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Yeni Dünyanın 1 

Ehemmiyetli.meselesi 1 Takas~ . sistemi uç ay ıçın, 
Küba Adasında baılıyan ikinci ihtilal 

bir taraftan Şimali Amerikanın birlet
mİJ devletleri, diğer taraftan da batta 
''°U'jantin olmak üzere cenup ve orta 
Amerika hükümetleri arasında ehemmi
yetli bir ihtilaf tebarüz ettirdi. iki Ame
rika arasında ara ııra tebarüz eden bu 
ihtilaflar, "Yeni dünya,, devletleri ara-
11ndaki münasebetlerin yeni battan tan
zim edilmesi lizımgeldiğini tekrar gös
teriyor. 

Küba tütün ve meyva ile ve teker sa
nayii ile zengin olmuı bir adadtr. Ame
rikayı keıfeden Kolombos bu adadadır 
ki ilk defa olarak tütün içen yerliler ile 
karıılaııyor. Beyaz insan, tütün iç.e."1. 
Küba yerlisi hakkındaki intibamı §Öyle 
anlabyor: 

'
1 Bir otun kuru yaprağını sarıp bir ucu

nu yaktılar. Öteki ucunu da ağızlarına 
koyarak dumanını içlerine çektiler ve 
tekrar dışarı savurdular. lspanyollar bu 
bat döndürücü ve iç bunaltıcı vahti adet 
karıııında hayretle ağızlarını açtdar • ., 

Küba yerlisi adanın keıfini ve İspan
yol idaresine geçmesini takip eden asır 
zarfında inkıraz buldu. Tıpkı sonra Şi
mali Amerikada Amerikalıların idareleri 
altına giren ktrmızı derili yerliler gibi. 
Amerikada iken bir Amerikalı misyonere 
bu kırmızı derili yerlilerin inkırazından 
bahsettiğimiz zaman: 

- Doğrudur ama demiıti. Hepıi de 
ffıristiyanlığa kavuıtuktan sonra. .• 

Küba yerlisi de ayni yola ıritti; fakat 
''miras olarak bat döndürücü ve iç bu
naltıcı vahıi adetini., beyaz insana bırak
tıktan sonra. Ada 19 uncu asrın sonları
na kadar lspanyolların ellerinde kaldı. 
Jspanya ile Amerika arasında çıkan harp 1 

neticesinde ispanyadan ayrıldı. 1900 de 
de cümhuriyet oldu. Ancak Amerika 
Küba'run iıtikJilini ilin etmek ve tanı .. 1 

makJa beraber, ''hayat, mal ve aıayİ§İn 
muhafazası" için icabında müdahale et
mek hakkını muhafaza etmiıtir. Ve bu 
hak bilii.hare Platt itilafı denilen bir an
la§ma ile de Küba tarafından teyit edil
miıtir. Platt. itilii.fındanberi, Amerika 
dört defa bu anlaımaya dayanarak, Kü
ba'nm itlerine müdahale etmiıtir. 1906, 
1912, 1917 ve 1920 senelerinde. bu mü
dahalele;;, Küba'da asayitin temini baha
neıile yapılma beraber, adadaki Ame
rika ıermayeainin menfaati namına yapıl
mııtır. Çünkü Küba'nın zengin tütün 
tarlaları, meyva bahçeleri ve ıeker sa
nayii tamamile Amerika ıermayedarla
nmn ellerindedir. lspanyolların zamanın
dan kalma Küba'lılar, Amerikalıların 
İfçilerinden ibarettir. 

Bu defaki, buhran Amerika serma
yesini gücendiren Machado aleyhine bir 
hareket ile başlıyor. Amerika sefirinin 
tazyikile Machado iskat ediliyor ve ye
rine Amerikalıların namzedi olan Ces .. 
pedes geliyor. Fakat AmerikalıJara sı
ğınan yeni Cümhurreisi uzun müddet 
tutunamıyor. Machado'yu iskat etnıek
te amil olanlar araaında ihtilaf çıkıyor. 
Bazıları Cümhurreisinin salii.hiyetlerini 
tahdit, bazılan tevsi ebnek istiyor. Bir 
kısmı da Platt itilafının Küba iıtiklalile 
telif kabul etmediğini ileri sürerek bunun 
ilgasını istiyor. Cespedes bu gürültü 
içinde çekilmek mecburiyetinde kalıyor. 
Ve yerine Sam Martin geçiyor: Macha
do'yu iıkat ve yerine Cespedes'i geçir
meğe muvaffak olduğu için Hariciye 
Nazareti müste§Brlığı ile taltif edilen 
Amerikanın Küba sefiri Sumner Welles 
bu defa hakiki bir Küba ihtilali karıı
smda kalıyor. Ve Amerika maruf Platt 
itilafına dayanarak müdahale etmek isti-
yor. • 

Şimali Amerikanın bu müdahale siyaıe 
tini, Cenubi Amerika devletleri bir zaman 
danberi hot görmemektedir. Filhakika 
Şimali Amerikanın biri, Avrupa ve Asya 
kıt'aıına, diğeri, Amerika kıt'asına mah .. 
ıua olmak üzere iki ıiyaıeti vardır: 
Amerika Hükümeti, Avrupa ve Asya 
kıt'asındaki Amerika şermayesini muha
faza için bir müdahaleyi asla terviç et
memiştir. Çin istisna edilecek olursa, 
Amerikanın bu kıt'alardaki siyaseti dü
rüstür.Ancak Cenubi Amerika ve bilhaua 
orta Amerikada Şimali Amerikanın bir
leşmiş devletleri mütecaviz bir emper
yalizma siyaseti takip etmiıtir. Ve bu 
siyaset Cenubi Amerika devletleri ara
sında derin bir infial hissi uyandırmıt
tır. 

Bir batındanberi toplanan Pan Ame
rikan konferanslarının en ehemmiyetli 
mevzuu, Amerikanın bu müdahaleli si .. 
yaseti olmuftur. Nihayet on sene kadar 
evvel, Amerika devletleri arasındaki ih
tiliifların tetkiki Amerikalılardan müte
tekkil bir heyete bırakılacağı hakkında 
Gondora mukavelesi denilen bir itilaf 
imzalanmııtır ki timdi Arjantin bu iti
lafa dayanarak Amerikanın Küba işleri
ne müdahale ebnemesini istiyor. Filha
kika 1921 senesinde Amerika devletleri 
araaında bu Gondora mukavelesini te
yit eden bir hakem mukavelesi de imza 
edilmiıtir. Fakat Amerikalılar Küha'daki 
hususi vaziyetin mukaveleler ile ali.ka
dar olmadığını iddia ediyorlar. 

Küba ihtilali yüzünden çıkan ihtilafın 
arkasından Amerika kıt'asındaki devlet
lerin münasebetlerini tanzim meselesi 
vardır. 19 uncu asırda Şimali Amerika, 
diğer devletlerin büyük kardeıleri rolü
nü oynaınııtı. Küçük kardeşler arasımla 
kii.h bazı devletlerle akdettiği hususi mu
kavelelere, kalı kendi icadı olan Monroe 
kaidesile aldığı salii.hiyete istinat ederek 
Amerika kıt'asının asayiş memurluğunu 
yapıyordu. Cenup Amerikaaı devletleri 
bu muameleye kartı İsyan etmiılerdir. 
Müsavat İstiyorlar. Amerika kıt'asındaki 
beynelmilel hayatın yarınki ehemmiyetli 
meselesi, Şimali Amerika ile Cenubi 
Amerika devletleri arasındaki münasebet 

. . ·•· - \ 

Takas için bütün müktesep haklar 
tanınmaktadır, üç ay sonra maden
ler de Takasa tabi tutu}acaktır •. 

Çay, yeniden kontenjana giriyor, devlet mübayaatının 
kendilerile Klearing esasında mutabık kaldığımız 

devletlerle yapılması mecburidir .. 
20 ağustos tarihinde Heyeti

vekile tarafından çıkarılan bir 
kararname ile takas muamelele· 
ri hakkında yeni bazı hüküm ve 
kararlar verildiği hatırlardadır. 
Hatta bu kararnamede eğer ta· 
kas sistemi kaldırılmıya karar 
verilirse üç ay evvel ihbar edi
leceği ve bu üç ay zarlinda mük. 
tesep saklardan istifade oluna· 
cağına dair daha evvelki karar
namelerdeki hüküm meskut ve 
müphem geçilmi, ve hatta yeni 
kararnamelerden bu hakların 
tanınmıyacağı gibi bir hüküm 
çıkarılmıftır. 

Haber aldığımıza göre yeni 
bir kararname ile bu noktanın 
tavzih ve tespit olunmasına ka
rar verilmiştir. Yeni karara gö
re ilk kararnamede derpif edi
len üç aylık mühlet ve binaena
leyh hakkımüktesep tanınacak
tır. Oç ay sonra da madenler 
takasa tabi tutulacaktır. Kömür 
madeni bundan hariçtir. Şark 

İktısat Vekili Celal Bey 

Vilayetlerimizde, Ruslarla olan 
ticari muamelelerimizdeki ta
kaı usulü yeniden cari olacak-

1 

Türk şimendifere iliği 
hergün yeni bir hızla 

inkişaf buluyor 
Devlet Demiryolları Umumi 

Müdürünün beyanatı 
Kayseri - Sıvas, Ankara - Çankırı 
hattında ray otobüsleri başlıyor 

Devlet Demiryolları Umumi 
Müdürü Rifat Bey 

. " 

ANKARA, (Milliyet) - Devlet
demiryol!an ve limanları iıletme u
mum müdürü Rifat Bey, demiryollar 
itleri hakkındald muhtelif süallerimi 

ze aıağıdaki izahatı vermiıtir: 
Amerikalı mütehassıs 

'"- Amerikadan getirilen Mr. Beli 
in demiryollarımız tarife ,e ticaret 
işlerile muhasebe mevzulan etrafın
da yaptığı tetkikat ve seyahat henüz 

· bitıniıtir. 
Mumaileyh şimdi raporlannı ha

zırlamağa baılamı§tır. Bu raponın te1 
kilita ve umumi bahislere ait olan kıs 
mını evvel verecek, sonra da tarife•.Pe 
ait olan tarafını ikmal edecektir. Mr. 
Ilell'in Eylül 18 de bitecek olan müd 
deti, işleri hitama ermediğinden 18 
~anunuevvele kadar temdit edilmiJ
tır. 

Ulukışla - Kayseri in~aatı 
Bu kısmın inşatı bu ayın yirmisin .. 

de bibni§ olacaktır. Bu tarihten itiba 
ren hat haftada üç gün, gündüzleri 
iılebniye açılacaktır. 

Buranın açılma merasimi Cümhu .. 
riyet bayramında yapılacaktır. Başve 
kil Paıa Hazretleri bayramda Anka· 
rada bulunacağından merasimin Nafi 
": Ve!<il! B.ey tarafından yapılması ga 
lıp bır ıhtımal dahilindedir. 

Bu hatta Cümhuriyet bayramın
dan sonra haftada üçü gÜndüz üçii 
de gece olmak Üzere tren iıletiıecek 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Üniversitede ortamektep muallimleri Maarif Vekilinin riyasetinde bir içti
ma yaptılar . • 

le.~in mo~erniz.e _edilerek umumi hukuku-j battan tanzimidir, 
duvel kaıdelerının çerçevesi içinde yeni • Ahmet ŞUICRO 

tır. Devlet mübayaatı İse kendi
lerile klearing esasına göre mu
tabık kaldığımız devletlerle ya
pılmak mecburidir. 

Bu suretle yeni kararname pi
yasada son günlerde hasıl olan 
tereddüt ve istikrarsızlığı izale 
edecektir. 

Bu huıusta dün gece Ankara 
muhabirimi:zd en fU tafsilatı al
dık: 

ANKARA, 18 (GeceyarıH -
Telefonla) - İcra Vekilleri He· 
yeti, bugün saat . ( 11) den 
(15) e kadar devam eden bir 
İçtima akdetmi,tir. Bu içtima
da görü,ülen müstacel itler me
yanında son kontenjan karar
namesine :zeyil olarak ne,ri te
karrür eden yeni kararnamenin 
esasları müzakere ve kabul edil· 
mittir. 

Reiıicümhur Hz. nin yüksek 
tasviplerine arzedilen bu karar· 
ııame bir kaç gün sonra resmi 

(Devamı 5 İnci ıayıfada) 

Afyon yükseliyor 
-o-

inhisar idaresi Aydındaki' 
m&lları da alacak 

Uyuıturucu maddeler inhisar idare
ıinin piyasadan afyon mübayaatına he

nüz batlamamasın
dan, bu yüzden af
yon fiyatlannın düş 
tüğünden tikiiyet -
ler vuku bulduğu 
bir akı«·n refikimiz 
tarafından yazılmış" 
tır. Gene bu tikil
yetler cümleıinden 
olarak Aydın af -
yon zürramın da 
inhisar idaresinden 
müşteki bulunduk -
ları haber verilınit
ti. Uyu§lurucu mad 
deler inhisarı müdü 
rü Ali Sami B. dün 

ALİ SAMİ B. kendisile goruten 
gazetecilere fU ı.e.: 

yanalla bulunmuıtur: 
- Perşembe günü, afyon tacirlerini 

davetle afyon işleri hakkında kendileri
le umumi surette hashühal ettik. Afyon 
tacirleri, idaremizin programı hakkında 
müsbet kanaatle avdet ettiler. inhisar 
idaresinin piyasaya müdahalesi sayeıinde 
son 15 gün zarfında Avrupa liyatların-

(Devamı 5 in~i sahifede) 

Hikmet Bey 
Üniversitede 
Dün profesörlerle tanıştı 

ve bazı notlar aldı 
Büyük Millet Mecilisi açılınca meb' 

us intihap edilerek Maarif Vekaleti
ne getirilecek olan 
Riyaseticümhur U
mumi Katibi• Hik
met Bey dün öğ

leden aonra üniver
siteye ırelerek bir 
müddet meıgul ol
muıtur.Hikmet Be· 
ye, Maarif Vekil 
vekili Dr. Refik B. 
tarafından F akü ite 
Reisleri ve profe .. 
sörler takdim edil
miıtir. Hikmet B., 
Fakülte Reislerin- Hikmet Bey 
den bazı İzahat aJmıştır. 

Hikmet Bey, üniversite ıslahatı 
hakkında bir çok notlar almııtır. Hik
met Bey bir ay umumi maarif ve üni
versite iıleri hakkında etüt yapacak
tır. 

Oniveraite İdare Heyeti dün Emi
nin riyasetinde içtima ederek dahili 
talimatname ve ders programları 
hakkında bazı kararlar vermiştir. Öğ
rendiğimize göre üniversitenin kadro
su önümüzdeki ay batından evvel i
lan edilmiyecektir. O zamana kadar 
kendilerine mektup yazılan yerli v.' 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Başvekil Pş. bu akşam 
Sofyaya gidiyor 

• 
ismet Paşa Ankara' da çok samimi 

tezahürat arasında teşyi edildi 

Başvekil ismet Paşa Hazretleri 

ANKARA, 18 (Telefonla) - ismet 
Paıa Hazretleri, Sofyaya gitmek üzere 
bu akıam tehrimizden hareket etmiıtir. 
Baıvekilimize Hariciye vekili Dr. Tev
fik Rüıtü , Cümhuriyet Halk fırkası u
mumi katibi Recep Bey refakat etmekte
dir. ismet Paıa istasyonda görünür gÖ • 

rünmez sürekli bir alkıı kopmuı ve halk 
trenin yanına kadar Baıvekilin etrafını 
bir saygı ve ıevgi halkası halinde çev
relemiıtir. Vekiller, sefirler, mebuslar, 
askeri erkan ve büyÜk bir halk kalabalı
fı teıyide hazır bulunmuştur. Yaptığı -
mız ve yapacğnnız işlerin büyüklüğü. 
nü bir İnan gibi halkın ruhuna sindiren 
aydınlık, güzel ve Özendirici görüşleri
le tren uzaklayıncaya kadar karıılayıcı
ları selamlamıştır. ismet Paıaya refika
ları Hanımefendi de refakat etmektedir. 

Recep Beye de refikası refakat edi
yor. Heyete Ali (Afyon) Falih Rıfkı 
Beyler lstanbulı!-m iltihak edecektir. 
AN~.A. 18 (Telefonla) - Baı

vekil [smet Paıa Hazretlerine seyahati 
esnasında hangi vekilin vekiilet edeceği 
yarın lstanbulcla kararlaşacakttr. 

Bulgar Protokol Müdürü bu 
ıabah geliyor 

Baıvekil ismet Paıa Hazretlerile Ha• 
riciye vekili Tevfik Rüştü Beyin, Sofya 
seyahatlerinde kendilerine refakat ede
cek olan Bulgar protokol müdürü ML 
Storloff ile bazı zevatın bu sabah hususi 
trenle ıehrimize gelmeleri heldenmekte
dir. Hususi tren ve ismet Paıaya tahsis 
edilecek olan hususi vagon bu sabah 
saat beı buçukta Sirkeciye vi.aıl olacak
tır. 

