 488 m. 
20.30 karıtık neıriyat 21 kanıık n..e1ri1at. 

21,50 A•an.tuırr• bir ıeyabat isimli hikaye, 
22,25 musalıabe 23,20 11ece konıeri. 

BÜICREŞ. 394 m. 
21 Ziter aletile konıer 21,35 taıana.İ 22,20 

Rome.a halk musiki~ 
8RESLAU, 32S m. 
21,15 Eçxaca isimli opera 23,50 kaırıılk n.eı· 

riyaL , 
Türk ıan'atkarlarının, Türk müben· 
dialerinin büyük bir muvaffakiyeti : 

,. 

GÜN 
Doğarken 

En müthiı deniz muharebeleri, De· 
nizaltı gemilerine kurulan tuzakları, 
vatan, aile arkada§lık muhabbetlerini 

hakiki bir tekilde gösteren 

TüRKC.E SÖZLÜ 
mÜthit film. 

"GÜN DO~RKEN" filmi önümüz
deki Salı sabahı saat 10,30 da iPEK 
ainemaaında yalnız matbuat erki.nma 
hususi bir matine olarak gösterilecek· 
tir. (7441) 

Kalürifer tesisab 
Cümhuriyet Halk fırkası katibiumu 

miliginden: 
Ankarada Cümhuriyet Halk Fırka 

ıı merkez binaaında yapılacak kalo
rifer tesisatı 14 gün müddetle ve ka· 
palı zarf usulile münakasaya konul· 
muştur. 

İhalesi 28 Eyliil 933 per§embe gü. 
nü saat 3 te Ankarada fırka merke· 
zinde yapılacakbr. Taliplerin fenni 
ehliyeti haiz olmaları ve yahut böyle 
bir fen memuru kullanacaklarına ve· 
ya i§tirakleri olduğuna dair veaaik 
ibraz etmeleri mecburidir. Taliplerin 
tesisat projesi ile fenni şartnameyi 
görmek üzere Ankarada fırka muha. 
.ebesine müracaat etmeleri ve ihale 
il'üniıne kadar kapalı zarf içindeki tek 
Iilname!erini ve iıbu teklifnamelerde 
ı.ı:i bedeli Üzerinden yüzde 10 teminat 
akçelerinı veya banka mektuplarını 
da birlikte muhasebeye tevdi etmiş ol 
malan ilan olunur. 

·~Göz Hekimi il Dr. Süleyman Şükrü 
Birinei sınıf müteba.ssıı 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 
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';milliyet' 
JUnn wndeai "M 1 L L 1 Y ET'' tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tl1.rki7e İçia Hariç içia 

L K. L K. 
3 ayhiı 4- ·-il " 

1 !50 14-
12 " 14- 28-

Gelen .. ırak ıeri Yerilmez.- Müdd11ti 
ssçen n.üıbalar 10 kuruıtuT.- Gazete •e 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mÜ· 
racaat edilir. Gazetemiz ili..nların meı'u• 
liyetini kabul etm••· 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilkö7 aakeri raıat merkezinden aldı· 

ğımız mallımata. ıöre bu.s-ün hava az bu.· 
lutlu ve mütehavvil olarak rüzıi.rlı ola· 
ırak devam edecektir. 

Dün hava tll%7;\ci 763 milimelr• id' .. 
En çok sıca.klılı:: 20, en aa 13 derece 

İİİıllk·a~y~d;ed;;;;;il;m;it~l-ir .............. .. -
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Yunanistanda Türkiyegibisevinçiçinde T~rk- Yunan 
(Başı ı inci ••hilede) 1 haricen olan temaalarını inkitaf et- 1 Baıvekil tarafmdan vaki olan tebliğat Ü Mısakı ve 

ıJu. Muzika aelam havasını çald•iı ea tirmek üzere de biribirlerile mükem- zerine fevkalade bir içtima akteden ka· 
unda M. Çalda~ia, abideye do~ru iler mel bir te~~ld! anlaımıı bulunuy?.rlar. bin_e .zatı devletlerine hürmetkar tebrik M MuşanOV 
liyerek, çelengı koymu§tur. Ba dak•- Baıvekilımız lamel Pa§& bugunler- lenn• arzeder. • 
ka aükut hüküm sürdüğü sırada M. de Sofyaya giderek Türk - Bulgar Zatıalilerinin canlandırıcı nefeai altın-
Çaldaria geriye çekilmiı ve muzika da d?.st~uğun":n . .ıa takviyeai için Bulgar da yeni bir aulh yolu açılmııtır. Yakın 
fatıklal marıını çalmağa baılamııtır. hukumet rıcalile temaalarda bulunacak- ıarkta aiyaai tekamül milletlerin rekabe 
Miaafirler Takıimden avdet ederle,.- tır. . . tine değil müamir teıriki mesailerine ia 
!.en halk kendilerini ıiddetle alkııla- Yunaruatanla Bulgarıatan arasında tinat etmektedir. Beıeriyetin en asil ül 
nuıtır. Gayet basit ve sade bir ıekil- bazı ehemmiyetsiz noktai nazar farkla- küleri olan aulh ve anlatmanın muzaf-
de vaki olan bu merasim, kalplerde ~ vardır. ismet. Paıa hazretleri Bulg~- feriyeti için iki milletin reisleri tarafın 
protokol kaideleri dahilinde yapılan nstanla ~ unanıat~n. ~rasında da bır dan aarfolunan asil gayretlerin semere 
'>ir çok meraaimden ziyade yer tu~- do~tluk mısakı akti ıçın çalıırnayı arzu vermekte gecikmiyeceği ve her iki mil-
nm;. ve Türklerin kalbinde ç?k aamı: edıy1or. • ~~~ .~eı:akki. ve refahına hizmet edece. 
mi bir makea bırakmııtır. Bır ec~ebı ıte b~r sulh ~~~·· . gıru umıt edıyoruz. 
3aıvekilin, nazırlan ve maiyetınde !una~ıatan bu~un .k~mıularıle doat Vükela mecliai bu tarihi münasebetle 
bulunan yüksek memurlarile birli~le geçın.~e~ı gaye edınm.ıttir. • aziz Türk milletinin tanlı reiai olan Za-
Tüdı. ciımhuriyetini aeli.mlamaaı ılk Turkiye .v~ Yunarustan aulha dogru tı devletlerine en hararetli tebrikatı ile 
defıı. olarak vaki olmuıtur. Bu aebep- koıuyor. Bızımle beraber gelenlerle an- birlikte derin minnettarlık ve tazimat 
le, muhterem misafirlerin candan ve laımak gayet kolaydır. hislerini arzedebildiğinden dolayi ken-
yürcıden gelen bu aamimi tezahürleri Yunan Meclisinde hararetli dini bahtiyar addeder. 
kalpkrimızde unutulmaz izler bırak tezahürat Başvekalet vekili 
nuşlır. ATINA, 16. A. A. - Atina Ajanaı Kondilis 

Dolmabahçe sarayında ve bildiriyor : . . . .. .. Atinada Başvekiilet Vekili M. Kon-
patrikhanede Mebusan ~eclisı.°!11 dunku toplantı· dilia Hazretlerine: 

Misafirler, bundan sonra Dolma- smda .~aıve~I vekılı. M. Condyli.a,. Yu- Telgrafınızın ihtiva ettiği çok doku-
b .. hçe aarayma giderek defteri mah- nan·T~rk mıaakının mız~ı .dolaylSile M. naklı ve duygulu aözler beni derin bir ' 
:;ı•~unu imza etmek auretile Gazi Haz Çal~arıs. ve nazırlar mecbsı arasında surette mütehassis etti. Bundan dolayi 
retlcrine arzı hürmet etmiıler ye or& · t~tı. ed~en telgrafları okumUJ ve de- zatı alilerine ve Elen vükii.la meclisinin 
<lan Fener patrikhanesine giderek mı!tir. kı:. . .. .. diğer mümtaz azasına tefekkür ederim. 
Patrik Potiyos Efendiyi ziyaret etmi§ Ş~~ ".'':"~!'• duıunce ve duygula- Yunan - Türk Pacte d'entente cordial 
Ierdır. Misafirler patrikhanede pat- rını bıl~ırebili~. . .. . i, çok doğru olarak iıaret buyurduğunuz 
ııkhane eri.anı ve metropolitler tara- Bu ao~ler, _1ı~detlı tezahurlerle ve ba gibi yalun ıark için bir aulh ve ıükiin 1 

fmdan karıılanmıılardır. Patrik Efen alkıı a~gma.g! ıle kart!l~nmııtn. vaaıtasıdır. Bu suretle yalnız memleket J 
di, m.ıu.fırieri merasim salonunda ka· Meclıs. ~e1.•1 ~: ~oziki~~ !unan ı:nebu ]erimizin kendi ihtiyaçlarına tekabül et 
bul etmiıtir. Bu esnada Sen Sinod mec aan ~':"lıa~n Tu~~!ye Buyuk Mil!e~ mekle kalmıyacak, ayni zamanda vazife 
lisı » •aları da Patrik Efendinin yanın Meclıaıne gonderdıgı. telgrafm metruru !erini müdrik her devlet adamı tarafın-
da ıdıler. Patrik Efendi İrat ettiği bır okumuıtur. . . . dan en ziyade takdia ve anudane mü-
nutukta misafirlere hoı geldiniz de- B~ ı~lgraf da tıddetlı alkıılarla dın- dafaası lazım gelen ve davaların en yük 

lenmııtir. aeği olan sulh davanna hizmet etmek 
miş ve: 

- "Ankarada hükümetim~le İm
.o ettiğiniz muahededen ve vatanı
mızla Yunaniatan orasındaki doatluir.ı 
bır kat daha takviye için vaki olan 
nıeaaıniz ve Büyük Şefimiz Gazi Haz .. 
reılerile vuku bulan mülôkatlarınız; • 
dan dolayı çok memnun oldum. Si:zi 
bu ortodoks müessesesinde kabul et-
"1ekle çok ba.h~iyaru;.. Or~~ok• bir 
hüki'imetin reısı aıfatile, •ı.zı, ıadılr 
Yunan milletine takdıslerimi tebliğe 
1.1emur ediyorum.'' 

Sözlerini ilave etmiıtir. 
M. Çaldaria te irat ettiii nutukta, 

gi>rdüıiü hüsnü kabulden dolayı teıek 
küı ettikten M>nra demiıtir ki: 

- Yuncıra ııu~leti, dini an,anelere 
öteden beri >adıktır. Ankarada im:za 
.,tl;ğimu; mt1a11ede, sulhün takarrü
ründc büyük t>ır teairi görülecek olan 
mühim bir esc.rJir." 

Bundan ıonra Patrik Efendi M. Çal 
daris ile arka(laılarınm alnından öpe 
rek takdis etmıı ve onlar da Patrik 
Efendinin elini öpmüılerdir .. 