Türk - Bulgar mukareneti zaruridit 
Ellinikon Mellon sahibi İmtiyaz ve 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Hudutlar kalkıyor mu? 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin bir 

Yunan gazetecisine mühim beyanatı 
Yunan Baıvekili M. Çaldaris ile 

Ankaraya gelmiı olan Eleftroı Antro
poı gazetesinin başmuharriri M. Kos .. 
ta Hariciye Vekili Tevfik Rü§tU B. 
ile yaptığı mühim bir mülakatı tel
grafla gazetesine bildirmiıtir. Tevfik 
Rüştü B. muharririn muhtelif aua~le· 
ri~lE cevaben §Unları söylemıttir: 

- ilk adım olarak iki memleket a
rasında bir gümrük ittihadı akli ga
yeıi takip edilecektir. Bu auretle Tür
kiye ile Yunanistan arasında öyle bir 
takım ıeraitihususiye ibdaı edilecek· 
tjr ki, diğer devletler buna mümasil 
taleplerde bulunamıyacaklardır. Bu 
ı.ıyede Türkiye ile Yunaniıtan ara
sındaki hudut, yalnız idari bir mahi- 1 

y~tte olacak, baıka tabirle iki mem
leketi, artık hudutlar ayırmıyacak
tır. Sonra lstanbulda Muhtelit Mü· 
badele Komisyonunun iıleri bittik
ten sonra yalnız ethas arasında değil, 
fakat milliyetçi bir mahiyeti haiz ol
mayan kütleler arasında da temc.alar 
baılıyacaktır. İfte bu hedefe doğru 
yürüyoruz. iki hükümet müıterek 
emellerin tahakkuk ettirilmesine çalı
ııyorlar.,, 

Eleftros AntrepÖs gazetesi baımu
harriri Ankaradan gazetesine telg· 
rafla gönderdiği başmakalede de di
yor ki: "'Burada Anadolunun iimakın
da, daha düne kadar gayrimevcut o .. 
lan nihayetıiz bir sahanın ortasında 
muazzam bina.larile birden bire fıtkı· 
ran aehhar bir beldenin güzel muhi· 
tinde, ziyafetler, ıehriayinler, balo-
1ar arasında bugünlerde inanılmıya· 
cak bir şey vukubuluyor. Türkiye ile 
Yunanistan, filen tek reiaihükUmetli 
bir devlet oluyor, müşterek bir sana .. 
yi siyaseti takibine, bir gümrük itti-

Hariciye Vekili T evlik Rüştü B. 

hadı aktine, müıterek bir diplomasi 
temsil heyeti bulundurulmasına, Mil
letler Cemiyetinde müıtereken tomıil 
edilmeğe, aralarındaki hudutlann 
kaldırılmaıına ve ancak aralarında 
idari bir hudut bulundurulmasına 
karar veriliyor. Zira Ankarada ce
reyan eden tarihi müzakerelerden çı
kan netice budur. 

Şu da ıayanıkayıt ve tezkiirdır ki 
iki millet arasındaki bu anlaşma ha
reketinin batında, az bir zaman ev

(Devamı 5 inci saJ:ifede) 

Italyanlarla son maç! 
Misafirlerle temsili olarak güreşeceğiz .• 

Bu akıam gene 
Maksimbarın salon
larında misafirleri
miz olan ltalyan gü. 
retçileri ile ıon mü
sabakaları yapıyo

ruz.iki akıamdan be
ri seyrettiğimiz bu 
güreıçiler teknik iti 
barile çok İyidirler. 

lçlerinde sivrİlmif 
ve dünya güreş ale
minde yer almıf olan 

simaların bulunmaoı 

bu ekibin derece kuvvetini çok vazıh gös
teriyor. Geçen gün misafir musabıkJa .. 
nn Greko ... Romen' deki vaziyetlerini 
yazmıı ve kimleri beğendiğimzi yazmıı 
bk. Evvelsi gün ayni misafirleri Keçes 
keçkende ırördük ve her iki güreı tarz
larında da kuvvetlerini anlamıı olduk. 
ltalyanlar ıerbest güreıte Greko Ro -
mende olduğu kadar teknisyendirler. 

Bilhassa yalnız serbest güreıçi olarak, 
hazırlanınıı ve ihtisasını o ıubede y
mıt olanlar çok nazırı dikkati celbedi
yordu. Bunlardan Fide! Hüseyinin çok 
acı kuvvetine mukavemet edememesi -
ne rağmen harikulade güreten bir spor
cudur. E velki gün ki ırüreşler sportif nok· 
tai nazardan ~ok iyi olmuttur.Ancak,misa 

(Devamı 5 inci sahifede) 



Tarihi tefrika: 116 
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Abdülhamit ve Mitat Paşa 
2 

Muhacirlerin iskanı meselesi. - Rusları kızdırmamak için 
nuhacirler, adalara mı yerleşti:lmeli ? - Mi tat Paşanın esir 

ticaretile mücadelesi. 

Kafkasyadan hicret eden mu
cirlerin Rumeli Rus hudutlarında 
iskan ettirilmelerinden Rusya Hü
kfuneti kuşkulandı. 

Rusya sefiri, Babıi.liyi ikide bir
de, serzenişlerle taciz etmekte idi. 
lstanbulda Mahmut Nedim Paşa 
'da Rus elçisinin dedikodularını 
körükleyip duruyordu. Nihayet 
Babıali, Tuna vilayeti Valisi Mitat 
Paşanın mütaleasını ve vilayet da
hilindeki iskan muamelatının na· 
sıl yürümekte olduğunu sordu. 

Mitat Pata, Meclisi ldarei Vila
yeti topladı. Babam merhum, Vi
layetin Kadısı ve Divanı Temyiz 
Reisi olduğu için Meclisi idarei 
vilayette biri'iıci olarak bulunuyor
du. İskan işine memur olan MU.ür 
Çerkes Nusrat Pata da meclise çağ
nlmı,tı. 

. Vali ve Meclisin reiıi Mitat Pa
şa, BabıaHaen gelen tahriratı o
kuttuktan sonra meseleyi izah ede
rek verilecek cevap hakkında he
yeti rey beyanına davet etti. 

iskan memuru Nusrat Pata, söz 
almış: "Rus elçisinin dedikodula
rına kulak verilmiyerek Makamı 
ııaraskerice kendisine verilen tali
mat dairesinde ve eskeri lüzum ve
icaba göre muhacirlerin Tuna ya· 
!ısında, bahusus en nazik, mühim 
geçit noktalarında iskan ve ikame
lerine devam olunmasını ve kendi
sinin mensup olduğu Çerkes kav
minin Devletiiliyeye farh sadakat
J,.rirıi, Kafkasyada hudutlarımızı 
yüz sene cansiı-a.:·;;.:>e muhafaza et
mi~ bulunduklarını,, uzun uzadıya 
beyan ve tezkar ile Babıaliye 
menfi tarzda cevap verilmesi re
vinde olduğunu söylemişti. 

Mitat Paşa, diğer azayı mecli
sin ne diyeceklerini sorması üzeri ;ı. 
ne babam ile Defterdar ve mektup
çu Beyler: Meselenin ehemmiyet ve 
nezaketini takdir eylediklerinden 
ve zatıalii vilayetpenahinin vakıfı 
gayat olduğunu bildiklerinden, ve
rilecek cevabı Milat Pa.tanın kana
at ve içtihadına bıraktıklarını ifa
de etmi,lerdi. Bunun üzerine Mitat 
Pa:ıa, mektupçu beye dikte ettire
rek, Kafkaa muhacirlerinin iskan
ları hakkında mükemmel bir maz
bata tanzim ve Babıaliye takdim 
ettirmi,ti (23 Haziran 1281). 

Muhalif rey dermeyan eden Nus 
rat Pata müstesna olmak üzere re
is ve aza dokuz zat tarafından im
za edilen bu mazbatada: 

Evvelemirde Rusların bir çiban 
başı kopararak yeni badire çıka
ramamaları için muhacirinden he
nüz Tuna vilayetine sevkolunma· 
mıs olan seksen, yüz bin kadarının 
Gi;it, Kıbrıs, Rodos, Midilli, Sakız, 
Limni adalarına serpi,tirilip orala
rın arazice tahammülüne göre İs· 
kin olunmaları, bu tedbir ile hem 
Rusların ağızları kapatılmıf, hem 
de Akdenizde mezkiir adalarda, 
Osmanlı lıliim unsuru elveritli nis
pette arttırdmıt olacağı yazılmıttı • 

Mazbatanın ikinci fıkrasında: 
Muhacirlerin, Nusret Pata ta· 

rafından tanzim edilen proje mu
cibince umumiyetle deniz kıyıla-
rında iskan edilmeyip sahilden daha , 
içerlere yerleştirilmesi ve kısmen 
arazisi müsait Bulğar, Ulah ve Ro 
men köylerinde tavattun edilmele
ri ve kısmı küllisinin de otlak ve 
yaylağı ve ormanları elveritli arazi
iemiriyede yeniden ikiter ve niha· 
yet üçer yüz haneli köyler tesis ile 
gerek iktisadi, zirai, gerek idari 
ve askeri hesaplar.,. göre iskan o
lunmaları münasip olacağı izah kı
lınıyordu. 

Uçüncü fıkrada: 

Tuna vilayeti mühimme ve cismi 
yesine gelen muhacirlerin ve ahali
i asliyenin maarif ve sanayi nurla
rile tenvir ve talim ve terbiyelerile 
devletçe, memleketçe ciddi, hakiki, 
maddi faydalar temin için mecburi 
ilk tahsile mahsus köy ve kasaba
larda mektepler ve sancak merkez
lerinde kaba sanayi mektepleri ve 
ıslahaneler açılması ve muhacirle
rin eski ve muzır itiyatları olan kö
lelik, esaret adetinden, insan alrm 
satımından suretikat'iyede vaz ge
çirilmesi ve bunu temin için .müca
zatı havi, kat'i hükümlü bir kanun 
yapılması, bilhassa tavsiye ve te· 
menni ediliyordu. 

Mitat Pafa, bu esaret ve muzir 
ticaret işini kaldırmağı kendine iş 
etmif ve muhacirlerin ileri gelenle
rinden Çerkes Beylerinden bazıla
rını ııezdine celp ile görüşerek me· 
selenin temelini kurmuftu. 

(Bitmedi) 

r • )'arın: 
) . 

Abdülhamit ve Mitat Paşa 
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Mltat Paşa, Tuna vilayetinde esir ticaretini kaldırdı.
İslamiyette eıaret varımdır ? - Mitat Paşa, merkezden 

gelecek cevabı beklemeye bile lüzum görmemişti. 

Rusyadaki kaza 
Teessür telgrafları 

teati edildi 
ANKARA, 18. A. A. - Seposnia'cla 

vuku bulan tayyare kazaoı münasebetiy 
le Baıvekil ismet Paıa Hazretleriyle 
Se>vyet Halk komiserleri reioi M. Molo
te>f ve Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyle Sovyet Hariciye komiseri M. Lit
'·inof cenapları arasında aıağıdaki el ya
zdan teati olunmu•tur. 

Bir çok mümı..,: arl<acfaılarmızm :ıİ· 
yama ıebebiyet vermit olan Lepoınia 
tayyare kazasından dolayi fevkalide mü 
k~dder oldum. Size derin ve hararetli 
müveddet hissiyahmla birlikte samimi 
taziyelerimi arzederim. 

iSMET 
Düçar olduğumuz elim ziya dolayiıiyle 

vuku bulan taziyetinizden dobyi pek mü 
tehauis olduğum halde samimi teıekkür 
!erimi kabul etmenizi rica ederim. 

MOLOTOF 
Bir çok mümtaz vatancfaılarııw:ın zİ· 

yai ile neticelenen Leposnia tayyatt im
zasından doJ.ıyi çok mütteellim old11111. 
Sovyet Rusya hiilcümetini müteeuir e• 
den bu matem içinde derin ve elemli mu 
habbethislerime itimat etmenizi rica ede-
,.un. 

TEVFiK RÜŞTÜ 
Tayyarecilik alemimizin duçar olduğu 

matem dolayisiyle izhar buyurulan me· 
veddetkirane hiuiyattan derin bir ıu· 
rette mütehaısiı oldum. En hararetli te
ıekkürlerimi arzederlm. 

LITVlNOFF 

M. üoemboes'in Viyana 
seyahati 

LONDRA, 18 A.A. - Dally Mail ga
zetesi, Macar ba~vekili M. Goemboes'in 
Vjyanaya yaptığı seyahatin M. Dolfua'ün 
vaziyetini çok kuvvetlendirdiğini yazdık 
tan sonra diyor ki: 

M. Moussolini'nin kuvvetli yardımı, 
bir ihtilal çıkarmağa kalkıştlması tehlike 
••ni uzakla,tırmqtır. 

Kübada vaziyet 
Yeni baştan karışacağı 

zannediliyor 
VASHINGTON, 18. A. A. - Hüku

met mebafilinde 24 saate kadar Cuha'da 
vaziyetin karışaçağı tahmin edilmekte .. 
dir. 

Gece yarısı, umum erki.nıharp azaları, 
Cuba adasında çıkması muhtemel olan ha 
diselerin tedbirler alınmasrna ve bu ara· 
da adaya süratle kıtaat sevkine sebep o
labileceğini söylemi,lerdir. 
Diğer taraftan Associated Pı-essi'n San 

tiago de Cuba'dan haber aldığına göre, 
bazı Amerikalılar, hayatlarını tehlikede 
göı-erek Santiago koyunda bulunan 
Rente isimli bir yerde toplanmıılardır. 

Amerika bahriyelilerinden birkaç müf 
rezenin silillısız olarak Rente'ye ihraç 
edilmiı olduğu söyleniyor. 

VAŞiNGTON 18 (A.A.) - Hükıl 
met, Cuba'da muhtelif fırka reisleri ara 
smda yapılan gÖrÜ§melere büyük bir e
hemmiyet vermektedir. San Martin hü • 
kılmetinin muhalefet fırkalan tarafın • 
dan tutulacağı zannediliyor, Bu tal<dir
de Amerika yakında l>u hükumeti tanı· 
yabilir. Aksi takdirde Amerika aıkeri ih 
racı meselesi her zamandan ziyade kuv• 
vctle mevzuu bahıolacaktır. 

Bulgar kralı Sofyaya 
dönüyor 

BELGRAD, 18 (A.A-:) - Bu sa
bah saat 7,45 te Kral ve Kraliçe Sofya· 
ya dönmekte <>lan Bulgaristan Kralı Bo 
ria ve Kraliçe Y oanna'yı semplon eks
presinin tevakkufu e,na11nda Belgrad 
istasyonunda selamlanuıla~r. Tren 
muvasalat eder etmez iki Kral ve iki 
kraliçe hükılmdarlara mahsus btkleme 
ı~Jonuna çekilerek trenin hareketi anı· 
na kadar görüşmüşlerdir. Hükümdarla• 
rtn müli.katı tıpkı geçen sene Romanya 
kralının validesi kraliçe Mari ile birlik
te lstanbula giden Yugoslavya kraliçe
si Sofyadan geçerken Bulgar kral ve 
kraliçesinin istikbali eanasında olduğu 
eibi do•tane ve samimi olmuştur. 
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HARiCi HABERLER 
Paris 
Mükalemeleri 

'Kanya'nın seyahati 
--·-

Fransız gazetelerine göre 
neler görüştüler? 

lngiliz Hariciye müsteşarı PARIS. 18 (A.A.) - Gazeteler M. 
"l •• k 1 b J d Kanyanın M. Daladier ve M Paul B<>n· 
1 e muza ere er aş a ı cour ile yapmış olduğu görüşmelerin 

PARIS, 18 (A.A.) - Havas Ajan· evvelce de tahmin edildiği veçhlle iktı-
sı bildiriyor: sadi saha hudutları dahilinde kalmış ol· 

Cenevre müzakeratına yeniden gİ· duğu fikrinde müttefiktirler Le Jour-
rİşİlmeıine bir mukaddeme teşkil edcek nal yazıyor: 
olan Fransız • İngiliz görüşmelerine dün Bu mükalemeler esnasında hiç bir 
Parise gelmiş olan M. Eden ile M. Da· siyasi meseleye temas edilmemi§ oldu-
ladier ve M. Paul Be>ncour arasında bu ğu muhakkaktır. Bu hal M. Kanyanın 
gün ba,larulmıştır. Bu münasebetle ga- ziyaretinin bazı mahafilde uyandırmış 
zetelr, Fransanm değqmez tezini hatır- olduğu endişeleri teskin edecektir. 
lamktadırlar. Dört veya bet sene müd- Le Journal ilave ediyor: 
detle eılihanın umumi ve devamlı bir M. Kanyanm iltizam etmekte oldu. 
surette kontrolu sisteminin tesisi, ve bu ğu usul fena değildir. Bu usul komşu 
sistemin ayrıca müeyyideleri bulunma• devletler arasında iki cibetli itilaflar ak 
sı bu sistem si!ahlann bırak.ıhnaşınıt'11!"1!11ıl.detmekten ibaret olup, tatbikı merkezi 
teallik her türlü tedbirden evvel teus Avrupa memleketlerine kat'i projelerin 
edilmek gerektir. Bu tez, Fransanın Ce- tahkkukuna intizaren yaşmak çarelerini 
nevrede daimi surette müdafa etmiş ol- bahsedecektir. M. Kanya bu battı hare· 
duğu emniyet kayguıuna da uygundur. ketini gösterecek olursa Fransa ile Ma-

Hitlercilerin de hattı hareketi lngi· caristan ara11nda daha feyizli bir teşriki 
Jiz _ Ameı·ikan efkarı umumiyesjni de mesai imkan dairesine ginniş olur. Al-
ciddi surette bu DGktai nazra yaklaştır manya bunu anlamış ve M. Fon Papeni 
mıttır. Kontrol prensipinde Pariı ile hemen Budapeıteye göndermiştir. Şim-
Londranın noktai anzrl"an arasında son di iki taraftan birini tercih etmek Ma-
zamanlarda ciddi bir yakınlık hasıl ol • caristana düter ve Macaristanın mukad 
makla beraber yine bir taknn ihtilaflar deratı bu tercih ve intibaha bağlıdır. 
da vardır. Fransız efkarı umum.İyesi, Petit Parisiennn gazetesi diyor ki: 
bugün açılan mükalemeleri dikkatle ta .:... Bulgar kralı Borisin ziyaretinden 
kip etmek ve Cenevrede müzakerata gi sonra Parise gelen tMkıcar Hariciye na-
rişilebilmek için bu mükalemeler netice zın M. de Kanya, ziyaretinden M. Paul 
sinin Paris. Londra ve Vaıington ara- Boncour bir takım şeyler öğrenec~k ve 
smda tam bir itilifa müncer olmasını te bu memleketlerin noktai na"Zrlarına mut-
menin eylemektedir. Pelit Jouranl yazı- tali olacaktır. M. Paul Boncour, bu ma· 
yor: lı1matı şüphesiz küçük itilaf dnletleri-

( Mevcut mütkülata rağmen Yon en bildirecektir. Şimdiki halde M. Kan-
Neurah son zamanlardaki beyanatmm yanın iltizam etmekte olduğu ilı:i cihetli 
basıl etmit olduğu umumi heyecanın itilaflar prenoipi tasvip edilmekte olup 
müsait bir tesir icra etmesinden hali kal lco:ıdisile görüşenler onu bu yolda teşci 
mıyacağı bu mükalemelerden mesut bir etmi,lerdir. 
enlice ümit etmek muvafık olur.) Ayni gazete mütalealarma şöyle ne-

tice veriyor: . 
Oeuvre razetesi yazıyor: (Bu mükilemelerden basıl olan intl-
( Hiç şüphesiz M. Daladier ile M. ha gerek Fransa ile Macaristan arasın· 

Paul Boncour'un vazifeleri ağırdır. Fa- daki dostane münasebetler ve ticari mu-
kat vaziyetiiz, taarruz edilemiyecek bir amele noktai naznndan ve gerek Maca 
haldedir. Hali haZll'daki ahval ve ıera- ristan ile Avrupanın geniı mikyasta ik 
it altında Avruparun istikbalini kurta- tısaden ıslahı bakımından pek ç<>k mem 
rabilecek olan yegane hal sureti budur. noniyete şayandır. 
Milletleri emniyet ve sl.ahları bırakma· Excelsior diyor ki: 
ya <!_oğru götüren eygane yo budur.'' Küçük itilaf iktısadi ve siyasi bir 

Excebior gazetesi Hitlerin hattı ha vahdet teşkil etmekte olduğundan aza-
reketi karıısında Londra ve Vaşington ıından biri ile müzakeratta bulunmak İ· 
efkii.n umumiyesinde görülen hareketi çin küçük itilaf ile müzakeratta bulun • 
kaydettikten s<>nra netice olarak diyor malı: icap eder. Budapeş!e hiç §Üpbesiz 
ki: böyle bir müzakerede bulunmak için en 

(Fransa hlç bir zaman Berlin hükıl- kısa yolun Macaristarun kültürüne ve 
metinin haksız yere mevhum bir ihata ananelerine kartı teveccüh beslenilmek 
siyaseti addetmekte olduğu Avrupa bir · te olan Paristen geçmekte olduğunu dü 
liği vifakı siyasetinden vazge<;miyecek- şünmü, olmalıdır. lktısadi ve mali mü 
tir. Fransız hükümeti sulha karşı hu • kalemelerin yani başında M. Kanyanın 
kuk ve vezaif müsavat d.ahilidne Alman- ıt. lıcariıtan ordusunu Avusturya ordu-
ya ile gerek siyasi ve gerek iktısadi sa- su gibi yeniden tenıik etmesi talebini 
had;,ı meni birliği yapmağa hazırdır. Fransanın nasıl karşılaycağını iskandil 
Herk.es için pek çetin olacağı ıimdiden ctmi1 olması da mümkündür. 
anlaşılan kıt mevşiminin arifesinde Fran 
sız milleti biç şüphesiz nüfuz t.riiala
rı yerine geniı mikyasta insani bir te
sanüt vücude getiriln1esini tercih ede
cektir. Fakat gerek maenvi ve geı:ek 
maddi ıilablanmasını kimsenin ılıizarı:n 
dan kaçmıyan bir Almanya karıısında 
F ransadan bir taraflı olarak sililhlarını 
bırakmasını istemek makul olamaz.) 

Almanya niçin kontrol istemez? 
PARlS, 18 (A. A.) - Tempa gaze· 

teai ai.Jibları bırakı:na meaeleai için 
günün yazısında diyor ki: · 

"Evvelki gün Von Neuraht tarafın
dan yapıla.o beyanat yakında Cen.ev· 
verede yapılacak müzakerelerde Al· 
man heyeti murahhasasının alacafı 
vaziyet hakkında hayaJler kurulma
sına müsaade etmiyeeek şekildedir. 
Almanyanm prensip itibarile bir kon
trol fikrini kabul edeeeğini yarım a
ğızfa itiraf etmekle beraber M. Yon 
Neurabt, bu kontrolün mÜ•elli.h· mil· 
Jetlerin silahlarının azaltılmasına baş· 
!anmadan esasen ıili.bları alınmıf mil· 
etler için yapılmak istendiğini derhal 
ililve etm.iıtir. 

''Görülüyor ki, Alman tezi, Alman· 
yada hukuk müsavatı verilmeden ev• 
vel her türlü kontrolü ret ve daha ev· 
vel silahlar bırakılmadan her hangi 
bir "Tecrübe devresi,, ne: muhalefet 
etmeğe mütemayildir. 

''Almanyanm kontrol altına gir· 
mekten çekinm.eıinin yegi.ne ıebebi, 
giz.liden gizliye aili.lılanııırun meyda
na çıkacağıdır. Bundan kimse ıüphe 
etmeemktedir. Fakat bu vaziyet, di-
ğer devletlerin hüsnüniyetleri ne 
oluraa olsun, konferansın gayretlerini 
boıa çıkaracak mahiyettedir . ., 

Tempo gaezteai yazıaım §Öyle bitiri
ye>r: 

"Gelecek ay, Cenevrede aon kozu
nu oynanııya mecbur olan Hitler Al· 
manyası, mes'uliyetleri üzerine almak 
vaziyetinde bulunacaktır.,, 

Amerika'da kasırga 
daha durmadı 

NEW YORK, 18 (A. A.) - Cam
line Hüki'ımetini berbat eden kasırga, 
yeni lngiltere sahillerine gelmiıtir. 
Bardaktan botanırcasına yağmurlar 
yağmaktadır. 

Nehirler taımıı, yollar keailmittir. 
Rüzgar saatte 52 mil sürat iktisav et
miştir. 

Nantucket'de rıhtımların aular al
tında ka.lacağı zannediliyor. Deniz 
münaka.latı kesilmiştir. Şimali Caro· 
line'deki zararlar, iki m.ilyon dolar 
tahmin ediliyor. Dört kiti boğulmuş
tur. 

PensyJvanie'de, bir maden ocağın
da mahsur ka.lmıı olan 4 kiti kurtul
muf1 fakat be§İnciai ö.Imüş., altmcı.sı 
da çok fena bir vaziyettedir. Kurtul
mak ümidi pek azdır. 

Sovyet - İtalyan misakı 
ROMA, 18 (A.A.) - Nazırlaıı mec 

tisi Sovyet - 1 taJyan misakının tasdikına 
müteallik karamaıneyi kabul etmiştir. 

Hitler gençliği 
-·-

Alman Dahiliye nazırının 
şayanı dikkat sözleri 

RUDOLSTAD, 18. A. A. -Dahiliye 
nazırı M. Frich, 80.000 genç Nazi'ye söy 
lediği bir nutukta şöyle haykmnışbr: 

- Alman milleti, bir paria rolü oyna· 
maktan bıkmıştır. Bizi bu rolü oynamak· 
ta devama mecbur ettikleri takdirde ve 
bize hukuk müsavatı vermezlerse, bizi 
bu rolü oynamaktan ve beynelmilel kon· 
ferans salonlarını terketmekten kimse 
men'edemez .. 

Semeresini uzun bir zaman sonra ve .. 
rcicek olan milleti Hitler fikriyatında 
yükseltmek gibi bir iş, bizi diğer devlet· 
lerle sulhcu bir rekabete sokan işten da
ha mühimdir. Hitlcr fikri milletin müşte
rek mali olduğu zaman, dünyada hiçbir 
kovvetin bizi hesaba katmıyan bir rüz
nameyi müzakere sahsına koyamıyacağı 
na emin olabiliriz. 

Bu ıözler, çılgıncasına alkışlarla kartı 
lanmııtır. Sonra Thuringe Hitler genç· 
liği nazırm ve Alman Hitler cençliği rei 
si Von Sclıiracb'ın önünden bir geçit res
mi yapmıtlardır. 

Yeniden mi? --lktısat konferansı tekrar 
toplanacak mış 

LONDRA, 18. A. A. - Daily Herald 
ın haber aldığına göre M. Mac Donald, 
te§rinisani için dünya iktisat konferansı· 
nı biç olmazsa kısmen yeniden toplanma 
ğa .davet edebileceğini ümit etmektedir. 

Gazete, bu münaıebetle, Milletler Ce
miyeti mali ve iktiıadi ıube reislerinin 
davet edilmiş olınalarma iıaret etmekte
dir. 

Londra elçimizin geçirdiği 
rahatsızlık 

Dllyli Ekspres ya.zıyor: Londra BÜ· 
yük Elçisi Mehmet Münür Bey PUi\• 
teyde hususi bir sıhhat yurdunda. has
ta yatıyor. Son zamanlarda ahvali· 
sıhhiyeai iyiliğe doğnı ilerlemetkedir. 

Türk Büyük Elçiol, Londra konfe
ransındaki Türk heyetinin ba§murah
haşrdır. Daha konferans toplanmaz
dan evvel hastalanmııtı. Doktorunun 
tavsiyesi hili.fına olarak konferanaa. 
İ§tirak etmiı ve nutuklar ııöylemiıtir. 

Fakat konferans kapandığı zaman 
Münür Bey büsbütün hastalanmıı ve 
Postland • placedeki Türk Sefaretha· 
nesinde yatağa düıımüıtü. Bir zaman 
sefiri nahvalisıhhiyeıi gayet ciddi en
diıelere cebep olmuıtu. 

Mehmet Münür Bey altmış yaşın· 
dan fazladır. Türk diplomasi maha· 
filinin en mümtaz simalarından biri
dir. Londraya tayin edilmezden evve! 
Bern'de Orta Elçi ve daha sonra Pa- · 
rise Büyük Elçi olmuıtu. Bir çok ıe· 
neler Türkiye Hariciye Vekaletinde 
Hukuk Mü,aviri vazifeainde bulun
mu~!u. 

". ' • •.. ' Ü~ '- D.A&.i 
Türk- Yunan misakı Romanyada 

çok iyi tesirler yaptı 
BlJKREŞ, 18. A. :A. - Husus; muhabirimizden : 
Türk - Yunan misakının· imzası Romen mahafilinde umumiyetle 

gayet müsait tesir bırakmıştır. Resmi zevat, Romanya ile Türkiye ve 
Yunanistan arasında hiç bir ihtilaflı mesele olmadığını ve ayni zaman
da Balkanlarda sulhün daha iyi kuvvetlendirmeğe yarayacağı için son 
muahedeyi samimi memnuniyetle karsıladıklannı beyan etmekte müt
tefiktirdirler. Yarı resmi - Hakikat: ·Pret Pa - gazetesi bu münase
betle yazdığı makalede diyor ki : ı 

-Ankarada imzalanan Türk-Yunan misakı, cenubu ljarki Avrupa 
sı devletlerinin organizasyonunda bir haı·eket noktası t~kil edeceğine 
benzetmektedir. 

iki devleti alakadar eden hemen bütün iktisadi meseleler Ankara 
müzakereleri neticesinde halledildiği gibi Türkiye ile Bulgaristan ue 
Yunanistan arasında iktısadi bira nlaşmadan da bahsolunmaktadır ki, 
böyle bir hadiseAvrupanın bu kısm ındaki bütün politika cihazının ta
mamen değişmesi demek olacaktır. 

Daha sonra, daha geniş teşebbüslerle bir iktisadi blok yaratılmOIJının 
müzakeresi için Rusya, Türkiye ve Romanya gibi Karadeniz devletleri
nin aktedecekleri bir korıleranstan bahsolunmaktadır. 

Türkiye Ba,vekili ismet Paşa Yunan misafirler şerefine verdiği 
ziyafette bu blokun teşkili lüzumu nu bilhassa kaydetmİf ve Karpatlar
dan Akdeniz ve Ege denizi kıyıları na kadar sürüp gelen buhranın ayni 
sebeplerden doğduğunu ve iktisad in ayni kilayetsizliklerden utirap 
çektiğine pek haklı işaret etmiştir. ' 

Türkiye Başvekili, eşsiz buhrana çare bulmak için bugün dağınık 
olan kuvvetlerin toplanması lüzumunu söylemiştir. 

Bu itibarla Türkiye Yunanistan araşındaki misak 1Jark ve Avrupa 
devletlerinin hepsi için güzel bir misaldir. 

Türkiye Başvekilinin beyanat<, ecnebi matbuahnda geniı tefsir
lere sebebiyet verdi. Matbuat umumiyetle bu beyanatı Ankara hükU
metinin, müşterek düşman olan buhrana karşı samimi müttefikler ara
makta olması emeline at/ediyorlar. 

Bu münasebetle iki mühim nokta üzerine biz de nazarı dikkati 
celbetmeliyiz. 

Evvela, Romanyanın gerek iktisadi ve gerek siyasi mahiyete mın· 
takavi itilô.llar. aktine daima hazır olmuş olduğunu kaydetmeliyiz:. E 
ğer şimdiye kadar muuallak olmamışsa hata bizim değildir. 

Diğer taraftan 1926 da merkezi Aurupanın iktiaadi ihytaı beynel 
milel müzakerelere mevzu olmağa ba,ladığı zaman deıılet adanılan 
Balkan misakı, Tuna konfederasyonu gibi muhtelif mıntakavi itilaflar 
telkin ettiler. 

Son misak bu vadide atılmış ciddi bir adım sayılabilir. Maahaza 
Ankara tarafından alınan inisiativ'in daha çok geniş bir sahaya ne 
dereceye kadar yayılabileceğini zaman gösterecektir. 

Biz bu vadide dünayaya hakim olan iktisadi ve siyasi nasyonaliz
min çok ümitbahş olmamasına rağmen çok samimi bir surette yine mu 
vaffakiyet temenni ederiz. 

Yunan gazetecilerinden selam! 
ANKARA, 18 (Telefonla) - M. Çaldarisle beraber Ankarayıı 

gelen Yunan gazetecileri Türk sularını terkederken Helli kruvazörü
nün telsizile Ankara gazetecilerine bir te1ekkür telgrafı çekmİfler-
dir. 1 

Yugoslav-Romen nazırları görüştü 
BVKREŞ, 18 (A. A.) - (Hu~usi muhabirimizden) - Romanya 

Hariciye Nazırı M. Titulesco, Avrupa seyahatinden avdet etti. Mu
maileyh avdet ederken Yugoslavya Hükumetinin daueti üzerine Yu
goslavya - Romanya bududunda kain Subotitsa isttayonunda Yu· 
goslavya Hariciye Nazırı M. Jevtitsh ile mülakatta bulunmuştur. 

Bu ayın 25 inde Sinayada Küçük ltilM Hariciye Nazırlarının 
Meclisi inikat edecektir. .j 

M. Titulesco gazetecilere beyanahnda Yugoslavya Hariciye Na
zırı ile görüştüğünü ve iki hükiimc t noktainazar/arı arasında euvelce 
olduğu gibi daima mutabakat bu( unduğunu, başlanılan müzakerelere 
Küçük ltilô.1 konleramıda devam edileceğini beyan etmiftir. 

Sinayada T eleç sarayının 52 n ci senesi münasebetile yapılacali 
büyük merasimde hazır bulunmak üzere Yugoslav Kral ve Kraliçası 
buraya geleceklerdir. 

Diğer taraftan haber aldığıma göre M. Titulesco, teşrinievueli-ı 
ilk haftalarında Ankarayı ziyaret edecek olmakla beraber Solyaya 
gitmesi şimdilik mevzuubahis de,tildir. Malum olduğu üzere Bulga
ristan Hükumeti, Romanya Hariciye Nazırını, bundan bir ay euoel 
Solyadaki Romanya Sefiri vas<f!nile resmen Solyayı ziyarete davet 
etmişti. Bu davetin ahvalin daha müsait addedileceği bir zanıarula 
yapılacağı söylenmektedir. ' 
• 
Iranın Irak sefiri şerefine ziyafet 

ANKARA, 18 (Telefonla) - lranın Irak Selin ferefine Harici
ye Vekili Teulik Rü1tü B. tarafından dün gece Anadolu Klübünıle 
bir ziyafet verilmiştir. Sefir H z., bugün l ktısat Vekilimizi ziyaret 
etmiş:ti?. 