Bu eanada Patrik Efendi misafir
lere bir altın •alip hediye etmiıtır. 
Bundan aonra Patrıkhane bint.'1 ve 
f atrikhane kiliseai ziyaret edilmiı ve 
1'~,rık Efendı, mısafirlerı öı'!e yeme
ğine alıkoymuştur. Misafirler Patrik
hanede saat 16,30 a kadar kalmışla•• 
ve tekrar Perapalaı oteline dönınüı .. 
lerc.i .r. 

Sen Sinod Meclisinin bir kararı 
Dün aabah Sen Sinod mecliai, 

Patrikhanede bır toplantı yaparak 
i"·atrik Efendinin bir teklifini müzake 
re etmiıtir. Bu teklif, Patrikhanede 
ver.İ tecek olan ziyafette, miaarır w a 
damların da he,z.r bulunabilmelerine 
dairdi. Sen Sinod Meclisi, bu teklifi 
ni müzakere etmiıtir. Bu teklif, Pat
rikhanede verilecek olan ziyafette, 
misafir madamların da hazır buluna .. 
bilmel.,rine dairdi. Sen Sinod Mecliai, 
nu teklifi patrikhanenin an'aneıine 
muhalif bulduğundan reddetmiıtir. 
Bu sebeple Madam Çaldaria ve Ma
dam Peımezc,jjlu Patrikhanede yapı
lan resmi kabulde hazır bulunamamıı 
!ardır. 

Beylerbeyi sarayındaki ziyalet 
Dün vali Muhittin Bey misafirler 

ıerefin~ Beyl':r~eki aaray'..nda bir çay 
!l'.•yafetı vermııtır. Muhterem misafir .. 
lcr aaat 17 de hususi bir vapurla Bey 
lerbeyine sıtmi§ler ve ak§am aaat ge .. 
kizde avdet etmiılerdir. 

Ziyafette Yunan sefiri M. Sakella
ropııloa , Yunan konaolosu M. Kapao
Jis, mu;.telit mübadele komisyonu er
ktmr, §ehrimizcie bulunan Yunan ga
zetecileri lı-i.zır bulunmuştur. 

I>un akıam, M. Kapsolis konaolo•
hantıde h..ıauai bir öğle yemeği vermi§-
tir. l 

M. Çalda•İ•, dun gece, Yunan kolo 
nisinin deri .e·cJ.enlerinden bir heyeti 
kolbul ed<.rck kendileri!., bi- r, :; •• t 
görüımü§IÜr. Misafirl:.r bu aabah Er
tuğrul yatile l' aıova..ta "' .......... _ ...... _ ...... 
lrcatarı gezecekler ve öğleden aonra 
ıehrimize doneceklerdir. Saat 16 da 
konsoloshaııeJe bir resmi kabul yapı· 
lacıaktır. Ak;"'m Üzeri misafirler Heli i 
ı..lruvazörıle Seliniğe gideceklerdir. 

M. Çaldarisin beyenatı 
M. Çaldaria dün aabah Perapalaa 

otelinat. gazeteciler ikabul ederek §U 

beyanatta bulLnmuıtur: 
- Ankarada ümidimiz fevkinde 

bir aamimiyet ve hüsnü kabul gördük. 
Bunu hiç unutmıyacağız. Maamafih 
ı·-•nu da ilive e~mek isterim ki bizi 
Yalnı~ Ankara defiil, Türkiyeye ayak 
baat~g~ız dakikadan beri büyÜk bır 
•amımıyet karııladı. 

Turk hıı:.umet rıcalile Ankara<la 
vakt olan fcrnaıJaı ımızdan iki hükii
r~etın ve ıki memleket halkının bıribi 
~ne kartı eaaaen mevcut olan mütc .. 
.ı.abıl dostluk hislerinin çok fazla kuv 
VP,li olduğunu anladık. Türkıye ;ı., 
Yunanistan timdi azamı derecede dot& 
U~& İstinat eden b.ı./' mukavele ak.aet
tnıı bulunuyorlar. Bu esasen mevcut o
lan doatluğumuzu bir kat daha arttıra
caktır. 

Ben .. bü~ün ~unlan tabii karıılıyo
rum. Çun~u bu ıki memleket diğer kom
f':'larına ıbret dersi teıkil edecek ıe
kilde bundan bir kaç ıene evvel anlat
mıslardı. Şimdi bu doatluk daha iyi 
olamıyacak bir dereceye vasıl oldu. E
aaaen_ T~rk ve Yunan milletlerinin hüs
nu ruyetınden bu beklenirdi. 

~undan batka Türkiye ile Y unaniı
tan ıktısadi sahadaki münaıebetler;": v.-

Yunan nazırları meclisinin suretiyle bu mıntakadaki bütün millet-
tebrikatı lcrin menfaatlerine de faydalı olacak-

A TINA, 16 (A.A.) _ Atina A- tı~. Bi~enale!.h hükiimetl~ri'?,iz bu mez 
na Ajansından : kur mısakı müzakere ve huınu suretle 

Nazırlar meclisi dün fevkalii.de bir intaç etmekle İyi bir aurette mülhem ol 
toplantı yapmıı, ve baıvekil M. Çalda- muılardır. Kendilerini hararetle tebrik 
ria'e bir tebrik telgrafı göndermiıtir. Bu etmek iste~im. . . . 
telgrafta bilhaaaa deniliyor ki: Maamafıh, bu mıaak, ehemmıyeti ne 

" Nazırlar mecliai, Yunan milletinin kadar büyük olursa ohun, terakkide~ 
i:t:il~ği n~"!' Yunan-Türk meaai iıtira b~r an hali ~ı~acıJll - buna emı-
kinı geruıletip kuvvetlendiren milli bir rum - ve kendısıne ••• ukadder hedefe 
eser vücude getirdiğinizden dolayi ge- doğru yürüyecek olan T;.'rk - Yunan te-
rek aizi ve cerek Ankarada buluna.a kaıııülünde bence ancak bir merhale 
muhterem mesai arkadaılannı aamimi teı~~ eder. . 
aurette tebrik eder. Saygı değer reiaimi Yükaek takdıratunın te muhabbet 
ze Yunan milleti namma en hararetli hislerimin kabulünü arkadaşlarınıza ib-
teıekkürlerimizi takdim ederiz." lağım zatıalilerinden rica ederim. 

}:unan muhalifleri msiakı tasvip Gazi M. 1'.E..MAL 
ettüer ATINA, 16 A.A. - Atina Ajanam-

ATINA, 16.A.A. - Atina Ajanım- dan: 
dan: Bütün gazeteler, Türkiye Cümhur 

Muhalefet reialeri, perıembe günü An reiai Gazi Mustafa Kemal Hauetlerile 
karada imzalanan miaakm bütün fırka Yunan Cümhurreiai M. Zaimia ve yine 
lar ve binaenaleyh bütün Yunan milleti Gazi Muatafa Kemal Hazretlerile M. 
tarafından tasvip edildiğini bildirmiıler Çaldaria ve M. Maksimoa araımda tea-
dir. ti edilen tebrik telgraflarını olduğu gİ• 
Yunanistanda umumi memnuniyet bi sütunlarına geçirmiılerdir. 

ATINA, 16. A. A. - Yeni Türk - Yu- ismet Pa,a iie M. Kondiliı 
nan misakınru imzaaı I• .kkında gerek arasında 
hükumet ve gerek muhalefet gazetele-
rinin yürüttükleri mütalealar meydana ANKARA, 16 (A.A.) - Türk 
çıkıp kendini gösteren büyük sevinci Elen antant Cordial'inin imzaaı müna· 
akaettirmektedir. aebetile Elen baıvekil muavini jeneral 

Bütün gazeteler bu miaakın her iki Kondilia ile Baıvekı1 ismet Pata haz. 
memleketi istikbali ve Avrupanın ce-- retleri arasında ıu telgraflar teati edil-
nubi ıarkiıinde ıulhün kuvvetlenmesi. mittir: 
bakımından haiz olduğu manayi ve .,_ Bafvckil İsmet Pş. hazretlerine 
hemmiyeti itina ile kaydetmEJ<tedir. Ankara 

Bilhassa varadini gazetesi bu misakın Türk - Yunan misakının zatı dev· 
havi olduğu madde ve hükümlerin her !etleri ve Yunan başvekili tarafından 
iki memleket semaları kadar aaf ve ber- İmzası münaaebetile zatıiililerine sami-
rak olduğunu yazmı§br. mi tebriklerimizi arzederiz. iki hüku-

Bu gazete yazıamm aonunda deyor met reiai ile liyakatli arkadaşlan tara-
ki : fından Ankarada vücuda getirilen eser 

" Bu misakta hiçbir gizli maksat sak Türk - Yunan dostluğunun artmasına 
lanmıı bulunmiyor. Miaak metninin aa- ve resanet bulmasına hizmet etmektedir. 
tırları arasında üçüncü bir tarafa kartı Asırlarca ve ekseriya rakip bir vazi-
doğrultulmuı bir iğne ucu bile yoktur. yette yanyana ya§amış olan iki mille. 
Böyle birıey bulmak için ne kadar araı timiz milletler arasındaki münaaebatta 
tırılıp uğraıılaa boıtur." yeni bir rol açıyorlar. Milletlerimiz ha-

Ethnoa gazeteai de diyor ki : sis ve hodbin her türlü düıünceden a-
"Bu misakın imzasından dolayi Türk zade olarak, sulh ve teıriki mesai gibi 

milleti gibi bütün Yunan milleti de kalbi en asil ülkülere hizmet için alicenaba-
nin en derin yerlerinde bir aevinç coş- ne gayretlerini birleştiriyorlar. Türk -
kunluğunu duymaktadır. Çünkü her iki Yunan dostluğundaki süratli tekamülün 
millet, sulh davasına ait menfaatları ve mihnet çekmiş milletlerin nef'ine ola-
kendi menfaatlarını samimi surette kol- rak etrafımızda muakkipler bulmasını 
lam.ak istiyen milletler arasında anlatma temenni ediyoruz. 
ve uzlaımanın ne suretle yapılabileceği .. 
ne dair bütün medeni dünyaya parlak 
bir Örnek göıtermiılerdir. 

Yunan milleti dost Türk milletini sa
mimi surette selamJar ve bu misakın 
bütün Balkanlarda yeni bir sulh ve re
fah devreaine ba§langıç olmasını diler." 

l ki Reuicümhur arasında teati 
edilen telgraflar 

ANKARA, 16. A. A. - "Pacte d'en
tente cordial"in Ankarada imzası mÜ· 
nasebetiyle Reiıicü1T:ıur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerile Yunan reiıicümhu .. 
ru M.. Zaimiı Hazretleri arasında aıaiı 
daki telgraflar tetati olunmuıtur : 

Atinada Reisicümhur H a7retleri71P 
Memleketlerimiz arasıdaki yeni bir 

"ıd'entente cordi.ale yeni bir ınkı~af ver .. 
mek suretiyle yalan tarkta aulh davaama 
hizmet edecek olan bu tarihi had;seni'l 
bütün ehemmiyetini müdrik olarak zatı 
ililerine en hararetli tebriklerimi arze .. 
derim. Bu münasebetle gerek zatı dev
letlerine cerek asil ve kahraman Elen 
milletine takdiratımı ve derin muhabbe
timi izhar edebildiğimden dolayi bahti
yarım. 