T emgiz borçlar için geni karar verdi 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Senetli borca karp vaki del'in fa· 

hitle ispatına cevaz olup olmadığı hususunda temyiz mahkemesi tica· 
ret dairesinde hasıl olan İçtihat ihtilii.lı üzerine keyfiyet heyetiunnı· 
miyede müzakere olunarak neticede hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 290 ıncı maddesi mucibince senede mintenit olan her nevi 
iddialara kıırn deTmeyan olunacak müdafaaların fahitle ispatına ce
vaz olmamas;na ve ibareikanuniye mutlak bulunmasına binaen senet· 
le iapatı lazımgelmiyen ve fakat senede raptedilen her nevi alacağa 
krası vaki teslimat iddiaşının şahit 1e İspatına mesağıkanuni olmadığı
na ~kseriyetle karar verilmiştir. Sebebi gösterilmiyen borç 11metleri
ne karşı vukubulan delilerin inkarda kizbe müncer olup olmadığı hu
susunda temyiz mahkemesi ticaret dairesinde hasıl olan içtihat ihtila
fı üzerinde toplanan umumi heyette keyfiyet müzakere olunarak ne
ticede borç ikrarını mutazammın beyyine aleyhihe delil ikamesi caiz 
olup ancak ikrarda borcun sebebi musarrah ise müddeaaleyh bu •e· 
bebin tahakkuk etmediğini ispat edebilir. Eğer borcun sebebi tayin 
olunmamısıra müddeaaleyh evvela ikrarın bir sebebi muayyeni bulun· 
duğunu s;,niyen bu sebebin tahakkuk etmediğini İııpat hakkını haiz
dir. Şu hale göre senede müatenit iddiaya karşı yukarıda yazılı. defi 
dermeyan edip bu del'ini alelusul ispat edemiyen müddeaaleyhın has
ınına bir yemin teklifine hakkı olduğu ekseriyetle tekarrür etmiştir. 

T. D. T. Cemiyeti toplantısı 
IST AN BUL, 18 ( A. A.) - T. D. T. Cemiyeti Umumi Katipliğin· 

~: . 

T. D. T. Cemiyeti Umumi Merkız Heyeti bugün Riyaseticümh•;r 
Umumi Katibi Hikmet Beyefendinin reisliği altında Dolmabahçe sa
rayında toplanarak ankete gelen karşılıklar üzerinde tetkikahna de
vam etmiştir. Umumi Merkez Heye.ti ya.rın g~ne to'.'lana~aktır: 

120.000 derleme fişi, Uygur 'ltdınlerı, Orhon abıcl.elerındek~ me
tinler ve kudatkobilikten çıkan kelimelerle eski Türk eserlennd ~" 
toplanmı~ ıstılahların osmanlıca mukabilleri itib~ri~~. ~labe.tik sıra· 
ya konması için 40 kadar edebiyat ııe türkse muallımı unıuersıtede fa
aliyete geçmiştir. 



IFıKÔ~ 
Vazii kanunlar riyaziyeci 

olaydılar!. 
Bir kaç gün evvel (Milliyet) te 

>kudum: 
Şehrimizdeki tahsildarlardan bir 

Efendi, zimmetine (785) kurut ge
çirdiği için 5 sene hapse,3 sene müd 
detle memuriyetten mahrumiyete 
ve 20000 kuruşun kendisinden tah
siline hükmedilmit· Cezasıdır çek
sin, dedim. 

Ayni havadisin yanında ayni mı:
seleye benzer diğer bir h~vadis: 

Bilmem nerenin memur veya 
müdürü 118 bin lirayı zimmetine 
geçirmif··· Henüz mahkemesi intaç 
olunmamış. Fakat tabii olunacak 
ve tahakkuku halinde mahkum da 
olacak •• 

Bu iki yazıyı okuyunca kafamda 
f(>yle bir hesap tenasübü kurdum: 

785 kurut çalan 5 sene hapse 
mahkum olursa 11,800,000 kuruş 
çalanın kaç sene hapse mahkum ol 
maaı lazımdır? •.• 

Hesap neticesinde ikincisinin 
7643 küsur seneye mahkum olması 
icap ediyor. Fakat insan için 7643 
küsur sene yqamak kabil olmadı
ğına göre ne yapılmak iktiza e
derdi bilmiyorum. 

Bu rakamın dehfeti önünde bir 
an durdum. Birinci muhtelisin 785 
kurutluk zimmet kartısında 3 sene 
memuriyetten mahrum olacağına 
göre ikincisinin bittenaaüp tam 
4550 seneden fazla memuriyetten 
mahrumiyeti icap ediyor. Buna da 
maddi imkan görmedim. 

Bu rakamın dehşeti beni bir 
kat daha 9aşrrttı. Bir de birinci 
muhtelisin 785 kurut zimmetinden 
dolayı 20000 kuruta mahkiimiyeti
ni düşünerek ikincisinin ihtili.sına 
geçirdiği iddia olunan parayı mu
kayese edip bir tenasüp daha kur
dum. İkincisinin, af&ğl yukarı 
30,000 lirayı mütecaviz bir para 
tediyesine mahkumiyeti İcap edece
ği neticesine vardım. 118 bin lira 
çalanın 30,000 lirayı ödeyebilmesi 
kabil, fakat 7643 sene mahkumi
yeti ile 4550 maddi imkan yok .•• 

Bu kadar karıtık, bu kadar bir
birine girift rakamlar önünde ne 
yapmalıdır? •• Bununla kafamı çok 
yordum. Doluya koydum, almadı. 
Bota koydum dolmadı. Bir türlü 
i'in içinden çıkamadım. 

iyi ki vazu kanunlar, riyaziyeci
lerden olup ceza meselelerinde 
hesap tenasübünü gözönünde tut
mamıtlar. Eğer bunu bir hareket 
noktası yapaydılar, adalet ifi çık
ıvaz sokağa girer, çorbaya döner-

' '· Salahaddin ENiS 

Vapur kıymetleri 
Ehli vukuf mahallen tet

kikabna devam ediyor 
Husuıi vapurculuk te,kilinde takdiri 

kıymet komisyonunca konan kıymetlere 
itirazlan tetkik eden hakem, birinci ti
caret reiai Nuri Bey dün de öğleden n
vel ve öğleden sonra tetkiklerine de -
vam etmiıtir. Dün hakemin daveti üze 
rine konan kıymetlerin çok olduğuna 
hükiimet namına itiraz eden takdiri kıy 
met komisyonu reiıi Sırrı Bey de ha -
kem Nuri Beyi ziyaret etmit, Nuri Bey 
kendisini dinlemittir. lstitari mahiyette 
ki ehli vukuf ta çalı§mıt ve letkikatla 
meşgul olmuıur. Bundan sonra ak§am 
üzeri Nuri Bey ehli vukufla mahallen 
tetkikata gitmiıtir. 

1 BORSA 1 
<it Bankaımdan alınan cetnlclir) 

17 EYLÜL 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar Tahvilat 
fatilcra:ı:: dahili 97,,50 Ele&ctrik 
1933 l.ıikr•z.ı 95.- Tram•ay 
Ştır• D. yollan 2.,80 Tünel 
D. Mavabidft 54,SO Rılkbm 
Cümrfilı:ler 8,50 Anadolu 1 
Saydi mahi 6,50 
&idat 10,25 ., 111 
T .aıkeri1• 10,35 Mümessil 

ESHAM 

it Banlıaaı Na· Tcleron ... •.SO Bomonti 
., ., Hamili•• 9,55 Terlcoa 
,. ,. Müt!ı••İ• 102 Çimento 
Tram•ay 43, Jttiaht day. 
A.nadolu Hisse 27.SO Şark doy 
Reji 3 ,20 Balya 
5ir. hariye 15,25 Şark m. ett• 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 12.06 ı Prai 
Londra 665 Viyana 
Nüyork 71,65 Madrit 
Briikıel 33.850 Bertia 
Milaao 8.9875 Zloti ~ 
Atiu 838425 Pe9te 

C..e-.re 2.43.875 Bel ırat 
Sorya 67,1325 Bülıreı 

Am•tıerdam 117 Mo•lr.o•a 

NUKUT (Satıl) 

Kurut 

-.-

17,60 
48,20 
47,50 
51,20 

12,45 
19,50 
27.65 
Jl,75 
18, 
ı.ıs 
2 ,20 
2,90 

15925 
4.375 

56425 
197 

4.22375 
3.7665 
34745 
80.50 

1087.25 

Kuruı 

20 f. Franıı• 167 ı Şilie, A•. 24.50 
1 latıerli.n 677 1 Peaeı. 16 
J Dolar 139 J Mark 48 

20 Li.ret 223 1 Zeloti 24.-
20 f. Belçika 117 20 Ley 0.23 
2Q Drahmi 24 20 Dinar 55.-
20 1. la.,.jçre &18 J Çern.o•İç -.-
20 L••• 25.50 J Alha 9,2S 
21 Kur. Çek 118 1 Me~idiye 0,37 

J Florio 83 Banknot 2,00 

MiLLiYET SALI 19 EYLOL 1933 

• 
ŞEHiR 

Ekoae•d 

Menşe 
Şehadetnameleri ----
Müddet ay sonuna kadar 

temdit edildi 
Akdedilen ticaret muahedeleri muci

bince Franıa, Almanya, Avusturya ve 
Macariıtan ile Türkiye ar11ndaki itha
lat ve ihracatta döviz çıkarılmaması 
prenıip olarak kabul edilmiştir. Bazı 
tüccarların, bu memleketlerden Türkiye 
ye gelen ithalat emtiasırun bedellerini 
Devlet banka&ına yatırmak maksadile bu 
yerlerden ıetirdikleri eşyaların men§e
lerini değİ§tirerek kontenjanla çıkarmak 
hilekarlığına saptıkları ve bu suretle bü 
yük bir suiistimale başladıklan anlaşıl
mııtır. Bu vaziyetin önüne geçmek için 
gümrük ve inhisarlar vekaleti çok 11kı 
tedbirler almııtır. 20 eylulden itibaren 
alınması lizım gelen menıe şahadetna• 
melerinin müddeti bir teırinievvele ka
dar uzatılmııtır. 

Tutun konferansı bugün son 
defa toplanıyor 

Şark tütünleri konferansı, dün de 
öğleden evvel ve sonra Milat Beyin ri
yasetinde iki İçtima yapmıf ve lstanbul 
da tesis edilecek Balkan tütün ofisi ni
zamnamesinin müzakeresine devaın et .. 
mittir. Bu sabah son bir içtima yapıla
cak ve müteakıben murahhaslar memle
ketlerine clöneclderdir. 

Takas vesikaları 
Ellerinde takas vesikası bulunan ta

cirlerin vaziyetlerini tayin edecek tali
matname henüz alakadar tehrimiz ma· 
kamatına tebliğ edilmemiıtir. Ankara
dan gelen malümata göre, hazırlanan 
taliatname Heyeti vekileden ıeçtikten 
sonra bugünlerde neşrü tebliğ dilecek
tir. 

Muhtelif erzak fiatları 
Yapılan tetkikata ıöre, bu sene ihraç 

maddelerimizden bemen bemen yalnız 
fmdık fiyatlan geçen seneden yüksektir. 
Geçen ıene 40 kuru§& satılan fındık, bu 
sene 60 • 70 kuruşa talip bulmaktadır. 
Geçen seneki ihractııruz 101 milyon li
rayı bulmuıtu. Bu senenin sekiz ayın ... 
daki ihracatımız 42 milyon liraya baliğ 
olır.uştur. ihracat meYıİminin en faal 
zamanında bulunduğumuz cihetle bu ye 
kunun bayii kabaracağı tabiidir. Ticaret 
odaııın yaptığı tetkikata göre, yumurta 
fiyatlarından geçen senelere nazaran 
tenezzül vardır. 931 senesinde 45, 932 
de 25 liraya satıla.n bir sandık yumurta 
nın bu ıeneki fiyatı vasati 19" • 20 lira 
araundadır. Peynir ve zeytin gibi mad .. 
delerde ıeçen senelerin fiyatlanna nis
beten yüzde 50 tenezzül kaydedilmek
tedir. Zeytinyağı fiyatlan ceçen sene
ler 3S - 36 kuru§ken bu sene 23 • 25 ku
ruıtur. Nohut fiyatlannın ela, bazı tacir
lerin ucuz mal almak maluadile anlaı· 
malan neticeainde geçen sene 13 kurut· 
ken bu ıene 1 l kuruta kadar düıtüğü ha 
her verilmektdir. 

Küçük bankalar birleşiyor 
Baz1 küçük bankalar birleşmektedir

ler. Bu cümleden olarak Usküdar ban
kası ile Adapazarı Bankası Calatada 
müıterelı bir ıube tesis eı..;.,ğe karar 
venniıterdir. 

Rehin müessese! eri 
Faizle ödünç para Yeren müesııeae

lerin beyanname vermeleri için verilmit 
olan mühlet bitmiı tir. Şimdiye kadar 
yüzü mütecaviz rehin müesıese.i tica -
ret müdürlüğüne müracaatla alakadar 
komiaerliğe kaydedilmiılerdir. Dün ele 
irilt ufakJı 85 müessese komiserliğe mü 
racatala beyannamelerini vermişler ve 
senevi yüzde 12 den fazla faiz almaya
caklarını taalıhüt etmişlerdir. Veresiye 
muamele yapan müesseseler de ayni mua 
meleye tabi tutulmuştur. Müddeti bittiği 
için müracaat etmedikleri teıhit edile
cek rehin müesseıeleri sulb mahkemesi
ne vttiJecelderdir. 

Mısırda yeni tutun kanunları 
Mııırda, sigara ihractınrn ıeneden se 

neye azalması, Mısır sigaralarının ima
linde ucuz ve tağ§iş edilmiı tütün kul
lanılmasına atfedilmektedir. Mısır hüku 
meli dünyada tanınmış olan ve memle
ket için mühim bir mebaı varidat teıkil 
eden Mııır siıara aanayiini korumak 
maksadile üç kanun neşretmiıtir. Bu ka 
nunlar mucibince, tağıiş edilen tütün it .. 
hali! .satışı v-; mubalazası kaçakçılık ad
dedilir. Tağııı edilen tütünden maksat 
tütün namı a1tında satılan yabancı macİ 
deler ve men§e İsmi tahrif edilerek sa
tıl?n tütklaünferle tömbeki. puro, sigara ve 
saır artı r ile ihzar edilen tütünlerdir. 
Tütün tohumlannrn ithalini. satışını ve 
muhafzasm~ ı;nenedilmektedir. Üçüncü 
kanun mucıbınce tütün ticaret ve ima
latı devlet kontrolu altına alrnmı,ır. 
Zabıtayı adliye memurları tütün imalat
hane ve depolarını teftiı ederek bulduk
ları tütünleri daima tahlil ettirmek sa
lahiyetini haizdirler. 

Muğladan ihracat 
MCULA, 18 A.A. - Vilayetin muh 

telif iıkelelerinden hariç 485 kara sığır 
1702 koyun, keçi, 13 manda, 1345 kü
mes hayvanı, 198 kilo kil, 600 kilo yapa 
ğr, 2432 kilo deri, 210 kilo sünger 15 
bin kilo ıünbre ihraç edilmiştir. ' 

Muğla tütünleri 
MUC:LA, 18. A. A. - Tütünlerin kı

rılması bitmi~ ve denldere baıılmağa 
başlanmıştrr. inhisar idareıi eksperleri 
tütünleri çok nefis olduğuna dair rapor 
vennişlerdir. Kumpanya memurlan ge
lıµ gitmektedirler. Piyasada henüz bir 
harek~t yoktur. 

Mahkemelerde 

Arifin davası 
--o-

Katil Arif dün mu
hakeme edildi 

Okuyucularımız hatırlarlar: geçen 
temmuzun on betinde Büyükderede 
Kefeli köyünde bir cinayet olmuştu. 
Harbiyede Sipahiocağı kart111nda bir 
evde oturan müteveffa Nuri Beyin 
26 yaıında oğlu Arif Efendi; Maçka· 
da Sühai apartımanında oturan tüc
car Burha.,eddin Beyin kı:r:ı 18 yaşın
da Mehlika Hanımı tabanca ile üç 
yerinden vurarak öldünnüıtü. 

Cinayeti müteakıp günlerde bu ha-
disenin bütün tafaiJİltım cazetemiz 
yazmıttı. 

Dün, bu cinayet davaama, ağırceza 
mahkemesinde baılanrruıtır. Muha
kemeye sabah saat 11 den sonra bat· 
lanmıı, on üç buçuğa kadar sürmüş
tür. 