GaziM.KEMAL 
Yalovada Türkiye Reiaicümhuru Haz

retlerine 
Hükumetlerimiz tarafından Ankarada 

vücuda getirilen eserin iki kahraman 
millet araaında zatı deyletlerince baıla
nılmıı olan Entente cordial'in aağlamlı
ğıru ve müstakbel inkiıaf imkanlarını ia 
pat eylediği kanaatindeyim. Bu teıriki 
mesainin sür'atle tekamülünden dolayi 
tefekkür ve hararetli tebriklerimin ve 
fahaı devletleriyle Kahraman Türk mil
leti hakkında hiaaettiğim derin takdir 
ve muhabbet hislerimin kabulünü zatı 
alilerinden rica ederim. 

Alexandr ZAIMIS 
ANKARA, 16. A. A. - Ankarada 

İmza edilen misak dolayiıiyle Yunan ka 
binesi tarafından Gazi Hazretlerine çe
kilen telgraname ile Reisicümhur tfaz
r~tlerinin cevapları aıail)\l dercedilmiı 
tır: 

Y alovadan Türkiye Reisicümburu 
Hazretlerine 

Ankara misakının imza edilcliiine dair 

Baıvekilet vekili 
Kondilis 

Başvekil muavini jeneral Kondilis 
hazretlerine 

Ati na 
Zatı devletleri tarafından gönderilen 

t~lgraf. beni. derin bir aurette mütehey
yıç ettı. Mııakımızın imzası münase. 
betile mezkür telgrafta izhar olunan 
alicenap düşünceyi tebcil ederim. Bu 
hadise, her iki tarafça takip olunan a
çık ve ıuurlu dostluk siyasetinin bir 
neticesi olmaktan ziyade Elen ve Türk 
~illetlerinin samimi teırjki mesaile
rın~e çok şeyler vadeden yeni bir dev
rerun baılangıcıdır. HükiimetJerimiz 
bu muahedeyi İmza etmekle vatanları
nın tükranını kazandık.lan hissini bihak .. 
kin besleyebilirler. Bu huaustaki asil 
ve müessir '!'eıainizden dolayı gerek 
zatı devletlenne, g'erek mümtaz arka· 
daılarınıza kendi ıahsım ve arkadaı-

. larrm namına en samimi tebriklerimi 
arzetrnekle bahtiyarım. Bu mea'ut ese
rin umumiyetle sulh davasına hizmet 
etmesini ve yakın farkta mukarenete 
v.e İyi anlatmaya yardım etmek ıure
tıle kıtamızm en acı bir tarzda mihnet 
çekmiı olan bu mıntakaaında aulhu tar
ıin etmesini temenni ederim. 

lamel 
M. Maximos'un kayın valdesi öldü 

. ISTANBUL, 16 (A.A.) - M. Mak
sımos:u.n kayın validesi vefat etmiş.tir. 
K!'n~ıaı bu akıam hareket etmek iate
mıı ıae de trende yer bulunmadığından 
yarıı:ı Helli krüvazörü ile hareket ede
cektır. 

ı~r. Çaldaris Atinada halka nutuk 
söyliyecek 

ATINA, 16 - Meclisi Vükela Mös
yö Çaldarisin Ankarada kazandıiı mu
vaffakıyet dolayıaile kendisine büyük 
bir re~mi .. kabul h~zırlamııtır. 

Moayo Çaldarıs, Atinaya avdetinde 
Büyük Britanya oteli balkonundan bir 
nutuk aöyliyecek ve Türk - Yunan mi
sakının e!-emmiyetini ve yeni Türk -
Yunan teıriki mesaisinin mes'ut neti· 
celerini anlatacaktır. 
Yanan Ayan reiainin beyanatı 

ATINA, 16 - Dün Aylln reiai ve 

(Ba~ı 1 inci •ahihde) 
ma.ır. 

Bulgar sefirinin bir sualine 
cevap 

SOFY A, 16 (Milliyet) - Ankara
da Bulgar elçisi Gospodin Antonov 
Türk • Yunan misakı hakkında M. 
Çaldarise aorduğu bir auale ıu cevabı 
ahnıştır: : 

- Mi•akın maksadı yalnız; Türk • 
Yunan dostluk müna•ebatının takviye 
••nden ibarettir. Ve hiç bir :zaman bu 
miaak üçüncü bir hükumete muhalif 
değildir. 

ismet Paşa 
SOFYA, 16 (Milliyet) - Türk. 

Bulgar dostluğu cemiyeti reisi ve de
mokrat fırkasının lideri olan profe· 
sör Petko Stoyanov'un Zarya gazete• 
sine berveçhi ati beyanatta bulunmuş 
tur: 

"ismet Paıa Sakaryanın galibidir. 
Gazi. Hazretlerinden sonra lamet Pa
§c ıimdiki Türkiyenin en ön aaftaki 
rlcalindendir ve yeni rejimin en ha· 
•İs müdafilerinden birisidir. ismet Pa 
fi., siyasi diifünceai.le memleketin da
hilinde ve tarkın gidiıatı hakkında 
malümatı ile, Türkiyenin en faal §a
!'ııslarından biridir. lamel Pa§A hare
kEti ve tedbiri aayeainde, yakın ıark
l.l göze çarpan en nadir hükllmet a
damlarındandır. lamet Pata, irade 
ve vücutça sağlam ve kuvvetli bir ta· 
hıs olup 55 yaıındadır. iyi tabiatli, 
akli haasaaiyeti noktai nazanndan 
Türkiyenin, inkılap terakki ve aulh re 
Jİrnine dayanaca ken yükaek adamla
rındandır. ismet Patanın, etrafın~a; 
Yaratıcı iradelerile ve ıahıi aıfatlarile 
maruf olanlardan Hariciye Vekili Tev 
fiit Rüıtü ve lktıaaı vekili Celal Bey
ler ve aaire gibi yükaek tahaiyetler 
mevcuttur. 

ismet Paıa, böyle maruf ~e 
ilabiıiyetlı yükaek adamlarla teırikı 
mesai ederek Türkiyenin ve Türk in
kılabının yaratıcm olan Gazi M. Ke
mal Hazretlerinin izini muvaffakıyet .. 
le gütmektedirler. ismet Paıa Hazret 
!eri, hariçten bir yardım cörmiyerek 
?unca müıkülata rağmen büyük bir 
ıktısatla ve kendi vesaitile ve buhra
nın teairi altında kalan Türkiye cüm
!ıuriyetinin uyanı§ uğurunda büyük 
fedakarlıklar yapmaktadır. Eski Tür
kiye artık tarihe kanımııtır. 

Yeni Türkiye Cümhuriyeti iyi tak
vı~e ve organize edilmiıtir. ve yeni 
•ttıhat ta yakm tarkın aükunetini ve 
l(...rakkiai.ni temin etmektedir. 

laınet Pa~ Sakaryarun ilk fatihi 
o.duğu gibi aulhün de ilk fatihlerin
denciir. 

Evvellü günkü fırhna 
.. lskenderiye - Pire araamda ıiddet
.aı fırtmaya tutulan Ege vapuru bir 
ı:un teahhürle dün akıam üatü li,:,_am 
nııza avd t ebnİ§tİr .. 

Bir kotra devrildi 
Cevdet, Ekrem Ertuğrul Ihsan 

uey isimlerinde üç' erkekle Ekrem Be
yın hemtireai Kamuran Hanım evvelki 
:;Un bir ~-otra ile Boğaza açıldıkları 
.ıırad!'. b.ırden bire çıkan rüzgar yel· 
ke_n .ıpıru koparmıı ve kotra devril
mııtır. Kazayı gören Şirketi Hayriye 
~n 65 numaralı vapurile Anadolu A· 
J~n.~ m~~urlarından Cemil Beyin mo 
toru yeti§ıp kazazedeleri kurtarmıılar 
c..aır. 

Bir yelkenli de devrildi 
Evvelki gÜn Boğazın yukarı kıs

mında patlıyan bora esnasında odun 
yüklü olarak limana gelmekte olan 
Pomak Muatafa Ağanın dört tonluk 
(Şe.~ef) iamindeki yelkenli kayığı Ye 
mkoyde, Fener dubası önündeki akm 
tı~a ~evrılmiı ve içindeki denize dö -
!.ul~uılerdır. Akıntının en ıiddetii 
yeı:,ınde_ ve denizin bora ile altüst ol
dugu bır zamana teıadüf eden bu ka-
1.aY_a ~ eniköy iskelesinin sandalları 
yetıımııler ve denize dökülenleri kur 
tarmıılardır. 

Li~er'.':l fırkası idare heyeti azasından 
Mosyo Gonatas matbuata vaki olan be
yanatında Ankarada İmza edilen Türk • 
Yunan misakının meı'ut neticelerin .. 
den bahaetmiı ve Yunan ıiyaai fırka· 
!arının, hük- · M'' ·· · umetin, osyo Venızeloıun 
batl"!"'t ?l~uğu politikarun devamı o
la.n. ~ıyasetıru tamarnile taavip ettikleri
m ılave ederek derni§tir ki: 

- :'Bu.nun bir delili de bütün Yu
nan aıyaa, mahafilinin ve Liberal fır
kası~. Ankarada yapılanları tasvip et
melerı~r. Möayö Venizeloaun Türkiye 
aeyahati de Türk - Yunan dostluğu
~u~ ,batlıca amili ile noktai nazar tea
tısını arzu eden, Türk hükumet adam
larının daveti üzerine vaki olacaktır. 
M. Venuelos ne zaman geliyor? 

ATINA, 16 - Cannes'den verilen 
habere göre, Möayö Venizeloa gelecek 
aalı günü, ağlebi ihtimale göre, Pire
den geçerek , Atinada on aaat kadar 
kalacak ve ayni gün ayni vapurla la
tanbula hareket edecektir. 
"J l" . k ---' 0-.......: mısa • nmnı buluyor? 

PARIS, 16 - "Jurnal,. gazetesi mi
kl~tan bahseden bir yazısında diyor 

. "Sovy~tlerin komtulanndan bir çok
larıle ahıren aktettiği miaaklardan aon
~~ - Türk - Yunan misakı da, umumi 
ıtilaflar yapılamadığına göre, evvelce 
A vrupanın en kanıık olan bir mınta
kaaında aulhu faydalı surette takviye 
e~ecek mahalli itilaflar kadrosuna gi
nyor. Yalnız Türk - Yunan dostluğu
nun. sıkılaşması, Akdenizde bir mah
r~ •steı:n~kten .fera'{al etmiyen Bulga
rıstan ıçın nazık bir vaziyep ihdas ede
b~lir. Maam?1ih '11 l;ayö Muıanofun ye
ru muahedenın Bulga• menafiine mü
nafi olmadığ. hakkındaki bevanatı 
mü.stakbPI ..,;;,..kerata olan niyeti göa: 
terır.,. 