Mahkeme salonu ağzına kadar d,,ı. 
muıtu. Dinleyiciler araaında bir çok 
hanımlar da vardı. Arif Efendi, traf 
olmuı, aiyah saç.lannı gayet düzgün 
taramıf, ve Jicivert bir elbiae giyinmiı 
olduğu halde üç jandarmanın muha
fazası altında mahkemeye getinlmit 
ve ıuçlu yerine otunnuıtur. 

Kendisini tanıyanlar biraz za)'lfla
mıı olduğunu aöylüyorlardı. Heyeti
h&kinıe Reia Aziz Beyin riyasetinde 
idi. Müddei vekili Esat Bey, suçlu ve
kili Nuri Beydi. 

Şahitler dinlendi. Ve mahkeme he
yeti •uçlu Arif Efendinin Tıbbıadlice 
mütahede altına almmasma karar 
verdi ve muhakeme S ikinci tqrin pa· 
zartesi gününe kaldı. 

Komünistler mahkOm oldu 
KomüniatJikten auçlu Nizamettin, 

irfan, Selim Sım, Madam Vilda üçer 
seneye mahküm olınuılardır. 

Bir tasallOt davası 
Yedi yatında Muhterem iaminde bri 

kıza tasallut eden Hüseyin oğlu Osma
nm , davasına dün gizli olarak bakıl
mıştır. 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye Vekili ŞüJuoii Kaya Bayin 

Ankaraya gittiği yazılrnı§Sa da Vekil B. 
Baıvekil ismet Paşaya intizaren burada 
kalmııtır. Şükrü Kaya Bey dün Tokat
liyan otelinde Paris sefiri Suat Beyin 
ziyaretini kabul etmiıtir. Vekil Bey ya
nndan sonra Ankaraya dönecektir. ----

Kamyonlar da regla
tör takacak 

Otobüslerin ıüratini tahdit için rei· 
latör tatbik ediliyordu. Belediye kam -
yon ve kamyontlerin de reğlitör tak
malanna karar vermiıtir. 

Avrupa ile telefon 
Ediren, Alpallu ve Y alon merkezle

rinden ele Avrupa ile telefon ıııubHere
lerine baılannuıtır. 

-
Maarifte 

Liselere 
Tehacüm __ .,...__ 

Haydarpaşa fakültesinde 
de lise açılacak 

I 
Maarif vekileti orta tedrisat umumi 

müdürü Fuat Bey dün Ankaradn ıeh
rimize gelmiıtir. Fuat Bey, dün Oniver ... 
sitede batlayan orta mektep muallimli
ği ehliyet imtihanlarrnda hazır bulun • 
mııştur. imtihanlar bir hafta •Ürecek • 
tir. Bir he/ta sonra Fuat Bey tekrar 

. ,:..,,_,aya dönecektir. Şehrimizde bu ıe 
ne orta mekteplere ve liselere pek faz .. 
la tehacüm olduğu için bir kmm talebe
ye yer bulunamamııtı. Bu talebelerin 
müracaatını Maarif vekaleti nazan dik
kate almıflır. Fuat Bey dün bu hususta 
bir muharririmize demittir ki: 

- Mektepsiz biç bir çocuk kalma
ması için bütün tedbir alınmaktadır. 
Haydarpaşdaki Tıp fakültesi binası me
selesi halledilmiştir. Bina Maarif veka
letine verilmiıtir. Birkaç ıüne kadar te
sellüm edilecektir. Burada geniı te•ki
latlı bir lise açılacaktır. Müracaat eden 
talebe mikdarıan göre §Ubeler ilave edi 
lecektir. Binaenaleyh mektepıiz kal • 
rnak endiıesi varit olamaz. Haydarpa§a 
liseıinin tedrisata mümkün olduğu ka· 
dar erken baılayabilmesi için çalışılrnak 
tadır." 

ilk tedrisat kadrosu 
llk tedriıat kadroıunun tebliği dün 

ikmal edilmiıtir. Yeni kadroda zam gö
ren alı. yüz küaur muallim de yeni ma
'şlannı tqrinievvelden itibaren almaia 
~laycaklardır. 

Maarif mUdUrlUgUnde 
yeni teşkil At 

lstanbul Maarif müdürlüğü yeni 
teıkilitı takarrür etmiıtir. Yeni teşkilat 
ta Maarif müdürlüğünde üç muavin var 
dır. Biri eaki muavin Hıfzırrahman Ra
tit Beydir. ikinci muavin kapanan erkek 
muallim mektebi müdür muavini Fuat 
Beydir. Uçüncü muavinlik henüz mün
baldir. Bugünlerde tayin edilecektir. 
Muavinlerin maaşları işi derece yükselti
lerek 45 liraya çıkarılmııtır. Maarif mü 
dürü Haydar Beyin maaşı da iki derece 
yükseltilerek 80 liraya çıkarılmııtır. 

Bakalorya imtihanları 
kaldırılmıyacak 

Dünkü Son Posta gazetesi liıe ve 
orta mekteplerde bakalorya imtihanları
nın bıkacağım yazıyordu. Yaptığmuz 
tahkikata göre bu haberin aslü esası yok 
tur. Vekilet bilakis bakaloryaya gir
mek hakkını üç senede üç defadan yedi 
defaya çıkarmııtır. 

Edebiyat Fakültesi talebesi 
Universite Edebiyat fakültesi reiıli

ğinden: Eski Darülfünunun lağvı ve U
niversitenin kurulmasından dolayı fakül 
temizde eıki talebenin kayıtlan yeni
leıtirmek üzere fakülteye müracataları 
lazımdır. 

Gebzede bulunan ceset 
Esadullah olduğu ve feci bir cinayete 

ktırban gittiği anlaşıldı 

O/dürülen ııe cesedi bulunan Eıuıdullha 

Bundan bir mÜddet evvel Kumka· 
pıda esrarengiz bir hadiıe olmuştu. 

Kuınkapıda Kıraathane aahibi olan 
Esadullah Efendi Yorgi isminde bir 
kayıkçıdan kir&ladığı sandala bir ar· 
kadatını da almıı ve denize açılmıttL 

O gün alqam üzeri, E.sadullab E
fendinin henüz aYdet etmediğini gö
ren sandalcı Y orgi, merak içinde sai· 
da solda aranmakta iken ak§Bm ka
ranlığında sandalının sa.bilde tenha 
bir tarafa çekildiğini ıörmüı •e içine 
bu.klığı zaman, Esadullab Efendinin 
giymekte olduğu caketle iç çamaıır
lannı görmüştü. Fakat Eaadullah E
fendi meydanda yoktu. 

Y orgi Efendi bu hal kartısında za
bıtaya müracaalta'n bll§ka çare bula
mamıt, bildiklerini de anlatrruıtı. E
sadullab Efendinin yanındaki adam 
da meydanda yoktu, esasen bunun 
kim olduğu da belli değildi. Diğer ta
raftan Esadullah Efendinin kansı ve 
biraderi de polise müracaat etmitler 
kendisini arıyorlardı. ' 

Esadullah Efendi ne olmuıtu? Ya
nındaki kimdi? Sandalı, Esadullab E
fendinin Üzerindeki etya ile beraber 
sahile kim getirip bırakmr§tı?. Bütün 

bunlar meçhuldü. 
lıte bir müddetten beri bu hadiae

·!ın aydınlatılmasına çahtılıyordu. 
Nihayet Tuzla dan lstanbul zabıta

aına bir müracaat yapıldı. 
"Denizden sahile bir ceset çı'lıanl

mııtır. Üzerinde yara ve bereler yar· 
dır. Yüzünün eıki.li bir lranlıya ben
zemeılctedir. Takibat ve tahkikat ya
pılıftaktadrr.,, 

lstanbul zabıtası bu haber Üzerine 
Esadullah Efendinin ailaeine müraca· 
at edip keyfiyeti anlatmııtrr. 

Ceıet muhafaza altına alınmıt ve a
il~sinin Tuzlaya giderek maktulü lef· 
hıs etmeleri beklenmittir. Bu faciaya 
kurban giden §ahım hüviyeti kat'iyet
le teıpit edildikten sonradır ki İc1>p e
den izler üzerinde yürünerek eal'ar 
perdesi kaldmlacaktır. 

Bu hususta bir muharririmiz kahve
ci Eaadunahın kardeti Çemberlitl\fta 
bakkal lrani Ali Efendile gÖrü§mÜş
tür. Ali Efendi diyor ki: 

- Kuınkapı merkezi evvelki gün 
Cehzede bir cesedin bulunduğunu ve 
u....,Jiıı Esadullaha ait olup olmadı~ı
nı cidip görmemizi söyledi. Ben de ;a. 
nımda sandıkçı Eaat, kahveci Cafer, 
kahveci Rüstem olduğu halde Cebze
ye gittim. Orada müddeiumumi mua
vinlerinden Kadri, jandarma kuman
danı Nureddin Beylerle görüıtük. Ce
set Dancada çıkınıt ve Cebzeye geti
ril":"tti. Fazla taaffün etliği için ce
ıedı gömmüıler ve yalnız bize ce&et 
üzerindeki bazı iıaretlerden bahsetti- • 
ler. Verilen itaretler tamamile kaı de
§İmİzdeki iıaretlerdir. O zaman ceıe
diıı kardqimiz olduğunu anladık. 

Kardeıimi iki parmak kalmlığında 
bir iple boğmutlar ve alatıtenasüliye
aini kearniıler, sol bacağına ağır b.ir 
ciaim bağlarruılardrr. Et çürüyünce bu 
ciıim kopup dütmüt ve bu suretle ce· 
set suyun wtüne çıkmııtır. Maamafih 
yanında bulunan adamm kim olduğu 
henüz belli değildir. Benim ıüphem 
ıudur: Yakanın olduğu gün karde
tim Eaadullah bir kahvenin önünde 
bir gençten 16 lira alacağını söylemi§ 
ve kahveye gİtmiıti. Bizim bundan "e 
daha bir iki kişiden fÜphemiz vardır. 
Hepaini de zabıtaya söyledim . ., 

•eıaıııı,ad• -
Yeni talimatname 1 

Arzu eden herkese 
tevzi edilecek 

Yeni belediye zabıta talimatnamesi
nin üç forması tabedilmittir. Bütün ta
limatname 800 maddedir. Şimdiye kadar 
ancak 228 madde basılrnıflır. Talimat • 
namenin maddeleri yanında kafi mik • 
darda boı yer bırakılmıftır. Buralara 
belediye azalrı, alakadar zevat kendi 
fikir ve kanaatlerini yazacaklardır. Ta
limatname §İmdilik bir proje halindedir. 
ilave edilecek yeni mütalealardan aon
ra kat'i teklini alcaktır. Bunun için be
lediye talimatname projesini fazla mik
darda bastırmaktadır. Proje arzu eden 
herkeae tevzi edilecektir. 

Şubelerde teftişler 
Belediye hesap iıleri müdürü Kemal 

Bey dün de ıubelerde bazı teftitler 
yapmııtır. Dünkü teftişler neticeıinde 
de vazifelerini ihmal eden beş on tah
sildann yevmiyeleri keoilmek suretile 
tecziyeleri takarrür etmiıtir. 

Tifo azaldı 
Şehrimzde tifo hayli azalmıştır. Ge

rek 11hhiye müdiriyeti ve gerekse bele
diye doktorlarının almıı oldukları tedbir
ler ıayeıinde bu hastalığın önü alınmıt 
tır. Belediye doktorlan barı ban ve otel
leri ve umumi mahalleri dolaıarak be
lediye nizamnamesine riayet etmeyenle 
rin tecziye edilmelerini bilclirmiılerdir. 
Bu meyanda Çemberlita§ta Köprülü ca
mii medresesi kapatılmı§lır. Aynca da 
Çemberlita§ta Vezirhanı da bugünlerde 
teftiı edilecek, hanın havl111ndaki pislik 
ve fena kokular izale edilecektir. Bu han 
100 odadan ibaret olup içinde 200 ka
dar aile oturmaktadır. Burada oturanla 
ra tifo aım tatbik edilmeğe baflanmıı· 
tır. 

Vazife kurbanı 
Genç defnedildi --Halit Ef .nin birçok yangın

larda yararlığı görülmüştü 
Pazar ıünü Beylerbeyinde vukua 

gelen yangında .. azife batında feci bir 

HALİT EF. 

surette yaralanan be 
lediye itlaiye §oförü 
Halit Efendi tedavi 
için kaldırıldığı Os 
küdarda ZeynepKa 
mil haatahanesincle 
vefat etmiıtir Halit 
Ef. için belediye 
dün parlak bir cena 
ze merasimi yapmış 
tır. Merasimde vali 
ve belediye reöai M\ı 
bittin Bey, beledi
ye muavinleri, bele 
diye erkanı. itfaiye 
müdürü, amirler, ar 
kadaılan,f tfaiye oto 

mobilleri polis ve as 
ker bulunmuıtur. 

Tabut bir Türk bayrağınasanlmıtb. Ce
nazenin önünde muhtelif teşekküller na
mına 7 çelenk vardı. Cenaze sabahleyin 
hastahaneden kaldmlmıf, Usküdardan 
motorla ıc..unpqaya çıkanlmıt ve Ka
ınnpqa mezarlığuıa defnolunmuıtur. 

Halit Efendinin. yangJnda duvardan 
c!üıütii çolı feei olmuıtur. Halit Efendi 
ıofördür. V azifeoi olmadığı halde 
bir arkad11run: 

- Balta verin, diye bağırması üze
rien hemen yerinden fırlamış ve balta
yı alarak ateı içinde bulunan arkadqma 
•ermiştir. Fakat Halit Efendi ateşin 
içinden çıkarken üatüne çıktığı duvar 
ıu ile fazla ıslandığmdan yıkılmak teh
likesini göstermiJtir. Bunun üzerien Ha 
lit Efendi canını kurtarmak için aşağıya 
atlamak istem.İt.. birden müvauneıini 
kaybederek beyin üstü qağıya düımüı
tür. Halit Efendi, bütün yangınlarda, 
yalnız itfaiye otomobilini kullanmakla 
kalmaz, ate§in içine girerek vazifesi ol
madığı halde bir çok yararlıklar göste
rir<li. Halit Efendinin yeni yanğında 
arkadıına yetiıtirdiği balta yangınrn 
büyWmesinin önüne geçmiıtir. Fakat 
kendiıi ölmüıtür. Halit Efendi henüz 
gençtir. Bir karm, iki küçük çocuğu var 
dır. Bele.diye ailesine yardım edecek ve 
tazminat verecektir. itfaiye efradı sigor
talı olduğundan Siıorta ıirketi de Ha
lit Efendinin ailesine tazminat verecek
tir. 
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İncirlerin yağlanması 
Bir garip müşahede yaptım .• 

Ben küçükken evde her nevi ku
mes hayvanları besliyebilirdik te 
hindi besliyemezdik. Çünkü pe· 
der merhum söylemişti. Hindi yav
rusunun tabii def'ini temin etmek 
için yağlamak İcap edermiş. Güç 
feY· İyi ki hindi yavrusu değiliz. 
O zamandan beri bu yağlamak 
meselesi nazarıdikkatimi celbe
derdi. 

Geçenlerde, şu yukarıda söz ba
şında yazdığım garip bir müşahe
deyi yaptım. Bu sene sıcak az ol
duğundan İncirler pişmedi. • Bah
çedeki bir kaç incir ağacının üs
tü pıtrak gibi mozalak bam meyve 
dolu. . Birisi dedi ki: 

- Bunlara zeytinyağı sürünüz!. 
Çabuk olur!. •• 

Ve öyle yaptık. Be, gün sonra 
incirler tatlılattı, büyüdü ve niha
yet oldu. • Ve bilahare öğrendim 
ki; bu it Edremit taraflarında pek 
yayılmıt imit. Hatta domatese ka
dar yağ sürer oldururlarmıt •• 

Bu müşahede üzerine, düşün
düm. 1nsan1İı.rda da yağlanmak 
vardır. İçimizde bir kısmımız 
bu yağcılıktan pek hoşlanırız. Ben 
bunu pek hot görmezdim ama in-· 
cir ve domateslerin de yağlanarak 
tatlılandığını ve büyüdüğünü gö
rünce arbk aramızdaki yağcılığa 
hak verdim. Yalnız bilmiyorum, 
insanlarda yağlananlar büyür a
ma, tatlılatır, olgun olur u>u 7 

Mühim haber 

Dün aktamki radyoda bizim spİ· 
ker göğsünü gere gere dünya ha
berleri arasında fU mühim. haberi 
verdi: 

"LIZBON, 17 - E'ortekiz Hü
kiimeti sefirleri arasında tebeddü
lat olmuştur. Tokyo sefiri Mösyö 
bilmem ne Buenos Ayrese, ve ora
daki Mösyö falanca da Tokyoya 
nakledilmitlerdir .,. 