Ç O C U K l 
Dünyanın en büyük heykeli 

Amerikada Nevyork limanına gi. 
rerken büyük bir heykel göze çar
par. Bu heykel elindeki metaleyi 

kaldırmıt bir kadını tasvir etmek
tedir. Bugünlerde de küpt resmi

nin yapıldığı günün ellinci senesi 
tes'it edilecektir. 

Bu eser Fransız heykeltarşı Bart
holdi tarafından vücuda getirilmit 
ve Fransız hükfuneti tarafından A
merikaya hediye edilmittir. Dünya
nın en büyük heykeli budur. 

Heykelin topuğundan kalkan ko
luna kadar İrtifaı 46 metre tutuyor. 
25 metre irtifaında granit bir kai-

denin üzerine oturtulmuttur. Kaide 
ile heykelin boyu 71 metre tutmak· 
tadır. 

Eski devrin en büyük heykeli 
"dünyanın yedi büyük garibesi., a· 
rasında bulunan Rodüs heykeli idi. 
Bu heykel milattan 300 sene evvel 
dikilmitti ve boyu 32 metre tutuyor 
du. 

Nevyorktaki hüriyet heykeline 
nazaran ne kadar küçük değil mi? 
Halbuki bu heykel "dünyanın bü
yük garibeleri., arasında kaydedile 
miyor. 

Eski Mısırda da on bet yirmi met 
re boyda heykeller yapılmıttı Mese 

Küçük Cemil tatillerde aıo 
kitap okuyor 

la ikinci Ramsesin on bet metre b • 

yunda bir heykeli çıkarılmıştı. Gt · 

ne Mısırda ceziredeki methur Ebül 

hevl kısmen kumlara gömülmüş ol

duğu halde yüksekliği 17, uzunluğu 
39 metredir. Gene Mısırda Tep va

disinde bir kayada kazılmıt olan 
ikinci memnun heykeli vardır. Bu 

heykellerden her biri 19 metre bo

yundadır ve kaideleri ile beraber 

ağırlığı 1,306,000 kilodur. 
Sabah gün doğarken bu hey

kellerden birinin ses çıkardığı du
yulur. O zamanki insanlar bunu 
ilahların mucizesine hamlederler
di. Fakat bugünkü alimler hadise
yi şöyle izah ediyorlar. Kanaatlerin 
ce gece heykelin fu:erine çiy dütü
yor, sabah güneti çok sert, fakat 
inbisati müsait kayadan heykele 
çarpınca düşen çiy tebahhur edi
yor ve heykelde küçük küçük yarık 
lar hasıl ederken çıtırdılar peyda 
oluyor. 

Eski Mısırda heykeller hep kaya
lardan ve taşlardan yapılırdı. Fa
kat Yunanlılar tunç heykeller ve
yahut etrafı altın kaplı heykeller 

zakaaı karşısında para etmedi. ta
bii en nihayet heykelin yerinde yel
ler estiğini tasavvur edebilirsiniz. 

Yukarıda bahsettiğimiz Rodüs 
heykeli Esatir 1lii.hlanndan Apol
lon için dikilmitti. Ağırlığı 150 
tondu. içi bot büyük bir tunç hey· 
keldi. Ayakta durabilmesi için içi
ne tat doldurmutlardı. Fakat Dikil 
dikten bir asır sonra müthit bir zel 
zele oldu ve heykel baf8.tağı yıkıl
dı. Eski müverrihlerden bir çoğu 
bu heykelin Rodüs limanının met
haline konduğunu yazarlar. Bir a
yağı limanın bir tarafında, öbür a
yağı diğer tarafında idi ve altından 
gemiler geçerlerdi. Fakat şimdiki 
müverrihler heykelin boyuna naza· 
ran bacaklarının arasından gimi 
geçemiyeceğini hesap etmişlerdir. 

Yunanisatndan maada Romada 
da büyük heykeller dikilmittir. Bil 
hassa Noronun heykli otuz metre 
kadar vardı. Hindistanda da büyük 
helkeller yapılmıştır. Bilhassa bir 
Vichman heykeli vardı ki büyük 
bir araba ile sokaklarda gezdirilir 
ve bir çok Hintliler mes'ut bir ölü
me kavuşmak için kendilerini bu a· 
ğır arabanın altına atarlardı. Ja
ponya ve Çinede bugün bile Buda· 
nın büyük heykelleri vardır. 

Son zamanlarda dünyanın he
men her yerinde büyük heykeller 
yapılmaz olmuştur. Bugün için dün 
yanın en büyük heykeli Nevyorkta
ki hüriyet heykelidir. Bu heykel 
bakırdandır ve güzelce birbirine 
eklenmit 300 parçadan mürekkep
tir. Sikleti 80,000 kilodur. Yalnız 
heykelin iç kısmında sağlamlığını 
temin etmek üzere demir iskeleler 
kurulmuttur. Bu demir desteklerin 
ağırlığı da 120,000 kilodur. 

Ata sözleri 
Evvel taam sonra kelim. 
Evlenene ev yapana Allah yar

dımcıdır. 
Evvel zahmet çeken sonra ra-

hat eder. 

Evvel dütün sonra söyle. 

Evi ev eden kadındır. 
Evdeki hesap çarpya uymaz. 
Ev alma komtu al. 
Ey aptal! Ey dervit ! •• Akça ile 

biter her iş. 
Ezanın cefası güç çekilir • 
Fasulya gibi kendini nimetten 

sanma-
Fakirlik ayıp değil ama, tenbel· 

lik ayıp. 

Fakirlik aletten gömlektir. 

F elii.ket hiç bir zaman yalnız 
gelmez. 

Felek, kimine kavun yedirir ki· 
mine kelek. 

Fukarayı dövmekten elbisesini 
almak yektir. 

Fukara kalbine her kim dokuna 
dokuna sinesi eleme okuna-

Firkatin sonu vuslettir. 

Gelişine göre giditim, tarhana 
a'ına bulgur atım. 

Geçti Borunun pazarı sür eteği
ni Niğdeye. 

Gel denilen yere gitmeye ar ey
leme, gitme denilen bir yere gidip 
tar eyleme. 

Gelin babasına hem 
hem giderim demiş. 

ağlarım 

Gelin çiçek, her dediği gerçek, 
kaynana yılan her dediği yalan. 

Geceler gebedir. 
Görünen dağnı ardına tez varı• 

lır. 

r 

• 

yapmıtlardır. - Baba, elektrik lambası ima 
Milattan 450 sene evvel, zama- sı ' nı ı rrr mı ••• 

mn en maruf heykeltratı olan Phi- - Neden sordum? 
dias Atinadaki Akrapolik üzerine - Bak bu lambaya da biz;im Fın 
Athena'nm muazzam bir heykeli- dığın ağzındaki kafesten takmıf
ni dikmitti. Fakat bu heykelin bo- l d ar a ••• 
yu da dokuz metreden ibaretti. Da- ~ - -
ha sonralan Phidias daha büyük Yazan Dr. BESİM ÖMER Pa§& 
bir heykelini yaptı. O da on metre .

1 

Kadın haatalıldan ve koruma 140 Kr. 
boyundaydı. Fakat bu defaki hey- Kısırlık: Gebe kalmamak ve 

kel altın ve fil dişinden yapıl:.ıııttı. kalamamak 100 " 
Müverrihlerin söylediklerine gö- Gebelik patologisi,nifasi intasi 300 ., 

re, bu heykel için 1152 kilo altın Güç doğum 300 ,. 
sarfedilmittir. Mahzuru fU oldu. Üzüm ve üzümle tedavi 50 ,. 
Hırsızlar zaman zaman gelip hey- ikbal ve Kanaat kütüphanelerinde 
kelin bir parçasını kopardılar. Bü- llkbal •• kanaat kütüphaneı.,;nde aablor.743! 

~n mulıafaza tedbirleri hırsızların J ----------
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MEMLEKET 
HAi ERLE 

·Hapishaneyi ziyaret 
Burada intizam ve disiplin 

•• goze çarpıyor 

Bursa hapishanesinde marangoz kısmı 

BUR:5A (Milliyet) - Bir müvekkili
nin davaaına ait müdafaanın eaaa nokta• 
lannı teıpit etınek üzere hapishaneye 
siden bir avukat arkadaıtan beni de gö
türmesini istedim. O gün, ayni zaman· 
da hapishanenin ziyaretçileri kabul gÜ· 
nü imiı ••• Bursa hapishanesine mütead
dit vesilelerle daha evvel de bir kaç de
falar gİtmiftim. Maksadını hapishaneyi 
değil, arkadaıımın müdafaasını deruhte 
ettiği zatı görmek ve bu fırsattan İstifa
de etmekti. Çünkü; daha evvel arkada
ıunm Bursanın mefhur ülürükçülerin
den birini müdafaa edeceği aöz arasında 
kulağıma iliımiıti. Son -zamanlarda Bur
sa zabitasını da hayli me,gul eden bu 
kalp tılsımı mütehaasıslarile görü:ımek 
benim için oldukça enteresıan bir mevzu 
olacaktı. Gittik. Etrafı yüksek ve sağlam 
duvarlarla çevrilmi, olan hapishane mey
danında kadın, erkek kesif bir insan ka
labalığı ııöze çarpıyordu. Bu kalabalık 
ıünün müsaadesinden iıtifade fıuatıru 
kaçırmak iıtemiyen ziyaretçiler imiı. Ka
pılar açıldı .• Bu ziyaretçiler birer birer i
çeri alınıyordu. Biz de bu arada girdik. 
Bu 11rada kısa boylu tıknaz TÜcutlu bir 
zat 1anonıza aolı:uldu. Ben ilk balı:ııta 
bunun benim gibi ziyaretçilerden biri ol
duğunu zannetıni,tirn. Meğer görmek 
iıtediğim zat bu imiı. Halbuki ben onu. 
gaipten esaalı haberler getiren, en ciddi 
ve gayrihaasas kalpleri bile yumutatınak 
kudretini göıterdiii iddia edilen bu aık 
komiıyoncusunu - dolgun ıakalı, tal-
1asanlı sarığı, İpekli ıalı, sarı meıle•i 
bin birlik tespihi ile pek kelli felli bir tip 
olarak tahayyül etıniıtim. Bu hayal su
kutuna rağmen - hazır bu zahmeti ih
tiyar etmiıken - muhterem okuyucula
nmıza belki eğlenceli bir mevzu zemini 
bulurum dü,üncesile ve arkadafunıft di
ğer müvekkillerile olan mefğuliyetinden 
istifade ederek ağzından gene bir ıeyler 
koparmağa kuvvetle çahıhm. Fakat 
muvaffak olamadım. Çünkü. bu feYlan 
herif düıünceıinin hikimi olduğunu bu
rada bile bana karıı olan sükutile de is
pat etmiı bulunu1ordu. Her sorguya 
tartılı cevaplar veriyor, açtığım mevzua 
temaı etmek iıtemiyordu. Anladım ki 
bu ziyaretten matlup netice hasd ohm-

1acak. O halde hazır buraya ırelmiıken 
benim için bot dönmekte doğru olmıya· 
caktı. 

Bunun için - Hiç olmusa - soygun 
badiseıi faillerinin tıkılcLğı yeri gezmek, 
"aziyetlerini görmek arzusuna kapddım. 
Meğer ki; böyle bir zamanda bilhaasa 
bir gazetenin muhabirinin Bursa hapis
hanesini gezebilmesi için uzun uzadıya 
merasime ti.bi tutulması icap ediyÖrmuş. 
Maamafih biz, buna da katlandık. Bin 
bir merasimden sonra nihayet Müdür 
Salim Beye kadar ulaşabildik. Hapisha
ne Müdürü Salim Bey adamına göre na
zik ve kibar olmakla beraber ayni zaman
da disiplin sahibi bir zat .. Zaten böyle 
olmasa buradaki uılı şerirlere de ken· 
dini bu derece saydıramazdı. Salim Bey
le ııörüıtüğüm anda artık benim için 
çalınacak baıka kapı olmadığını zannet· 
miştim. Sonradan aldandığımı anladım. 

Çünkü, hapishaneyi görebilmem için ıon 
müsaadeyi Müddeiumumi Bey verecek
mİf .. Fakat bizim tali bu defa acele ye
tifti. Müddeiumumi Bey hapishaneyi tef
tiıe geli1ordu. Müddeiumumi Fahri Bey 
Ankara Hukukundan mezun ıenç ve fa· 
al miiddeiumumilerimizclendir. Kendiıi 

aynca irticaihadise münasebetile eli it
ten çekilen Baımüddeiumumiliğe de ve
k&let etmektedir. Artık, Fahri Beyle ha· 
pishane koğuılarını birer birer geziyo
ruz. Müddeiumumi Bey her mahkômun 
dilek ve arzularile alikadar oluyor. Ken· 
dilerine bazı sualler soruyordu. Komü
nistlerin iıgal ettiği kısma girdiğimiz il· 
rada yemek yiyorlardı. Aralarında pir 
Nazını Hikınet te Tardı. Nazım Hikmet 
hapiıhanede gördüğü intizam ve temiz
likten ınemnuni1etle bahsediyor aynca 
davalarının bir an evvel bakılmasını 
müddeiumumiden rica ediyordu .. Hapis
hane Müdürü Salim Beyden öğrendiği
me nazaran elyevm Bursa hapiıhaneoin
cle 44 dü kadın olmak üzere 832 mah
kum varmıı- Bunlardan çoğu da kız ka
çırma, yol kesme n katilden mahkum i
miıler .. Burada en ziyade nazara çarpan 
imalatbanelerdir. Burada sanat erbabın
dan buı kimseler aanate merak ve kabi-

Kundura imaiC.t kısmı 

Milliyet'in romanı: 15 

ESRARSIZ HA YAT 
Hollywood'Ja ainema 

Yazan: VICKI BAUM 

- O halde burada yatabilirsiniz. 
Y atakodası yukarıdadır. Arkadaırm 
bu ~et.e eve gelmiyecek. 

Franciı tereddüt etti. Fakat bu te
reddüt bir saniyenin onda biri kadar 
ya sürdü, ya sürmedi. 

- Peki, siz nerede yatacaksınız? 
- Ben her zaman ıurada, divanın 

iızer~nde yatarım. 
Genç kız düşünüyordu. Forsajindeki 

gardonya artık büsbütün yorulınuı, yap 
raklarının kenarı esmerleşmif, buruş· 
muıtu. Bütün oda, solmuı gardonya ko 
kuıiyle dolmu,tu. Franciı Aldens'e ma
sum hayvan gözlerile musırrane bakı
yordu. Gözlerinin kenarı ucuz bir mai 

du ile boyanmrıtı; kirpilderi fırça gibi par· 
ve lak ve dikti; yüzünün düzgünü de bo
cak ulmuıtu. Her §eye rağmen bu gözler 

yıldızlannın romanı 

Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 
maıum gözleriydi. 

- Teşekkür ederim, dedi, nezaket 
göıleriyorsunuz. 

Bu sözleri söyledikten sonra küçük 
masanın Üzerinden elini uzattı. Kız üıt 
kata çıktığı zaman, Alden yatağını ya
pıyor ve bu suretle biraz da gülünç ol· 
duğunu zerre kadar hissetmiyordu. 

* .. .. 
Fen iks Sinema Şirketi Müdürlüğü 

erkanından Sam Houıton, sabaha karşı 
saat üçte, "111 inci Kliib,, Ün poker oyun 
cularına tahıis edilen üst kat salona gi
rerek: 

- Çocuklar, diye haykırdı, ne gece, 
ne eece!.. ihtiyar Laemmle'nin yaşına 
gelıem, gene, bu geceyi hayatımda unu· 
tamam. Donka geri geldi... Yüzde yüz 
ıreldi ... Onun için hapı yutmu, diyenler 

Sıvas kongresi yıldönümü 
Milli bayram şenliklerine benzer bir 

fevkalidelikle tesit edildi 
SiVAS, (Milliyet) - Sivas kongresi

nin ıenei devriyesi olan 4 Eylül bu sene 
Sivasta çok parlak tezahüratla tesit e
dilmitlir. Resmi devair ve bütün çarıı 
ve dükkanlar donatılmış, lisede lise mü 
dürü Muhsin Bey tarafından kongrenin 
bir tariheçsi yapılmış ve asker tarafın· 
dan resmi geçit ve gece de fener alayı 
tertip edilmiştir . Büyük milli bayram 
ıenliklerine mütabih bir fevkaliidelik ve 
kalabalık 4 eylülün sabahından gece ya 
nsına kadar Sıvas havasını dalgalandor
mıttır. 

Ayni günde Sivas Erzurum hattmın 
reımi kiıadı da İcra edilerek yola res
men başlanmıştır, bu vesile ile mütead
dit kurbanlar kesilmiş ve halk evindede 
ıirket müdiraru tarafından bir ziyafet 
tertip edilmiıtir, resmi kuşadın kongre 
günü olan dört eylüla tesadüfüde işin 
süratle ve muvaffakiyetle intaç edilece 
ğine dair güzel bir emare telakki edil
mektedir yolun ba§laması burada §İmdi 
rlcn binlerce itıiz amele ve ustaya it 
vermittir. 

Şeker fabrikasının Sivasta yapılma· 
maıı her ne kadar efkarı umu.Uyece 

teessürü mücip olmuı isede muhterem 
ııazetenizin geçen günkü başmakalesin 
de Siirt mebusu Mahmut Bey efendi ta
rafından hükumetin Sivas için her hal· 
de bir teYler yapmak bir yardımdır bu· 
lunmak tasavvuru yüreklere biraz su 
serpmiş, teselli etmiıtir. iktisat Vekili 
Celal Bey efendinin Sivasa teşriflerinde 
Sivas ticaret odası tar!lfından kendile
rine takdim edilen raporda Sivasın mer .. 
kezi vaziyeti ve Erzurumla bağlamak 
üzere olması hasebile burada ipekif mi
silli bir gün iş yani yün fabrikası kurul 
rnası ötedenberi bir sanayi merkezi ol
makla İftihar etmit olan Sivas için çok 
llizumlu olduğu arzedilmiıti. Vekil B. 
tarafından verilen cevapta da bu huıus
ta henüz tetkikat yapılmadığı beyan e
dilmişti, aceba böyle bir tetkikatın ze
mam gelıniı değil midir? Vasi Sivas vi
liyetinin bütün nufusunun üçte birini 
Sivasa tekasüf ettirmiş olan zaruret gün 
den güne tezayüt eden bu nufusun hic 
retine mani olabilecek en büyük tet 
kik bir ancak burada bir kaçyüz aileyi 
(hiç olmazsa ıimdilik) ııeçindirebilecek 
bir vasıtanın ihdasıd& 

Tarihi mektep önünde yapılan tezahurata ait bir resim 

Bandırmada mektum emlik 
BANDIRMA, (Milliyet) - Vila

yetimiz Emlaki milliye müdürü Agah 
Beyin mektum hazine emvalini mey· 

dana çıkarmak Üzere kazamıza gel
dıjini evyelce i>ildirmiştim. Mumai
leyh ve arkadaılan §İmdiye kadar 
Bandırmanın sekiz on köyünde 200 e 
yakın mal teıbit ettikleri gibi Edincik 
nahiyesinde de 250 kadar zeytinlik, 
arııa, tar1.i!. ve saırenin teabit muame
lesini ikmal ederetc, kaza merkezi it· 
leıine bakmak i:2ue Bandırmaya av
det e.ıniılerdir. Muvaffalayetlerinin 
en parlak tarafı tesbit ettikleri em
ik içinde satılmalan icap edenler 
derhal müıteri bulup aatma imkanını 
temın eylemeleridir. 

Bandırmada yangın 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bandır

ma tavuk ve yumurta tüccarlarından 
Genç Ağanın ıehir haricindeki har
manından yangın çıkarak, bütün gay
ı etlere rağmen ateıi söndürmek kabil 
2lamamı1, 700 kileden fazla mahıul 
yarunııtır. Yangın crğara ateıinden 
çıktığı anlaıılmaktadır .. 
............................................................ ı 

liyeti olanlar çalı§ıyor. En ziyade fanla, , 
çorap, boncuktan iılenmiı her nevi el 
çantaları ve tespihlerle kunduracılık ve 
marangozluk üzerine bir çok itler yapıl· 
maktadır. Bunlar arasında bilhaıaa ma
rangozluğun nazaridikkati celp edecek 
tekilde ileri veziyette olduğu ııörülmek
tedir. Bu atölyenin ıefi Hukuk Mektebi 
mezunlarından Sadık Efendi isminde bir 
zat İmİf .. Sadık Efindinin ayrıca nefis 
sanatlar ıubesinde, epey zaman da Şe
ker Ahmet P&fada çalııtığmı hapishane 
müdüründen öğrendim.. Bursa hapisha
neıinde yapılan mobilya vesaire gibi it· 
terden bir kısmı sergide te!hir edilmiı 
fevkalade bir rağbete mazhar olmuıtu. 
Zaten hariçten yapılan sipariıler de bu· 
nu ıöstermektedir. Buralarda yapılan it
ler fiat itibarile de harice nisbeten çok u 
cuzdur. Sebebine gelince: Mahbuslann 
kazanç verırisile diğer tekalife tabi olma· 
malarıdır. Yaptığnn tahtikata nazaran 
hapishane imalathanelerinde yapılan iş· 
)erin ıermayesi doğrudan hususi muha· 
ıebe bütçesinden veriliyonnuı ki mah· 
puılar Cümhuriyet Hükumetinin burada 
bile kendilerini düıündüğünden miıı.net 
ve 1ükranla bahıediyorlardr. Burada re• 
ıim ve fotoğrafçılığa ait ayrıca bir şube 
daha vardır ki burada az evvel isminden 
bahsettiğim Sadık Efendi tarafından i
dare edilmektedir. Elhasıl sıhh! tertibat• 
itibarile pek mükemmel bir ıekilde inıa 
edilmiş olan Bursa hapishanesi hapisha
neden ziyade bence - ayni zamanda 
kötü ruhlu insanlar için tam manaıile 

bir .. ıahaneden batka bir ,ey değildir. I Is ve t,~1; I 
(Tabii ıerirler hariç) saikai kaderle bu· " 

raya düıenler için çilesini tükettik'eri ı;Ü· •---------------.1 
nün ferdasında yepyeni ve namuıkir bir · 
hayatın baılayacağrna §Üphe edilmeme
lidir. Zaten bunlar arasınlia gör\lştüğüm 
bir çok kimseler yeis ve tehevvürden 
mütevellit suçlarını itiraf etmekle bera· 
ber ayrıca izhanneclamet ettiklerini ve 
umumi af kanununun baklarındaki tecel· 
liyatına büyük bir ümit ve heyecanla İn· 
tizarda bulunduklarını yana yakıla anla
tıyorlardı .... 