Şükür fU haberi öğrendik. Bili
yor musunz, bu tebeddüli.tı ne ka· 
dar merak ediyorduk. Allah razı 
olsun •• 

Romen 
Bahriyelileri 

FELEK 

Dün Cumhuriyet abide
sine bir çelenk koydular 

Limanımızda misafir bulunan Roman 
ya bahriyesine mensup Con5tantza mele. 
tep gemisi kumandan ve efradı dün saat 
11,30 da merasimle Taksim abidesine 
,iderek bir çelenk bırakmıılardır. Con• 
tantza ıerniıi bundan üç sene evvel f. 
talyacla yapılmıı ve esans ile işley~ bir 
gemidir. Gemi esas itibarile denizaltı 
ıemileri için iıtinatcftb ıemisidr. ltal
yada yapılmakta olan denizaltı ımıile
riain ikmaline kadar mektep ıemiai o
larak ku llanılmaktaclır. Gemide tı :ıa
bit namzed~ 40 zabit ve 15 muallim bu 
lumnaktadır. Geminin 101 milimetrelik 
iki, tayyareye karıı kullanıla~ 67 mili- " 
metrelik iki topu vardır. K-umandanı 
Komodör Alexandre Durnitreşcu' dur. 
Kumandan Dumitrescu 29 sene Re._....,. 
ya bahriyesinde hizmet etmiı kıdemli 
bir zahittir. Geminin zahit namzetlerin· 
den maada 50 kadar mürettebatı •ar -
dır. 

l KDçDk haberler 1 .____ __ _ 
* Tahlisiye idaresile Osmanlı Banka· 

ıı arasında mevcut ihtili.fın ıulhan hal. 
li takarrür etmiı ve bu huıusta tahlisi
ye idaresine tebligat yapılmııtır. 

• Ankaraya gitmiş olan muhtelit 
mübadele komisyonu TÜt'k murahhas 
heyeti mÜ§aviri Kerim Bey tehrimize 
avdet etmiştir. 

• Dünkü akıam gazetelerinden biri, 
Evkaf idaresinin Dördüncü Yalof hanın 
yeri meselesinden çıkan bir dava)'l kay
bettiğini yazıyordu. Evkaf idaresinde" 
yaptığımız tahkikatta börle bir mesele
den Evkaf idaresinin kaybedilmit bir da 
•ası yoktur. 

Va;ıi/e kurbanı Halit Efendiye dün ya pt/an parlak mera.siminde. 
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( Askeri bahisler l 
Fransada, halkın savaş gazlarına karşı 

korunması için neler yapılıyor? 
Fransız Harbiye Nezareti, 1931 

yılında, sivil halkın zehirli gazlara 
kartı korunması için yapılması la
zımgelen tedbirleri genitletici ma
hiyette yeni tedbirler almıt ve te· 
meller neşreylemiştir .Bu yeni netri
yat, asri bir ülkede halkın sav~ 
gazlarına karşı korunması için ya
pılmakta ve yapılacak olan işleri 
bize öğretmektedir. Bunlar çok en
teressan teyler. 

Yeni telakkilere göre, savaş gaz· 
!arına karsı sivil halk ikiye ayrılı
yor: Birisi muallim olarak kullanı
lacak kısım, diğeri de bizzat öğre
tilecek halk kütleleri. 

Muallim olarak su sınıflar dik
kat bakışına alınıy~r: Yangın sön
dürücüler, polis, belediyeciler, de
miryolu, posta telgraf idaresi me
murları,fabrikalar mensupları, dok
torlar, eczacılar, sayraklar (1) 
mensupları, nihayet te mektepler 
muallimleri ve muallim hanımları. 

İşte yukarda sayılan bütün bu sı· 
nıflara mensup kimseler, yaşamak
ta oldukları mahallerdeki askerlik 
koşunlarındaki gaz zabitleri vası· 
tasile muallim olarak yetiştirilecek
lerdir. Bunlardan doktorlar ve ec· 
zacılar ise ayni zamanda zehirle· 
nenleri kurtarmak ve gazlanmış 
mıntakaları temizlemek işinde da
hi mükemmel olarak yetiştirilecek
lerdir. Kolordu kumandanları, ken
di ınıntakaları içinde oturan ve ya. 
şıyan itbu meslekler mensuplarına 
kurslar açmak, bunlara lüzumu ka
kar muallim tahsis eylemek, gaz za
bitlerinden ve doktorlardan icap 
edenleri garnizon olmıyan mevki
lerde açılacak kurslara kadar gön
dermek ile yumuşlandırılıyorlar. 

!arını ve koruma sihazlarını temin 
eylemeğe borçlu tutulmutlardır. 
Kezalik, askerlik koşularının 
gaz odaları dahi işbu 
tedrisat ıçın sivil halka 
tahsis edilecek ve böylece, yetişti
rilecek muallimler, gazlanmıt bir 
mevkide ameli olarak bulunmak 
fırsatını elde edeceklerdir. Gami· 
zon olınıyan yerlerde ise Belediye
ler veyahut fabrikalar birer gaz 
odası kurmak yumuşunu yükleni
yorlar. 

işte, evvelemirde, ordu dıtında- l 
ki sınıflardan böylece lüzumu ka
dar muallim yeti9tirildikten sonra 
bu muallimler vasıtasile tekmil 
Fransız halkına, savat gazlarına 
kar'ı korunma usulleri öğretilmeğe 
batlanacaktır. Bu muallimler, hü
kfunetin ve belediyelerin açacakla
rı kwslar ve yaptıracakları toplan· 
tılar vasıtasile gaza kartı korunma 
hakkında ameli ve nazari olarak 
dersler vereceklerdir. 

Fransızlar, gazlara karşı korun
mak için tekmil halkı yetiştirmek 
sayesinde halkın zehirli gazlardan 
korku ve tasasının da azalacağı, 
çünkü kendisini müdafaa etmesi
ni öğrenen balkın artık savaş gaz· 
larından çok korkusu kalmıyacağı
nı düşünüyorlar. ( "') 

CINOCLU 

(1) Sayrak hastahane (sayru evi) 
(2) Yedek ihtiyat 

MiLLiYET SALI ·19 EYLtlL 1933 

Türk adları 
Besim Atalay Beyin bir 

kitabını Ame
rikadan merakla istediler 

Memleketimizde canlanan özdil cere
yanı bütün dünyada derin bir merak u .. 

yandmnııtrr. Daha 
düne kadar Avrupa 
ve Amerikanın gö .. 
zünde hiçe sayılan 
bir milletin artık öl 
müı sanıldığı bir sı 
rada yeniden can • 
!anması, hükümdar 
lığı, taassubu mem 
leketten kovarak ye
pyeni bir varlıkla or 
taya atılması büyük 
bir hayretle kartı • 
lanmııtır. Hele eıi 
görülmedik bir se
ferberlikle ö· ,.,;ıp 

dilini halkt..;~ -:.>z 
derleme yolile can-
landırmak teşebhü. 

sü bütün bütün yüksek ve f.aıırtıcı bir 
hamle olarak görülmüıtür. Ozdil akışı· 
nın en göz çeken görünü§lerinden biri 
de çocuklara yeniden yeniye verilen ad· 
larm Arap ve Acem yadigan isimler • 
den uzaklatarak milli Türk tarihinin sak 
ladığı öz türkçe adlardan seçilmesidir. 
Yeni doğan yavrulara ad vermek işi her 
zaman bir millette dil akı~ının hangi a .. 
maçlara doğru yürüdüğünü gösterir. 
Yakın tarihimzde bile bunun benzerleri 
vardır. Tanzimattan sonraki devirde ilk 
ad (Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin) 
gibi bir öz müslüman adı olmak, ikincisi 
de bir vasıf _gösterir arapça veya acem
ce söz gelmek üzere ilcizli adlar moda ol
muştu: Mustafa Reıit, 11\l'Chmet Recai, 
Mahmut Ela-em .... ilah gibi Serveti Fü. 
nun devrinde biri kendinin, öteki baba
sının olmak üzere ikizli ve işidilmedik 
Arap, Acem sözlerinden adlar ınodava 
çıktı: Hurrem Şadan, ~eyda Saffet, F e
ridun Hikmet.. ilah gibi. 

.,, . 

1 Anketimize 
Gelen karşılıklar --
Gelen karşılıkları pey
der pey neşrediyoruz 

Liste: 5 
Elde olan sözler fÖyle sayılabilir: 
Kendini beğenme; kıvanma; ku

rum; ağırbaşhk; başbencilik; Küvez· 
lik; kongoş, kongu§, ve konğuşluk; 
bencilik; burun büyüğü; kıvançlık; 
teçkin; uluşunma; büyüklenme; Gö
nül; Özlük; Avurt; Oğüngenlik. 

Gurur: Küvez;lik. S. Maksudi B. 
Teçkin. Buhari 

Kibir: Teçkin. Buhari. 
Büyüklenme. 
Ulusinma. Hibetülhakayik'te 
geçer, daha çok Tekebbür na 
mına. 

Burunbüyüğü. Bakın Vefik 
P a§a "Büyük" tarifi. 
Konguf. (Hem kibir hem sı· 
fat olarak mütekebbir). Kon 
guıluk. (2) 

ı·aazzum: Avurt. Kurum. 
Tefahür: Ulusinma. 

Kıvanma. Kof, kabarmak 
gibi sözlerle özdar( 1) ola
cok olan bu söz Tefahür'de· 
ki §İ§İP kabarmayı iyi ifade 
eder. 
(Ôğüngenlik) Öğünen sö
zünü IUgatlarda bulamadım. 
Fakat işittiğimi sanıyorum). 

Vakar: Ağırbaşlık. Ölçüm. 
Zahir; Kıvanlılı. Kıvanmak'tan, 

kıvanılacak mesne. 
Süleyman HURŞIT 

(2) lb. Alaettin Beyin Yeni Türk 
1Ugatı Konguf aözüne baıka mana 
ko§uyor. 

(1) Kökleri bir olan sözler için 
kullanılan Kökdaş sözü sanıyorum ki, 
mesela (Kapamak) ve (Kapı), (A· 
damak) ve (Ad) gibi kökleri arbk le 
şekkül etmİ§ sözlere münhaoırdır, ya 
hut münhasır olmak gerektir. Bu hal· 
de (Köpük), (Kap), (Kavuk), (Ko
van) glbi, daha uzaktan benzeyiş 
bir kökün teıekkülden evvelki nüve
sinde bağlı bulunan sözleri ayırt et
mek lazım gelir diye bunlara özdaı 
edelim. 

HİKAYE 
İki damla gibi 

fnsan ne kadar eski evli olşa, uslu ol· 
sa, hatta karısını sevse, gene sokakta,_ 
vapurda, tramvayda gözü kayıyor ve 
etrafına bakıyor. Eh. insanlık bu! 

Meşhur alem bir söz var: 1 nsan her. 
gün bakla va, börek yese en sonunda bı· 
kar. Sabah beraber, aktam beraber, oda• 
da beraber, Sofrada beraber, hülasa Öm· 
rünüz oldukça bir arada yaşadığınız ka· 
dını ne kadar ıiddetle severseniz seviniz, 
onu görmeğe aJı§llllŞ olduğunuz İçin, si
ze fazla heyecan veremez .. Bu da pek 
tibüdir. 

Bir de komşunun tavuğu komşuya 
kaz görünürmüş. Fakat sokakta, tram· 
vayda, vapurda tesadüf ettiğiniz cinsila· 
tif, darbnneselinin aksine olarak kart 
tavuk ta olsa, piliç gibi görünür. 

Kazara kart tavuk değil de, kısmeti· 
nize bir piliç düıse ne yaparsınız? Hiç 
düşünmeyin, Fettah Beyin yaptığını ya
parsınız. 

Fettah Bey evden çıkmış, etrafına ba· 
kma bakma yürüyordu. Kaldırımda ev· 
vela bir çift küçük ayak gördü. Sonra 
ince bilekler, daha sonra uzun baldırlar .. 

Gözlerini yukarıya kaldırdıkça hazi. 
neler keşfediyordu: Dolgun kalçala~, İn· 
cecik bir bel, dikliği, darlığı genişliği 
karar omuzlar •. Ve sonra m.inyoi'\ bir hat .. 

C zarif, litif mahluk önde Fettah B. 
arkada, yüriiyüp gidiyorlardı. Fakat git
tikçe, Fettah 3e_• in de ira~si ve ihtiya
rı elden gidiyordu. 

Nihayet tahammül edemedi. Mezbu
reye yaklaşnrak, münasip bir tavur ve 
dille girişti: 

-Benim efendim, böyle takmış takış
tırmış, yaymış yakıştırmış, nereden ge· 
lip nereye gidiyorsunuz? 

Genç kadın Fettah Beyin iltifatına 
ehemmiyet vermedi. Fakat çok geçme· 
den ahbap oluverdiler. Fettah Bey pİşkin 
bir adamdı. Hemen teklifsizleımiıti: 

- Canımın içi, senin ismin ne? 
- Huriye.. Ya Sizin isminiz? 
- Fettah .. 

bir karınız var, değil mi? O, benim eski 
arkadaşımdır. 

Fettah Bey şaıaladı t 
-Hata konuşuyor muıunuZ'l 
-Tabii.. Y alna yeni adresinizi bil-

mediğim için gelemiyordum. 
-Peki ama, ben size evde hiç tesadüf 

etmedim. t 
- Sizin evde olmadığınız zamanlar 

gelmiş olacağım. 
- Demek eski dostuz .. Siz yeni evin 

adresini sormak için bugün daireye gel· 
mit olursunuz. Ben de karıma böyle an• 
latrrım. Bu ıuretle tehlikeden kurtulu· 
ruz. 

- Çok güzel. 
Öpüıerek ayrıldılaı. 

. Fettah Bey bu yolda ·- dütünüyordu. 
Karısının ne tuhaf arkadaılan vanrut 
ta, bilmiyormuı. Huriye evli bir kadın~ 
Para için değil, fantazi için aıiftelik edi· 
yor. 

Eve geldiği zaman, karısı Macideyi 
henüz mantosunu yeni çıkanyor buldu: 

- Yeni mi ıreldin? 
- Evet •. Bir arkadaşımda idim. 
- Bugün daireye senin bir arkadaım 

geldi. Yeni evin adresini sordu. 
- Hangi arkadaşnn? 
- Muzaffer Beyin haremi Huriye H. 
Macide ellerini çırptı! 
- Huriye mi? Aman ne memnun ol-

dum, ne göreceğim gelmitti. 
Fettah Bey enditeli sordu: 
- Huriye ile çok mu seviıirıiniz! 
-Tabii .. 

- Nasıl bir kadındır? 
- Çok eski arkadaıımdır. Genç kız. 

ken İçtiğimiz su ayn gitmezdi. 
- Ahlakan nasıldır? 
- Bana bak, ona bakma.. Beni gör, 

onu görme .. Huylarımız o kadar uygun, 
o kadar uygundur ki tarif edemem. Zevk 
)erimiz, hislerimiz birdir. E imanın orta• 
omdan kes, ha o yaırm elma, ha bu ya• 
rım elma .• 

Fettah Bey kekeledi r 
-Beni sever misin? · 
-Neye sordun? 

- Sen söyle .. 
- Tabü aeverim. ,.,,. 

Muallimlik edecek olan işbu 
meslek mensupları yılda hiç olmaz· 
sa iki defa itbu kurslara ittirak et· 
mek için davet edileceklerdir. Bil
hassa yedek (2) zabitlerden bir sa
vas halinde bulundukları mıntaka
da· gaz savma işinde yumuş alması 
muhtemel olanlar bu kurslara işti
rak edecekler ve böylece daha ba
rışıklık zamanında askeri uçku ve 
gaz savma uzuvları ile sivil halk a
rasında sıkı bir temas ve İftİrak vü 
cuda getirilmiş olacaktır. 

( * ) Zehirli gazlar hakkında evvelce 
yazdığım bir makale yanlıı düşüncelere 
J ol açmış. Ben o zaman. zehirli gazların 
nüfuıu sık memleketlere daha fazla zarar 
vereceğini söylemiş, bizde, havadan ge .. 
lecek tehlikelere karşı memleketin ağaç
landırılması, halkın şehir ve kasablar dışı
na acele çıkması için talimler yaptırıl· 
masının çok faydalı olacağını söylemiş. 
tim. Yoksa bilhassa şehir halkları için 
gaza karıı maskeye olan kat'i lüzumu İn· 
kar etmedim. Gelecekte kendisinin ve a• 
ilesinin ve çocuklarınm hayatını koru
mağı düşünen her Türkün, dişinden tır· 
nağ-mdan arttırarak bir gaz maskesi te• 
darik eylemesi kadar lüzumlu bir ıey o
lamıyacağı besbellidir. 

Türkçe adlar modası, bundan Önce 
de kendini göstermişti. Fakat en büyük 
hakimliğini günümüze borçludur. Şim
di herkes doğan yavrusuna bir türkçe 
ad arıyor. Bunu bulmak için şuna, bu. 
na akıl soranlar da az değildir. Ozdil a· 
kışının en ileri gelen savaşçılarından olan 
Aksaray mebusu Besim Atalay Bey, çok 
tan bu gerekliği düşünerek (Türk bü· 
yükleri veya Türk adları) diye bir ki • 
tap yazmıştı. 1339 da Istanbulda Dev. 
Jet matbasında basılmış olan bu eserin 
timdi mevcudu kalmamıştır. 112 sahi. 
fede alfabe sırasile 600 kadar Türk is
mini toplıyan bu eserin değeri çok bü. 
yüktür. Yeni milli cereyanı her yerde 
merakla kovalıyanlar olduğu gibi Ameri 
ka birleşik hükumetleri merkezi olan 
Washington'daki Kongre kütüphanesi 
de bu esere heves etmiı, bir tanesini 
müellifinden istemiştir. Besim Atalay 
Bey nüshası tükenıniı olan eserden güç 
lökle bir tane bularak Amerikaya gön • 
dermiıtir. Türk tarihlerinde ve efsanele 
rinde geçen öztürkçe erkek ve Ciadin ad 
)arının bir kitapta toplanması yüksek 
değerli bir İştir. Besim Atalay Beyin 
yakında bu kitabın ikinci ve daha ta • 
marn bir baskısını çıkarmak İstediğini 
sevinçle öğrendik. ilk baskıdaki adlar 
pek azdır. ikinci ba•kıda bunlann daha 
çoği.ıtılacağı besbellidir. 
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ABONE OCRETLERt : . 

Ve o gün akıama kadar gezdiler, toz. 
dular. Fettah Bey o gün iti gücü senni§· 
ti. Her zaman altıya doğru eve giderken, 
saat sekiz olmuf, hilii istical göstermi· 
yordu. Evde, karısı Macide Hanım bek· 
leyip duruyordu. Ukin Fettah Bey her 
şeyi unutmuştu. 

Saat ona doğru ayrılıyorlardı. Huriye 
sordu: 

- Huriye, Hanım da kocasını sever 
mi? 

-Çok sever. 
- Desene ki, o da benim gibi talihli 

Jşbu kurslarda aşağıdaki madde
lerin öğretilmesi kararlaştırılmış· 
tır: Gaz savatına tarihi bir bakış, 
gaz savaşı hakkında umumi düşün· 
celer, gaz koruması teşkilatı, gaz
lara karşı korunma, sığınaklara 
girmek suretile müşterek gaz ko
runması, tecrit edici (müvellidülhu
muza tüpleri) veya filitre edici 
(maske) cihazlar kullanmak sure. 
tile tek insanın gaza karşı korun
ması, cihazların sökülüp takılma
sı, kullanılması ve bakımı usulleri, 
maskelerin ameli surette kullanıl
muı, gazlanmıt bir mevkide mas
ke takılı olarak uzun müddet dur
mak, gaz musaplarma yapılacak 
muamele gibi şeylerdir. Doktorlar 
ve eczacılar ve sayraklar mensup
ları ise, yılda iki defa, aşağıdaki iş
ler hakkında yetiştirilmek üzere 
kurslara devam edeceklerdir: Kur
tarma hizmeti teşkilatı, gaz musap 
!arma yapılacak sıhhi yardım ve 
muamele, gazlanmış mevkilerin ve 
meskenlerin gazdan temizlenmesi. 

Kolordular, kendi mmtakaların
da açılacak gaz kursları için lüzu
mu olacak talim ve terbiye vasıta-

c. 
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1 RADYO 1 
ı--

Bugıinkü proQ"ram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
18.JO F 11rı:uzca d.era (İltırlemİf olanlara mah-

ıus). 
19 Mahm ... ,·e Handan Hanım. 
19,45 Fazilet hanım 
20,30 Eftalya Hanım Sadi bey ve arkadaıları 
21,30 Gramofon, 
22 Anadolu Ajan.ar, Borsa l:ıa.berleri, saat ayarı. 

MOSKOY A, 148ı m. 
H er sünkü netriyat. 
YARŞOYA. 1411 m. 
H e r günkü neş riyat. 
21,05 orke :ııtra z.~ Kahvehane mu.tıki.si. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
21,05 R.'.\dyo konser i, 21,50 atüdyodan hjr 

temsil, 22,50 salon orke.ttra.tı 24,20 kahve 
koru.eri. 

ViYANA, 518 m. 
20,55 haftanın mu.tahaheai, 21,35 filbarmo· 

n ü' takını'ın koı. &eri, R.!chard Strauşsu.n e•er 
lerir·den, 23,10 akıam kon•eri. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
20 lıkberler pli.k 21 haberler plik, 21,50 ope• 
ret temsili. 

PRA(; 488 m. · 
20,1!· ıiiı- v~ musiki, 21,10 Kıskanç i:ııimli tem 
•İl 21,50 konser Dvorak,. Brahmo, 23,20 
pli.kları • 

ROMA, 441 m . 
2l(j5'') T o)·re•dor isimli operet temsili, 
B KREŞ, 394 m. 
20 dera-konaer, 21 taaanni, 21,2S Orkea• 

tril 22,15 radyo orke•tra.•ı • 
BRESLAU, 325 m. 
21.15 radyo orkeatra•ı, 22,15 dan• musikisi 

23,45 muıahabe, 24 dan• musikisi.. 

l\tıilli}'tl'in ec?.ebi romanı: 71 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Jurnal de Deha gazetesi bu son 
cümleyi kalemine doladı. Türkiye 
aleyhine verdi verittirdi. Dehanın 
İstanbul muhabiri Mösyö Piyer 
Mil bu iddiayı şu kat'i şekilde is
pat etti: Eğer bu kızın aslı Fransız 
olmasaydı bu kadar yüksek bir sa· 
nat kabiliyeti gösterem~zdi. 

Çünkü Türk, dünyanın en kabi
liyetsiz insanıdır. Şumnu muf
tüsü Piyer Mile bir fetva çıkararak 
te9ekkür etti. 

Fransız Sinema Şirketi hepsine 
sert bir cevap verdi. Yayla kızının 
kim olduğunu, kendi taraflarından 
edilen israr üzerine geldiğini, ıcı
ğını cıcığını hepsini anlattı. 

Yayla kızı hiç birine ehemmiyet 
vermiyordu. Y a9ayışını hiç bozma. 
mıştı. Sabah. Banyo. Ders. İstira
hat. Prova. Oyun. Misafirler. Son
ra yatak. İki haftada bir Nihal abla 
ile Bey ağasına mektup yazıyor, Ö· 

teberi gönde1 iyordu. Çok, pek çok 
kazanıyordu. Fakat rahat değildi. 
Ilir manas1:z' ık furtınası her yanı-

nı kaplamıştı. Bu furtına içinde ar
tık köse dayıya da dayanamıyor
du. O da kazancına rağmen gittik
çe hüzünlü bir hal alıyordu. San 
Eminden Nahiye Müdürü vasrtasİ· 
le haber almıştı. Sarı Emin gezgin
ci çerçilikten vaz geçmişti. Ediııdi
ği biraz kazançla İstasyonda bir 
dükkan açmıttı. Tiftik düşmesey
miş bu yıl üç yüz kaymadan çok pa
ra kazanacakmış. ; 

Bir gün adam akıllı bunalmıftı: 
- Buradan gidelim köse dayı. 
- Paristen bıktın mı? 
-Onun gibi bir şey. Zaten kon-

turatomuz da önümüzdeki ay biti
yor. Bir ay önceden haber verelim. 

Petek Parisi sevememişti ki bık
sın. İlk aylar hoşuna gider gibi ol
muştu. Fakat Viyanayı, Dresdeni, 
Münihi, Berlini gördükten sonra 
değişti. Pariste aşağı yukarı bir 
solukluk bir loşluk, hatta bir kirli
lik görüyordu. Ötekilerin parlaklı
ğına, ren!derinin açıklığına, ferah
lı temizliğine bakınca Pariste san-

Düşüncemize göre Besim Atalay B. 
yeni baskıda Türk adlarım elden geldi
ği kadar eksiksiz toplamayı kendine yol 
tutmalıdır. Bu adların tarihi olup olma 
ması, ihenkJi, yahut ahenksiz olması 
onu durdurmamalıdır. Türk tarihinde, 
destanlarında, hikayelerinde, masalla • 
nnda, Orhon, Yenisey abideleri, Ku -
datkubilik, Uygur metinleri... vesaire. 
gibi bütü neski dil vesikalrında ne ka· 
dar türkçe ad geçerse hepsini toplama-

3 aylıi:I 
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Türkiye İçin 
L. K. 
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7 50 
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Hariç İçin 
L. K. 
8-
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Gelen e.rak ••ri vıııırilmez.-- Müddeti 
rreçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazet• •• 
matbaay• ait i,ler için müdiriyete rtıÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz ilinların ınea'u .. 
liyetini kabul etmez:. 

BUGONKO HAVA 
Yeıillıı:öy askeri ratat merk~inden ve 

rilen malU:mata göre bugün h.ava kısmen 

bulutlu olauk1 rüzgi.r mütedil olarak eşe .. 
cektir. 

Dün hava tazyiki 758 milimetre, en faz
la sıcaklık 21 en az 13 dereçe idi. 

..Zıiıııiiıiiiiiiiiiııiiııiiıııiıiiııiiııiiiıiiiiiııiiiiilll• ... 

Jıdır Bunlara bugün memlektimizde kul 
!anılan bütün türkçe adlar da katılırsa 
600 yerine iki katı, belki daha çok öz ad 
ortaya konmuş olur. 

Bundan tam on yıl önce Öz dilden 
ad toplamayı dü~ünmüş olan Atalay Be 
yin bu yeni baskıda daha geniş bir ça· 
lı§manın yem.işlerini de vereceğine inanı 
yoruz. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Unyon Hanında 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

ki bir bakımsızlık vardı.Bunu Fran 
sız gemilerinde de sezmişti. Aus· 
tand' da İngiliz filosunu gördükten 
sonra Tulonda Fransızlarınkini 
gezmişti. Birinde krem rengi, pırıl
tılı bir temizlik, bir parlaklık var· 
dı. Berikilerde ise griye, ocak ku
rumuna çalar, handiyse sürülen 
yerden yağ fışkıracakmış gibi bir 
kirlilik seziliyordu. Onlar temiz i
diler de bunlar pis mi? Har::. İki 
taraf ta temiz, bakımlı, yeni .. Fa
kat her nedense Fransızlarda bir 
renk ve iş karartısı vardı. Ne yap· 
salar, ne etseler bu karartmaya bir 
temiz parlaklık veremiyorlar. Q. 
peranın gıcır gıcır, yu~uşak, zarif 
iç merdivenlerinde bile bu karan· 
lık göze çarpıyor. 

Şirket çok uğraştı. Nafile. İtal
yanlar angaje etmek istediler. Pa
ra i'inde uyuşulamadı. Almanya. 
ya karar verildi. İyi ama, nereye? 
Almanlar müthiş bir sahne ve stüd 
yo rekabetine çıkmışlardı. Ameri· 
kahları alt etmek için akla gelen 
gelmiyen fedakarlıkları yapmak
tan çekinmiyorlardı. Tekliflerin a
rasında Petek'i yüreğinden yaka
lıyan bir tanesi vardı. Ri~ar Tav
ber ve İvan Mujikinle beraber yeni 
bir film çevirmek için şartlarını sor 
muşlardı. 

Mevzuun hülasasını bildirmişler-

4887. 5986 422 . . '·' o 

di. Tavber, Verdun kalesine hü
cum ederken gözlerini kaybeden 
bir Alman çavuşudur. İvan Mu· 
jikin Avusturyanın ırzını namusu
nu Galiçyada kan döke döke mü
dafaa eden bir Türk binbaşısının 
tercümanıdır. Binbaşının Berlin
de tahsil eden bir kızı vardır ki Pe
tek'tir. Türk binbaşısı Avusturya
yı müdafaa ederken yaralanıyor. 
ölürken tercümanına vasiyet edi
yor: 

- Kızımı bul. Kimsesizdir. Ana
doluda Yıldırım orduları grup ku
mandanı Mustafa Kemal paşaya 
gönder. Yaz ki sınıf arkadaşın cep· 
hede ölürken kimsesiz kızını sana 
emanet etti. 

Fakat Avustury;ı.lı tercüman bu 
vasiyete hiyanet ediyor. Bile bile 
hiyanet ediyor. Vasiyeti bile bile ye 
rine getirmiyor. Çünkü Türk binba
şısının Viyanayı müdafaa ederken 
şehit olduğu gün, Kara Mustafa 
Paşanın Viyan:ı. muhasarasını çöz
düğü güne tesadüf ediyor. Berline 
gelen tercüman bu sırrını her nasıl
sa tanıştığı kör Tavbere anlatıyor. 
Tavber bu nankör, bu sefil ruhlu 
Viyanalıyı oracıkta boğuyor. Kızı 
buluyor. Mütareke olmuştur.Dünya 
karma karışıktır.Bir kör ile bir kim 
sesiz ne yapabilirler? Kızın sesi gü
zeldir. Tavber kitarını sırtlıyor. Kız 

-Ne gün buluıalım? Yarın da bulu
şalım istersen •• 

Fettah Bey ensesini kaşıdı. Ertesi 
\ gün de işe gitmemek olamazdı. Adresi· 
'ni verdi: 

- Hafta içinde telefon edin. 
Huriye adresi öğrenince, bir feryattır 

kopardı: 

-Vayy, dedi, sizin Macide İsminde 

bir adammıf.. J 
-Elbette .. Ona ne fÜphe! 

Evlenme 
Dahiliye mütehassısı Doktor Mualliın 

Hafız Cemal Bey ile Sabiha harumefen· 
dinin nikah ve evlenme merasiminin Bey 
lerbeyindeki köşklerinde icra olunduğu. 
nu haber aldık. Tarafeyne saadet temen
nii ederiz. 

TÜRK Sineması 
21 Eylül perıembe aktamı 9,45 te 

Mevsimin küşadı münasebetile 

Rejisör: REX İNGRAM'ın 

Zeynebin Günahı 
Filmini takdim edecektir. 

PİERRE BATCHEFF • ROSIT A 
GARCİA - COLETTE DARFEUİL 

7517 

Yarın akşamdan itibaren 
M E L EK S 1 N E M A S 1 

büyük filınlerine başlıyor. 
VALANSYA YILDIZI 

nefis ..-rkılar ve musiki ile aüslenmİf çok meraklı ve heyecanlı 
büyük film (Fransızca sözlü) oynıyan : 

BR1G1TTE HELM 
Ayrıca: Paramount dünya havadisleri gazetesi ve büyük 

san'atkarımız 

MONtR NURETTİN B. 
sahnede bizzat yeni ve güzel tangolar söyliyecek 

MES'UT CEMİL VE Y AKUP NECİP Beyler orkestrası kendi
sine refaket edecektir. 

Fiyatlarda zam yoktur. Biletlerinizi 'imdiden aldırın. (7516) 
,., . ' . ·. ~ ·. .. .... ~ ----

la yanyana yola düşüyorlar. Geçtik
leri köylerde, kasabalarda şar· 
kılar okuyorlar ve aldıkları bet on. 
para ile Ankaraya kadar geliyor
lar. Sakarya zaferle bitmiştir. Ga. 
zi Mustafa Kemal Mecliste izahat 
verdikten sonra ·çıkıyor. Tam bu. 
sırada Ta vberle binbaşının kızı, 
Tavberin bestelediği: Tanriye çok 
şükür, seni bulduk Gazi, şarkısını 
okuy.<>rlar. 

Gazi bir elini Tavberin omuzu. 
na koyuyor: 

- Göreceksiniz, diyor. Daha ne
ler olacak göreceksiniz ! 

Tavber haykırıyor: 
- Görüyorum! Gözlerin açıldı, 

görüyorum! 
Kız, Gazinin bastığı toprağı öpü· 

yor. 
Petek bu hülasayı dinledikçe çıl-

dırıyor: . 
- Bunu, dünyada benden başka 

çevirebilecek kim varsa, alnını k:ı
rışlarım ! ! 

Diye haykırıyordu. Sonra: 
- Fakat yazık! Dedi. Mujiki

ne bukadar alçak bir rol vermeme
li. 

Fakat film yarıda kaldı. Çünkü 
Almanya karmakarışıktı. Önüne 
gelen bir politika fırkası kurmuş so
krlı:larda gırtlak gırtlağa çarpı91yor 
!ardı. Teneke miğferliler, çinko kı-

lıçlılar, tahta tabancalılar yayga
rayı bastılar : 

- Avusturya ile birleşmeğe ça
lışırken bir Viyanalıyı bu kadar 
kepaze etmek siyasetçe doğru de
ğildir. Bu gürültüden Amerika
lılar çöplenmeğe savaştılar. Petek' e 
insanı çıldırtan bir teklifte bulun
dular: 

- Bu filmi bırak! Mukavele mu 
cibince paranı zaten peşin aldın. 
Suç sende değil. Hükumet bırak
mıyor ki çeviresin. Amerikaya gel. 
Holivood'un en parlak yıldızı ol. 

- Almanyada batka bir film çe
virmeğe karar verdim. 

- Bu karardan vaz geçmek icin 
ne istersin? 

Samuel Efendi atıldı: 
- Yüz bin dolar! 
Amerikalı bir saniye, enseıını 

kaşıdı ve hemen cevap verdi: 
- Orrayt ! İşte yüz bin dolarlık 

çek. Amerika için ne istersin 1 
- Bir kaç gün düşünelim. 
-Mesela kaç gün? 
-On bet gün. 
-Bunu üç güne indirmek için 

yirmi beş bin dolar veriyorum. 
-Peki üç gün sonra. 

- Bu üç gün içinde hiç bir sine-
macı ile görüşmemeği teklif ede
rim. Bunun için de on bin. 