DERViŞ 

vana, ıaşanm akıllanna ..• lıte ben, San 
Houıton, size diyorum ki, Donka edci. 
den ne İıe gene o, yani en büyük yıldız
lardan biri olacak ... lıterseniz bahse gi
relim!... Bizim llanat şubesindekilerin 
topuna birden az kaldı nüzul isabet edi
yordu. lsteroeniz Keller'e sorunuz ..• 
Mac Olehan kendine gelmek için on bet 
gün Palm Spring'e gidip istirahat ede
cek ... Küçük Joe can çekiıiyor. Kabahat 
kimde? Mill'de .. Yeni bir film ilk defa 
gösterilecek mi, müdüriyeti umumiyede 

böyle bir ıey olur. Şu Bili Turner hura
fepereıt bir kocakarıya benzer. Bütün 
kabahat onun gördüğü rüyalarda ... Ben 
ıiyah derili bir İnsanım amma, aöyledi
ğim hakikattir... Bu sefer de hurafepe· 
reıtlik yüzünden Bili, temsilden sonra 
ziyafet iıtemedi... cGülümsiyen Deli:o 
filmi oynandığı gece «Ambassador» lo
kantasında çektiği yüz seksen ki§ilik zi
yafet Fiyasko verdi diye o zarnandanbe
rr muvaffakiyetten emin olmadıkça 
ziyafete y'llnaşmıyor ... Son büyük sah 
neyi biıiyorsunuz değil mi? Hani Oli
ver koJunun kesildiğinin farkına varı 
yor ... işte oraya gelince bir baktık ki 
hıll, usulca Ke!ler'le benim olduğum 

Jllilliyct bu eütunda it .,. ~; İriİ· 
ycnf.,.e taııa..ut .diyor. lı IHI ~I 
utiyenler bir mektupla ı, büro
'"'"" müracaat etmclülirl•r. 

İşçi aranıyor 
Marangoz iıçisi arıyoruz İsteklilerin 

derhal Marangozlar cemiyetini müra
caattan. 

yt!re kadar geldi, kulağımıza eğilip: 
"Haydi, ne l&zmıaa yapın!.. Küçük 
bir :0.:yafet ... Şöyle biz bize •.• Otuz ki 
ırden fazla olmasın!" Diye fısıldadı. 
Koştuk, "Ambassador" a telefon et
tik. light'a telefon edip üç maaa il· 
nıarladık. Her ıeyi yapıp yakııtırdık. 
::.Onra herkese haber vermeğe baıla
drk. Sıra Oliver'e geldi. Oliver hani 
ağızı tavpn ağzı gibi yapar ••• Ha? •.. 

Nah, boyle ... Oat dudağı tam manaai
:e lngılizleıir.... lıte Oliver ağızını 
eyle yapbkt~n sonra: "Donka da bu
lunursa maalmemnuniye ••• " Donka'· 
ya gittik. Onun vereceği cevap ma
lii.m: ''Maalmemnuniye, yalnız Rita 
Mara'ya tesadüf etmemek ıartiyle ..• " 
üunun üzerine: "Donka, §ekerim, öy 
le amma, bu akıamki filmin yıldızı 
i<ita Mara... Ona nasıl ziyafete gel
me diyebiliriz ... Sen, davetli srfatiyle 
Parterde idin. Nefia bir davetli •.. Se
nı tt:krar görmekle hepimiz meı'ut ol 
duk. Siyah saçlann cfa çok yakrımıı .• 
Fakat Rita Mara'nın da ziyafete gel
mesi pek lab:idir ... 

- Donka: ''Öyle ise ben yoğum! 
Ben bütün hayatımda ba§baıa yemek 

1 
1 Evkaf miidlrlyetl llAnlarJ 1 

• 
Rami civarında vakfa ait s:ıyİmocağı arazisi da .nde ke 

çi mandırasındaki kumların ihracı 3 sene müddetle artırmaya 
çıkarılmıştır. İhalesi 2-10-933 pazartesi günü saat 15 tedir. 
Talip olanların İstanbul Evkaf İdaresinde Varidat Müdürlü-
ğüne müracaat eylemeleri. (4735) 6362 

Istanbul İthalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet 
3 

Kap 
Fıçı 

Marka No. 
Bila Bila 

K Gr. Cinsi eşya 
624 000 Klorür deşo " kireç 

8 S. BADEN 
lA 

kaymağı" 
"374/ 58 200 000 Kapsollu mantar ço 
3760 61 cuk bancalarına mah 
"ve 3763 sus. 

1 Damacana H H 13529 / 3 51 000 Kolodyom 
7 Demir Varel R 1 · 7 1807 -000 Klor mağnezyum 

40 Sandık Muhtelif M. 379 430 Kuru Erik ve Kayısı 
Yukarda yazılı beş kalem mal 18-9- ~rtesi 

günü arttırma ile satılacağından isteklilerin . 
saat 15 te İstanbul İthalat gümrüğü 6 No. lu ,ptra ...... i:iDcfa 
bulunmaları ilan olunur. (4508) 

3 iincü kolordu ı 
ilanları .__, 

1. F. kıt'atı ihtiyacı için pa
zarlıkla 220,000 kilo odun sa 
tın alınacaktır. ihalesi 20 Ey
lül 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F ~:W<lıda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alına 
komisyonuna gelıneleri. (370) 

(4965) 

* * * 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlıkla 2501000 kilo odun 
aatm ahnacatkır. İhalesi 20 
Eylül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. İsteklilerin şartname 
yi gönnek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelıneleri. (369) (9462) 

• • • 
Adapazarı Askeri Satın al

ma Komisyonundan : 
Adapazarındaki kıt'at ihti

yacı için 72,000 kilo Sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 5 ikinci Teşrin 
933 pazar günü saat 10 dadır. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Adapazarı Maliye 
dairesinde Askeri satın alına 
komisyonuna müracaatalrı. 
(3305) (4896) 

• • • 
K. O, Kıt'aları ihtiyacı için 

1430 ton odun kapalı zarfla 
tekrar münakasaya konmuş
tur. ihalesi 4-10-933 çarşam
ba günü saat 14,30 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün münakasaya gir 
mek için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek 
tuplarile Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna 
caatları. (352) 

~ . . 
müra-

(4801) 
6410 

1. F. ihtiyacı için 8001000 
kilo odun kapalı zarfla tekrar 
münakasaya konmuştur. İhale 
si 4-10-933 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 

!eri tercih ettim ... " Demez mi? Bir de 
baktım, Oliver'i koluna takıp gitti. 
Bunlar olup bitinceye kadar Rita Ma 
ra Bill'in otomobili ile Ambaısador"a 
ıııtmiıti bile.. Bill'i a§ağrda yakala, 
dım. "Oliver gelmiyor .• Filan falan .. ' 
Dedim. 

Böyle zamanlarda Bill'in halini 
bilirsiniz... En Napoleon'vari tavrını 
talı:mıp: 

''- Öyle ise, her ıey dursun!'' De
mez mi? •• 

"Haydi efendim, oradan Oliver'in 
eteklerine yapı§lım. Donka'ya meram 
anlatmağa çalı§tun. Hiç şimdiye ka
dar Donka ile poker oynadınız mr? 
Bu oyunda onun üstüne yoktur •.• Ku 
marbaz kadın Oliver'i yakalamı,, o
nunla kozunu oynıyor ..• Onları zorla 
Ambassador'a sürükledim. Gece ya. 
rusına yakındı. Sarı aalonun önünde 
kendi kendilerini teselli ediyorlardı. 
Rıta ağzına bir damla içki koymamış 
tı. ·onun halini bilirainiz: Kendine 
göre bazı fikirleri vardır: içki İçmez, 
cigara içmez, her oturuşta iyice tartıl. 
mı~, sayılmış seksen iki kalorilik ye
meğini yer. Kendi kendime: İfİmrz 

vefat eden Lütfiye 

Nazmiye H. ile diğer Pş '&UR 
meçhul vereseye. Hüsniye 'ıf f r 

risinize ve Safiye H. ziaımedıııls: ..... 

ter senedile alacaklı olan .iri; •ııi 
temini tahsili zımnında Hüsid)oa.....,. 

mm Lütfiye hanıma ve andanda tı:.~J;a:. 

tikali icap eden Kadıköyünde 

dem caddesinde mezarlık sokağın 

ve İsmail Hakkı bey sokağnıda 19 

Ju iki bap hane tapuca henüz te&cil e-. 

dilmediğinden işbu ilan tarihinden İti· 

baren nihayet on beş gün zarfında mua 

melei tcsciliye ifa ve tapu senedini al

maclığınız ve muamelei intikaliyeyi yap 
tırmadığınız ve işbu hususu 932-854 
No. lu dosyaya evrakı resmiye ile tes
bit ettirmediğiniz takdirde harcı size 
ait olmak üzre alacaklı tarafından mua 
melei mukteziyei kamıniyeye tevessül 
edileceği malumunuz olmak üzre itan 
olunur. .(7419) 

lLAN 
Sivaota Röntgen mütehaum Muh

terem Beyle karm madam (lda) ara• 
6ında evvelce cereyan eden botanmil 
davasının verilen karar nakzen iade 
edılmi§ bu kerre mezbureye gönderi
len dama lıtanbulda mahalli ikame
tini terk ile Avrupa1a gitmiı olduğu bil 
dirilmit olmasrna rağmen bu lı:erre 
hakkında gazete ile tebliğat ifasına 
karar verilmi§ olduğundan tebliğat 
makamına kaim olmak üzere bir de
foya mahauı olmak üzere ilanat ifası 
na ve yevmi muhakeme.inin 16 Tetrİ· 
nievvel 933 Pazarteai ırününe bırakıl 
mıı olup yevmi muhakeme iıbatı vü
<-ut etmeleri ilan olunur. 

nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için ta 
yin edilen gün ve saatte tel< 
lif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(353) (4802) 6411 

* * * 
K, O. Kıt'atı ihtiyacı için 

açık münakasa ile 9973 kilG 
benzin satın alınacaktır. İhale 
si 4-10-933 çarşamba gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin şarl 
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL, KOM. 
nuna müracaatları. 
(4807) 

(358) 
6414 

var, dedim. Rita barut, Donka da a
teş ... Bir araya geldiler mi, oeyreyle 
.ıümbürtüyü .... Fakat Donka içeri gir 
medi; Rita dııan çıkmadı. Oliver'e 
selince pek tekerliği Üstünde idi. 
Hayvan O ··a'dan yana oldu. 

O kadın laka oğlana büyü yapmıt· 
tır. Donka yaşlıdır diyeceksiniz, değil mi? 
Donka! Durun bakalım... Ben buraya 
Bili ile geleli yirmi bir sene oldu ... Kork
mayın, size bir hangar içinde nasıl ıine· 
macılığa başladığımızı anlatacak değilim. 
Siz bu memleketi o zaman görmelidiniz. 
Her taraf leş gibi kokuyordu... Biz de 
boyuna manzara resmi çekiyorduk. Man .. 
zara üstüne ...• atların ağızlarına köpük 
yapıp sinemasını çektirdik ... lıte Donka 
y1 o zamandan biraz sonra Chicago' da 
da bir tiyatroda bulduk. O zaman on se· 
kiz ya,ında idi. Hah Allah benim cezamı 
versin .•.• Bugün tam otuz altı yaşında .. 
dır. Bir gün fazlası yoktur. Halbuki gÖ· 
renler yirmi dördünden fazla demez. Fa• 
kat doğrusuna bakarsanız, Rite ile bir 
sofraya oturmamakta Donka'nın yerden 
göğe kadar hakkı vardır. Donka'nın elli 
sekiz yatındadır sözünü ortaya çıkaran 

(Bitmedi} 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni aene mahauHl toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lıteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız eakiıl gibidir. Yani l.tanbul'da Sirkeci lstaıyoaunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çt;::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. f.tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be. 
delin yüzde yirmisi peıln ve 6ıt tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek izere ·derhal göaderlllr. Depodan itibaren biltln maaraflar 
ve me•'ullyet müıterlye aittir. Gönderllece~ mal ılrket tarafından müıterl be•abına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon alparlt ederek bedelinin temamını petln ödeyenler vagon baıına ~eı Ura 
tenzilattan istifade ederler. 

Adreı: latanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-50 Telgraf adreaf: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

1.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına ı 
merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 438 adet frenk göm 
leği 19-9-933 salı gÜnÜ saat 
16 da aleni münakasa ile sa 
tın alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar
lığa gireceklerin Merkez Ku
mandanlığı Satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 

(240) (4388) 6076 
.; .. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 3615 çift pamuk 
çorap ile 3277 yün çorap 19-
9.~33 salı giinü saat 14,30 da 
aleni münakasa ile satın alına
caktır. Sartnamesini görmek 
isteyenle-rin her gün ve müna 
kasaya gireceklerin belli sa~a
tinde Merkez Kumandanlıgı 
Satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (241) 
(4389) 6077 

• * • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut lat'at ve müessesat ih 
tiyacı için 688 adet Fildekos 
fanila ile 347 adet Yün fanila 
19-9-933 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa ile satın alma 
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasaya gireceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (242) ( 4390) 

6078 
••• 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 300 çift podüsüet el 
diven 500 çift yaka numarası 
19-9-933 salı günü saat 15,30 
da aleni münakasa ile satın a 
lınacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gÜn ve 
münakasaya gireceklerin bel 
Ü saatinde Merkez kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (243) 

(4391) 6079 
* • * 

Askeri Tıbbiye ve Baytar 
mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için 600 adet yüz Havlusu 

ile 262 adet mendil 25-9-933 
pazartesi günü saat 14,30 dan 
15 şe kadar aleni münakasa i 
le satın alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her giin ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satm al
ma komisyonunda Hazır bu- 1 
lunmaları. (264) ( 4566) 

6183 
••• 

T opcu nakliye mektebi ta 
mirhanesi ihtiyacı için 23 ka
lem malzeme 20-9-933 çar 
şamba günü saat 15 ten 15,30 
kadar pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin belli saatinde teminatlari 
le Merkez K. Satın alma ko
misyonunda hazır bulunma 
ları. (272) (4673) 

6354 

Askeri Matbaa ihtiyacı i
çin 31 Kalem matbaa malze
mesi 20-9-933 çarşamba gÜ
nü saat 14 ten 15 kadar pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlrğa gireceklerin belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K. Satın alına Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (275) 
(4704) 6355 

* .. • 
ihtiyat zabit mektebi ihti

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

6538 .... ,. 
İstanbul Deniz yollama mü

dürlüğü ihtiyacı için 300 ton 
lava marin kömürü 8-10-933 
pazar gÜnÜ saat 15 te aleni mü 
nakas ile satın alınacağından 
şartnamesini görecekelrin her 
gün ve pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (315) (4963) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal mal tepesinde Ja ndarrna gedikil küçiık zabitleri 
için pavyon şeklinde inşa edile ::ek mektebin münakasası 7 -
10-933 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. Talipler 
tartname ve pilanı görmek içi' İstanbul' da koimsyonumuza, 
Ankara'da Jandarma Umum Kumandanlık Beşinci Şube Mü 
dürlüğüne, lzmir'de On Beşin ..-ı Jandarma Mıntaka Kuman
danlığına her gün ve münaka saya iştirak için de mezkUr gü
nün muayyen saatinde mailyeye teslim edilmiş (2625) liralık 
ilk teminat makbuzile birlikte komisyonumuza müracaat
ları. (4785) 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğündan 

13-9-933 tarihinde Milliyet ve Son Posta gazetelerinin 
2727 ve 1127 numaralı nüshasında münteşir ve Emniyet San 
Jığı namına birinci derecede İpotekli olup temarnı 11100 lira 
"<•Y:n":ı muhammeneli babıcaf eride Ehi çelebi mahallesinde Li 
ınon iskelesi caddesinde eski ve yeni 7 numaralı kargir mağa
za ve Hanın temamı açık arttırrmaya konmuş İsede birinci iha 
le tarihi 16-10-933 ve ikinci ihJ.le tarihi olarak gösterilen 31-
10-933 tarihi Cümhuriyet bayramının 3 üncü salı gününe mü 
sadif olması hasebi le evvelki il \nlardaki şerait veçhile birinci 
açık arttırma tarihi 17-10-933 salı günü ve ikinci açık arttır
ma tarihi 1-11-933 çarşamba günü olarak tesbit edilmiş oldu 
ğu tash!hen ilan olunur. ~ 4973) 

TC!JQ KiYE 

tlRAL\T 
'
~~~~ 

Deniz Yollan lıletmeaa 
ACENT ALARI ı 

ltaraköy - Köprilbqı Tel. 42366 
Sirkeci Mllhllrdar .zade haıı 

Telefon: 22740 - ----------· 
KARADENİZ ARALIK 

BANK.ASI 
·' 

POSTASI 
ERZURUM vapuru 17 Eylül 
pazar 18 de Galata nhtnnmdan 
kalkarak Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Fataa, Gire
aon, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rize'ye. Dönüfte hunlara ilave
ten Of, Pulathane, Ordu'ya uğ
rayacak yalnız Zonguldağ'a uğ
ramıyacaktır. ( 4938) 

ASiPİN KENAN 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nezle, kır-
0'Jnlık, başağnsı gibi hastalıklar tevlit eder.Bu
<>.a mani olmak ic;in yanınızda daima tazeliğini 
muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan A
sipin Kenan tabletkorini bulundunnağı unut
mayınız . Bu sıhhatiniz için en emin bir ilaçtır. 

(6154) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Miktarı Pazarık günü 

Motorin 32000 30-9-933 cumartesi s~at 14 
Benzi.o 20000 2-10-933 pazartesi saat 14 
Gaz 4000 4-10-933 çarşamba saat 14 

İdaremiz ihtiyacı için nevi ve miktarları yukarda yazılı 
levazım pazarlıkla satın alınac lktır. 

Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iş
tirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen pazarlık 
için tayin olunan günde Galat ı'da Alım, Satmı Komisyonuna 
müracaatları. ( 4700) 

Bozcaada Belediye Riyasetinden: 
1 - Umumu 5474 lira bedeli keşifli 3600 metre mesa

feden kasabaya isale edilecek içme su tesisatının menbadan 
2000 metrosuna kadar anaboru hattı inşaatı 11-9-933 tarihin 
den 1-10-933 tarihine kadar 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - 6 santim kutrunda asfaltolu ve yutalı 3600 metre u
zunluğunda mannesman çelik boru mübayaaıı 11-9-933 tari
hinden 1-10-933 tarihine kadar 20 gün müddetle münakasa
ya çıkarılmıştır. 

3 - Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere lstanbulda Balık Pa
zar helvacı sokak 13 No. komisyoncu Nuri beye, Bozcaada 
smda Belediye Riyaııetine mü ·acaatları 

4 - 1-10-933 pazar gün:i saat 16 da ihalesi icra lalma
cak hususata taliplerin teklif varakalarını yüzde 7 ,5 pey ak
çelerile birlikte Bozca Ada Befodiye Riyaseti.ne tevdi eylemiş 
bulunmaları ilan olunur. { 4951) 

Sl88 

6553 
~~~~~------~ 
AYVALIK SÜR'AT 

POSTASI 
MERSiN vapuru 17 Eylül 

pazar 17 de İdare rıhtımından 
kalkacak gidi' ve dönü,te Ça

nakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikili'ye İzmir' e uğrayacaktır. 
6570 . (4939) 

lZMlR SÜR'AT 
POSTASI 

EGE vapuru 19 Eylül salı 11 
de Galata rıhtımından lzmir, 
Pire, lskenderiye'ye kalkacak
tır. (4967) 

KARADENİZ ARALIK 
POSTASI 

DUMLUPINAR vapuru 19 
Eylül sah 18 de Gala.ta rıhtı
mından kalkacak Zonguldak, İ
nebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye dönütte bun
lara ilaveten Sürmene'ye uğra
yacaktır. (4966) 

.--Dr. IHSAN SAMt __ 
Tıfo ve Paratifo Atı•ı 

Tıfo \'C Paratifo ha ·ıalıklınnı ıuıul 
mam•k ;çin tesiri çok ut'l muı[iyea 
pek emin bir aşıdır. ~:eza depolmnd.3 

ı bulunur. - ,6968· 411-• 
6200 

1 DeYlet Demiryolla~ı idaresi ilAn arı 1 
. 

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

(4759) 6370 

1-Bogazköprü- Karde~gedigi lasmınm inşa.at işletme 
sine açılması münasebetiyle muhterem halka bir sübillet ol- ·· 
mak üzere 20 Eylül 933 t~rih:nden itibaren Kayseri - Ulukq-• 
la arasında muvakkat mahıyet te bir muhtelit katar işletilecek
tir. 

2- Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayseriden saat 
7,25 te kalkan katar Ululaşlaya ayni günde saat 16,36 va
racak ve Haydarpaşadan Ada;ıa ve Mersine giden posta ka
tariyle buluşacaktır • 

Cumartesi, Salı, Perşemb.:! günelri Mersin - Adana'dan 
Haydarpaşaya giden posta ka~armm Ululaşlaya muvasalitın 
dan sonra Ululaşladan saat 13,IO da kalkan katar Kayseriye 
saat 21,35 varacaktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve 
Ankara' dan ayni yola Adana ve Mersine gidecek yolcular tim 
dilik Kayseride bir gece kalac tklardır. 

Adana ve Mersinden Sam ıuna ve Samsundan Adana ve 
Mersine gidecek yolcular Kay ;eride aktarma ederek ayni gün 
yolalrma devam edeceklerdir. Ankara ve Samsundan gidiş 
günleri cumartesi, salı, perşembe; Ankara ve Samsuna geıq 
günleri pazar çarşamba ve Cu na ; 

Fazal tafsilat için istasyo ılara müracaat edilmesi rica olu 
nur. (4918) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla 500,000 adet 15 santilitrelik Rakı şişeleri sa

tın alınacaktır. Taliplerin şart:ıame ve nümuneleri gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek Üzere o/o ı ,5 eminatlarmı hami
len 20-9-933 çarşamba günü saat 15 te Ga1atada Alım, satım 
komisyonuna müracaatları. { 4584) 

-
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Kumbara Kur' alarının 933 
ikincisi ay başında çekiliyor 

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

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mi.kafat 1000 Lira 
ikinci mükAfat 250 " 
1 O kltlye (100 erdea) 1000 " 20 

" 
(SOıerden) 1000 tt 

175 " 
(lOardan) 1750 " 

Tevzi edilecektir. 
6537 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sır• 
No 
562 
563 
564 
568 
569 
570 
571 
572 

581 
583 
588 
590 

Semti 

Boğazıçi 

" 
" Bel: ek 
.. 
" 

Boğaziçi 
Küçük pazar 

Beyoğlu 

Arnavutköy 

Mahallesi 

Yenimahalle .. 
Taraby• 
Bebek 

" 
" Yenimahalle 

Hoca Hayrettin 

Hacı Mimi 
Arnavutköy 

,, '' 
Kocamuıtafa paıa Hobyar 

Sokağı 

Pazarbaşı 

Mercan 
Tarabya c•ddesi 
Kilis o 

" 
" Sarıyer 

Kazaacilar 

Yazıcı 
Dere 
Sucu bahçeai 
Haseki 

Cinai 

Arsa artını 161 

" 
120 

Ahtap iki dllkkiin 
Ahşap hane 

" Arsa arıını 481 
Ahşap hane ve dükkan 
KAgir dükkan üatllnde 
odalar 
Arsa ı:iraı 207 
Ahıap iki hane ve bahçe 
Arsa arıını 150 
Ahşap ve kısmen 
tonozlu dükkan 

Hissesi 

114 
Tam:ı.mı 
10127 
1/2 
1/3 
1/3 
416 
112 

Tamamı 
3/16 
Tamamı 

" 

Emlak Hisseye göre mu 
No. hammen kıymeti 

93 83 T. L. 
16 6J 

114-116 1112 
55 200 
62 300 
86 100 

137 1068 
72 600 

91199 
12-14 

9 
103 

4000 
1125 

200 
1000 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

593 
594 
595 
596 
598 

Samatya lmrehor Hacı Manol Alıpp hane ve araa 3/32 82-84 100 ,, 

,, '' Tulumba Kagı"r hane 115 4 1000 ,, 
,, ,, Hacı Nanol Abpp hane 3/8 71 561 ., 

Yedikule Fatih Sultan Mehmet Demirhane Hane ve ahır 22/64 70-72 170 ,. 
Eyüp Hacı Hüarev İğrikapı Arsa Tamamı 6-63 100 ., 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek lizere yukarda yazılı gayrimenkullerin 
açık arttırma ıuretile ntıı müddetleri temdit olunmuştur Kat't ihaleleri 18/9/933 pazarteai günll saat on beıtedir. Müzayedeye iıtirak 
edecekler mllzayede günü ıaat oıı dart buçuğa kadar pey akçalarını yatırmaları lizımdır. Şartname Bankımız kapı11na asılmııtar. 
Senei baliye vergiıile beledi7e resimleri müJteriye aittir. .. [4690} 

------KOCATAŞ----~ 
İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Müflis Yosif kalfa efendiye ait olup pa

raya çevrilmesi kararlaştırılan · muhte

lif eşyayi beytiye Beyoğlunda Tarlaba

şında altnı bakkal sokağında 18 No. lı 

hanede 21-9-933 perşembe günü saat 10 

da açık arttırma suretile satılacağı ilan 
olunur. (7438) 

MENBA SUYU SODA ve GAZOZLARI 
( Tifo ve emsali afetlere tutulmamak için ) 

Memleketimizin en saf, en hafif, en nefis, temizlik hususunda fennin bütün teminatını haiz 
./ yegii ne menba suyu olan 

Kocataş Suyunu ve Soda ve Gazozlarını içiniz. DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Gülhane askeri tatbikat hastaneainin, her biri tıbbın bir şubesinde en yüksek ihtisas temsil eden muhterem talinı heyeti, Galatasarayda Kanzük eczahaneıi 
refakatlerinde ıtajlarmı ikmal eyliyen genç doktorlarunızla Kocata§ tesisatını tetkik ederek hıfzıssıhha kaidelerinin mem- karşısında Sahne sokağında 3 numa-
leketimiz menba suları içinde yalnız burada tatbik kı!ındığını ve en temiz bir menba suyu olarak Kocataı suyunun içilebile- ralı apartımanda ı numara. 

ceğini müttefikan beyan ve tasdik etmiılerdir. (7439) 1 1 ,illl-•~---------.. 
.,. 

Nafia Vekaletinden: 
Mu~ ve Van Vilayetleri N afialarma tayin edilmek ve ayda 

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

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

isteyenlerin diplomaları ve evvelce çalıştıkları yerlere ait 
vesika ve saire gibi hizmet kağıtlarile birlikte Nafia Vekaleti-
ne müracaatları ilan olunur. (4838) 6547 

5982 

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 İmtihanlarının yukarıda yazılı olan giin 
ve saatlerde icra edileceği ve her ne sebeple olursa olsun mü
sabaka imtihanlarında mezkur gün ve saatlerde isbatı vücut 
etmeyenlerin meccani leyli olmak hakkını kaybedecekleri i-
lan olunur 655" 

ve 1 
cak 

• •• 
Istanbul Universitesi 

Mübayaat Komisyonundan: 
Tıp ve Hukuk Fakültelerinin İşgal eyledikleri Beyazıtta 

kain İstanbul Üniversitesi binasına ve Veznecilerde kain 
Fen ve Edebiyat fakültelerine ait Zeynep Hannn Binası ile ye 
ni yapılmakta olan teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve dişçi 
mekteplerine ve cağaloğlunda bulunan kimyahane binasına 
ve müştimalatı saire kalorifer ve sobalarının 1933 senei ma 
liyesi zarfında ihtiyaçları olan her nev'i maden kok ve man
gal kömürlerile odun kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Fiatlar mütedil görüldüğü takdirde birlikte veyahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilecektir. Bunların her biri i
çin mevcut şartname ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca 
malfunat almak isteyenlerin her gün öyleden sonra Mübayaat 
Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de (yiizde 
yedi buçuk) nisbetinde teminatı muvakkatalarmı bir gün ev
vel muhasebe veznesine yatırıldıktan sonra teminat makbuz 
larmı teklif mektupları derun unda olarak ihaleye müsadif o
lan 17 Eylül 1933 pazar günü sa!'t 15 te İstanbul Üniversite 
si binasında mubayaat komisyonu riyasetine müracaatları i
lan olunur. (4367) 6125 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden= 
T ekirdağı Şarap fabrikası için bir adet elektrikli Tulum• 

ba satın almacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra 
pazarlığa İştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hami
len 23-9-933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım 
komisyonuna müracaatları. ( 4585) 

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdürlüğündenı 

.....,. 1 - Akademi, Mimari, Resim, Heykel, tezyini San'at
lar şubelerile akademiye mülhak şark tezyini san'atlar mekte 
bine 15 Eylülden itibaren talebe kaydi muamelesine ve 15Tq 
rinievvelde tedrisata başlanacaktır. 

2 - Mimari şubesine Lise, diğer şubelere orta mektep 
mezunları alınır. Bu şubeye girecekler 10 Teşrinievvelde yapı 
lacak ayrı bir imtihana tabi tutularak mimarlığa kabiliyetle
ri olanlar alınacağından taliplerin o tarihe kadar evrakı 18.z.ime 
lerini idareye vermeleri laznndır. j 

3-Akademiye kayıtlı bilcümle eski talebeler 15 Teşri
nievvele kadar idareye müracaat ederek kayıtlarım yenilet· 
medikleri takdirde mektepçe alakaları kesilerek yeni kayıt 
şartlarına tabi tutulacaklardır. 

4 - Kayıt olmak için : Müdüriyete hitaben bir istida, 
tahsil vesikası, nüfus, aşı, sıhhat kağıtları, hüsnühal mazbata
sı, altı kıt'a fotoğrafı getirmelidir. 

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

6509 
•• 

Marmara Ussü Bahri Kumandanlığı 
Satınalma komisyonu reisliğinden' 

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

. 1 6445 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekiletindenı 

--:- Vekalet binası için kapalı zarf usulile (110) ton kok kö 
mürü ahnacakbr. lhale 28-9-933 perşembe günü saat on 
beşte Ankara'da Vekalet Mubayaa Komisyonunda yapıla· 
caktır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Aı:akara' 
da Vekalet İçtimai Muavenet Umum müdürlüğüne ve latan .. 
bulda Sıhhat ve İçtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey .. 
lemeleri. (4716) 111 " 6339 

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

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

1 - lhzari sınıf tedrisatına 1 le§rini- ... 
evvel 1933 le ba§lanacaktır. 

2 - Ayni tarihte DIESEL, MOTÖR
LER ve ELEKTRiK tubesi ile TELSiZ 
TELGRAF §Ubelerinde de tedrisata 
başlanacaktır. 

3 - llk mektep mezunları için iHZA
Ri sınıf vardır. Bu sınıfı bitirenler §U• 
belere girerJer. 1 

4 - Orta mektep mezunlarile mes
lek müntesipleri doğrudan doğruya 
meslek şubelerine , alınırlar. Bu ıubelerin 
müddeti birerden iki senedir. 

5 - Mektep yı-fnız nebaridir. ......., 

6 - Taşrada bulunan makinistlere 
muhabere ile ders verilir. Kayde başlan
mıtlır. izahat veya kaydolmak için: 
Galatada Çinili Rıhtım Hanı arkasında 
Şarap iskelesi sokağında kain mektep 
idaresine ''Kuto Han" müracaat edil
melidir. (7376) 

Umumi Nefrİyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

6554 