(Arkası vad 
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llleml•k•tt• 

Feci bir cinayet 
İki kardeş biribirlerini 

öldürdüler 

Hudutlar 
Kalkıyor mu? 1 

Türk 
Şinıendiferciliği Takas sistemi 

İpka ediliyor 

Yeni Amerika 
Sefiri 

Kaçak rakılar 
Samatyada bir kazan ve 

teferruab bulundu 
(Başı 1 inci aahifede) .. 

vel bize hücum eden coıkun Turk 
ordularına kumanda ebnİJ olan zat, 
yani vaktile demir ir~des.ine harb~. 
naaıl münkat etmiıse, ıımdı de ıulbu 
öylece münkat etmek azminde bulu
nan Mustafa Kemalin he~betli sima• 
aı bulunuyor. 

(Başı 1 inci .ahi/ede) • 
ve gündüz trenleri Samsun trenlerile, 
gece iıleyenler de Ankara tarafından 

lzmirde Karşıyakada Soğukkuyu'da 
bir bahçe içinde iki kardeıin ölümile 
neticelenen bir cinayet olmuıtur. Vak'
tun ıebebi eski bir kin ve husumettir. 
Karııyakada Soiukkuyud~ k~hvecilii?~ 
rneuul olan Şahin Çavuı umınde bırı11 
•ardır. Bunun beş kardeıinden en büyü
ğü Hacı Muharrem iıminde bir ıah11-
lır. Şahin çavuş, kardeıl.erinin ~n küçü
iüdür. Hacı 'Muharrem ıle Şahın Çavuş 
ara11nda kız kardeılerini evlendirmek 
nıeıeleıinden çıkmıt bir mesele vardır. 
llacı Muharrem, bu evlenmeye muarız 
bulumnuı iıe de diğer ~ardeıler.'. _'?.uva 
fakat etmiıtir. Buna ragmen dugunde 
l.ardeıine hediye olarak bir altın gÖn• 
dermiıtir. Fakat neticede bu altının 
kalp olduğu anlaı~~ıı, bunu~ .üz~ne 
kalp para, bir zarf ıçınde kendıs~e ~.ade 
edilmiıtir. iki kardeş a<aıındaki duı • 
rnanlık hislerinin artması, ıon zaman -
\arda yeni bir vak'a ile baılamııtır. Son 
rneıele ıudur: 

Şahin Çavuıun iılettiği Soğukkuyu 
daki kahvehane önünde Hacı Mubar • 
rem bir baraka yaptırmış, burada öte
beri satmağa baılamııtır. Ş~in çavı~!: 
ağabeyıinin yüzünü görmek ıste~e~ıgı 
için kendiıine, barakayı terketmesını ha 
her göndermiı, Hacı Muharrem d~ baraka 
Yı bir müddet sonra başka hır ! ere 
kaldırtmııtır. iki kardeş araaın:la böyle 
haber götürüp ~e~i~me va~'.al":'ı fazla
laımıı, nihayet ıkill de bırıbrıne f.ena 
ıözler söylemeğe baılamışlardır. lkı ta 
raf bundan haberdar olunca husumet 
tiddetlenmiıtir. Nihayet evvelki akşam 
Şahin Çavuı, kahvede müteaddit mek
tuplar yazdıktan ve bunları cebine yer
leıtirdikten sonra bazı tanıdıkları~:_ 

_ Ben ölürsem ıakın cenazemı aga
beyimin mezafl yanına gömmeyin, u • 
:ı:ak bir yere gömıün. . . . 

Demiıtir. Şahin Çavu' kendiaının tela 
••ndan ıüpbe edenlere de: 

_ Bir ıey yok. Size öyle geliyor. 
Cevabını vermiı ve bir ıaat ıo~ra 

da kardqi Hacı Muharrem, ba~ç~ıne 
ıiderken koşarak arkasından yetıımıı ve 
tabancaaını çekerek arkasınd~~ ~teı et
ıniıtir. Attığı kurıunlardan hırı!• s~ın
dan ötekiıi de boynundan gırmıı ve 
derhal ölümüne sebep olmuıtur. Silih 
•eslerien koıanlar, Şahin çavuıu da baıın 
dan ağır yaralı olarak yerde ya~arken 
bulmuılardır. iki saat sonra Şahin Ça
"ut da ölmüıtür. Olen katilin üzerinde 
ıekiz tane mektup bulunmuıtur. ~un : 
lar, diğer kardeılerine ve bemıırelerı 
ile arkadılarına hitaben yazılmııtı. 

iltifat görmeyince sevgilisini 
öldUrdU 

Bcrıamda Çandırlı nah.iye~inin Dört 
l.arın köyünden çakıcı Huıeyın namın
da bir genç, Ali Osman Ağanın evlatlı
ğı 18 yaıında Ayıeyi dağa kaçırmıı ve 
Ayte babalığı tarafından istirdat edil • 
ıniıtir. Delikanlı bir veıile ile gece vali 
ti tekrar kızın evine gitmit ve Ane ile 
görüşmüştür. Fakat ıev.g}!i~inin ... ~rtık 
kendisine iltifat etmedıgını gorunce 
tabanca ile 3 el ate§ edip zavallıyı öldür 
lllÜf ve keyfiyetin ja~darma>;a haber 
"erilmemeıini de tebdıt teklınde ten
bih ederek kaçmııtır. Katil zabıtaca ara 
nıyor. 

incir satışı 
lZMIR, 18. A. A. - Dün Borsada 10 

kuruıtan 25 kuruıa kadar 4245 çuval in 
cir ve 10 kuruıtan 26 kuruta kadar 6670 
çuval üzüm satılmııtır. 

kuraklıktan müteessir olanlara 
yardım 

KONYA, 18 (A. A.) - Vilayetçe 
yapılan teıebbüı üzerine Nafia Veka
letince vilayet dahilindeki kuraklık
tan müteessir olan mıntaka ahalisinin 
hariçten celbedeceği saman ve otun 
naklinde, Devlet Demiryollan ldare
ai yüzde 80 tenzilatlı tarifeyi tatbik 
edecektir. 

Merkez ve mülhakata 24 saatten 
beri yağumr yağmaktadır. 

lzmir panayırı 
IZMIR, 18. A. A. - Lımir .. dokuz ~y

lül panayırİ dün aktam en n:ıu~ena gun
lerinden birini yaıadı. Şebrımızde bulu 
nan Mihalakopulosun hemşireleri, Olim
piyakos aPtras fut~ol talmı.u !er~ine ve 
l"İlen ziyafet fevkalade samımı bır suret· 
te getçi, Halk pa'.'ayırı ~o~dur~uıtu. A
lafranga bir muzıka ve. ıki mus~ahkem 
handosu icrai ahenk edıyordu. Zıyafette 
lzmir valisi Kazını Paşa ve lzmir Yu
nan konsoloau ile C. H. Fırkası reisi Ha
cı Muhittin ve Belediye reiıi Behçet Sa
lih Beyler, Matbuat müme11illerile bazı 
7.evat ve İzmir Spor klüpleri reisleri ha-
zır bulunmuılardır. ı 

llgında bir baraj yapılacak 
KONYA 18 (A. A.) - Vilayet, 

lhgındaki !, ..,._o l,nlu bAtaklığının ku· 
rutulması, Ilgının mümbit ve mahsul
dar ovd........ -.-• ...... ""'"' .. ıçın bir baraj 
)'apılmaıı müıaadeıini almııtır. 

Baraj Hindistan ve Amerikada oldu 
iu gibi toprak ve taı setlerle yapıla• 
cak, inıaatta mükellef amele kulla• 
ndacaktır. Sınai teıiıat için Nafia 
Vekaleti 240 bin liralık tahıisat vere
cektir. Mahallinde tetkikat yapmak 
İçin Nafia Vekaletinden ıehrimize bir 
•u nıühendisi gönderilmiıtir. Ilgın ba
•ajmın keıfi ikmal edildikten sonra 
A.yraprı ovaıının da ıulanmaıı için o 
tllıntakada tesis edilecek sulama tesi
•atının keıfine baılanacaktır. 

Mükalemeler, teknik teferrüat üze
rinde devam ediyor.,, 

Yunanlı muharrir, misakın imza• 
)anmak üzere bulunduğunu bildir
U.kten sonra sonunda diyor ki: 

"Şuraıı muhakkaktır ki, yakın bir 
istikbalde, evvelce mübadil olduktan 
nazarıdikkate alınmakıızın ve ileri
de milliyet meselesi çıkarmıyarak 
iki taraf arasında münazaalara se .. 
bebiyet vermekıizin Yunan tebaaaı 
11fatile Rum kitlelerinin Trakyada ve 
Anadoluda yerleşmeleri kabil olacak
tır. ,, 

M. Venizelos 25 eyliılde geliyor 

ATINA, 18 - Salahiyettar maha
filden verilen habere göre, M. Veni
zeloa, 25 eylulde lstanbulda buluna• 
cıık ve Sofyadan avdetinde ismet Pa
şa ;ıe görüıecektir. 

Veda telgrafları 

ANKARA, 18 (A. A.) - Misafir 
Yunan Nazırları memleketimizden 
ayrılırken Reisicümhur Hz lerile Bat· .. 
vekil ismet Pı. Hz. ne ve Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Beyefendiye atide
ki telgraflan göndermi~lerdir: 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine 

ANKARA 
Memleektinizi terketmeden evvel 

mazhar olmuı olduğumuz büsnükabu
le karıı derin minnet hislerimizi en 
iyi bir ıekilde ancak zatıdevleUerinin 
ve vatanınızın saadeti hakkındaki en 
sam.imi minnetlerimizi ızhar etmek 
auretile ifade edebiliriz. Türkiyedeki 
ikametimizden hayranlık ve dostluk 
hislerini muhafaza edeceğiz ve mem
leketlerimiz arasındaki münaaebatın 
iıtikba.linin bundan müıtereken müs
tefit olacağına eminiz. 

Çaldaru Maksimoa Pesmezoğlu 

Baıı1ekil ismet Paıa Hazretlerine 

ANKARA 
Memleketinizden ayrılırken orada 

görmüt olduğumuz hararetli misafir
perverlikten dolayı samimi teıekkür
lerimizin kabulünü zatıdevletınizden 
tekrar rica ederiz. Geçirmit o.lduğu
muz unutulmaz günlerin hatırası ta
kip ebnekte olduğumuz siyaseti kuv
vetlendirmek ve inkiıaf ettirmek için 
aarfedeceğimiz mesaide daimi ıuret
te rehberimiz olacaktır. Bu siyaset 
lehinde ızhar edildiğini görmüı oldu
ğumuz hissiyat samimi ve devamlı 
lıir eıer vücuda cetirmif oldufuıöu 
hakkında bizi temin ebnektedir. 

Çaldaru Maksirnos Pesmezoilu 

Hariciye Vekili Teı1fik Rüştü Bf. ye 

ANKARA 
lıtanbuldan ayrılırken memleketi

nizde mazhar olduğumuz hüsnüka
bulden dolayı zatıdevletlerine derin 
minnettarlığımızı arzetmek iıteriz. 
Mukarenet aiyasetimiz bizi kabulde 
gösterilmiı olan samimiyet ile tevsik 
edtlmittir. 

Bunun silinmez hatırasını muhafa
za edeceğimize itimat buyurmanızı 
rica ederiz. 

Çaldaris Maksimos Pesmezoğlu 

Afyon yükseliyor 
(BJl§ı 1 inci •ahifede) 

da yükseklik basıl olmuıtur. idare, fiya 
tın daha ziyade tereffüünde müessir ol
mak üzere mübayaa fiyatını reıen yük .. 
aeltmiıtir. Alınacak neticelere göre ioa
re lilzımgeldiği tekilde hareket edecek
tir. Afyon fiyatları yükselmeğe baıla • 
mııtır. Fiyatların dütkünlüğü hakkında 
işaa edilen rivayetler. zürraı korkuta .. 
rak ucuz fiyatla mallarını ellerinden çı
karmalarını mucip olacaktır. Bianena· 
leyb menfi havadislerin, bu mahsul fiyat 
larının muhafazası aleyhine teıir yap -
makta olduğu muhakkaktır." 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 
Aydın zürraının ıikayetlerı de, Ayı..~n 
viJ3.yeti mıntakasında afyon ekiminin 
menedilmesinde mütevellittir: Ali.kadar
lar, inhisar id'aresine müracaat etmişler
dir. inhisar idareıi de, kendiJerio..; ~ c .. 
rinde mevcut mallara talip olduğunu bil 
dirm.iş ve bu mesele de bu suretle müı
bet tekilde halledilmiıtir. 

KUçUk lktıbastar 

Merihte insanlar varmış 
Fransa Enstitüsünün koyduğu mü .. 

kiıfatiar arasında yüz bin franklık bir 
mükafat daha vardır ki, bu para yıl
dızlardan biri ile ilk defa görüşmiye 
muvaffak olana verilecektir. 

Parayı koyan bir kadındır. Ancak 
k .. dın, pek zıyade malum olduğu ıçın 
Merıh yıldızını İstisna etmiıtir. 

gelenlerle buluıacaktır. 
Ray otobüsleri 

Raylar üzerinde iıletilecek ot.obüs 
)er almak için yüz bin lira tabsısatı
mız vardı. Y aptığınıız münakan.ya it 
tirak edenlerin şeraitini gerek fiyat, 
gerek tertibat itibariyle muvafık gör 
medik. Binaenaleyh bu münakaııayı 
feshederek yeniıini açtık. Bu yeni mü 
nakasanın ihaleıi bir ay sonra yapıla 
caktır. Mevcut tabsisatımızla bunlar• 
dan altı, yedi adet kadar alabilece
ğiz. 

Bunları Kayseri • Sivas hattında, 
bir de, Çankırıya kullanacağız: Bun· 
1ar Çankırıya hergün iıliyec".ktır. M~ 
haza bu hatta yine marıandız trenı 
de itletilecektir. Bu ıuretle Çankı~ı 
hattında yolcu için sür'at ve ehvenı
yet temin edilerek otobüslerin rekabe 
ti ortadan kaldınlacaktır. 

Otobüs rekabeti 
Otobüslerin tren hatlan istikame

tinde ıeyriıefer yapmalannm önüne 
geçilmesi için ayrı bir proje yapmıy~ 
ruz. Bugün dahlliyenin yaptığı yenı 
bir seyriıefer talimatname prejeıi var 
dır ki, bunun bizim dileklerimizi te
min edeceğini ümit ediyoruz. 

Bu proje bizden geçerek Devlet 
Şurasına gitmiıtir. Yakında kesbi ka
tiyet edecekti.r. Bu projeye nazaran 
lalettayin her otobüs seyrisefer yapa 
caktır. Bunlarda aranılacak ıartlar e-
peyi mühimdir. Bu kayıtlar aynca 
munzam bir talimatname ile de tafsi
len tesbit edilecektir. 

Medeni bir nakil vasıtasında bu
lunması ve bugünkü otobüsler için ol
dukça ağır feraiti haiz olması lizım 
gelen ikinci talimatname rekabeti her 
halde tadil eyliyecektir. 

Tarifelerde tenzilat 
Devamlı olarak yeni bir tenzilat 

mevzuu bahis değildir. Yakın zaman
larda yaptığımız ve altı yüz kilomet
reden fazla meaafeler için tatbik edi· 
len tenzilatlı tarife malilınunuzdur. 

Ancak kanun mucibince Cümhuri· 
yet bayramı için esaslı bir tenzilat ya 
pılacaktır. Bu tenzilat bayramdan on 
gün evvel baılıyacak ve on gün aon
ra bitecektir. Buna üç gün bayramı 
da dahil edince tenzilat müddeti tam 
yirmi üç gündür. Kararname Heyeti 
Vekileden bugünlerde çıkacaktır. 
Bu tenzilatın miktarı altı yüz ıuıomet 
re dahilinde yüzde ellidir. Bunlardan 
ilerisi için esasen tatbik edilen biraz 
evvel söylediğim tenzilatlı tarifede 
ayni zamanda bakidir. Şu halde mese 
la; bin beı yüz kilometre dahilindeki 
tenzilatın nisbeti yüzde yetmiıe ka
dar çıkmaktadır. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
gazete ile ilin edilecektir. Öğ
rendiğime göre yeni kararname 
piyasayı tatmin edecek hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bu me
yanda geçen kararname ile kal
dırılan takas sistemi yüzünden 
yükselen tikiyetler nazarıitiba -
ra alınmıf ve müktesep hakla· 
rın mahfuziyeti temın olunmut· 
tur. E"velce ilin edilmit olan 
etki! ve terait dahilinde bütün 
mukaveleler tatbık edilecektır. 
Yani verilen vesikalar ta· 
nınacak ve takas mev · 
zuuna dahil olan efya-
nın...c._ ıq.,. mevzuu oımaktan çı· 
karılması için 3 ay evvel keyh
yetın ilan edılmeai hakkında 
bükt.imetın evvelce vazettıği e
sasa sadık kalınacaktır. 

Bu suretle 20 ağustosta net
n:dılen kararnamenın on betin· 
ci maddesi ile vazoıunan hüküm 
kaldırılmıt oluyor. 3 ay aonra, 
bu sene mahsulünün arzettığı 
nıhai vaziyete göre eaaslı hır 
karar verııecek ve hangi mad· 
cıelerin taJ(asa tabi tutulmak 
~uretıle hımayeşıne devam e
dılmesi lazımieldıği bir pren
ı.ip halinde karar altına alına
caktır. Bu meyanda madenler 
muayyen bir müddet için takas 
rut:vzuu telakki edilmıttir. Bu 
hususta lktısat Vekili Mahmut 
Ceiii.l Bey, madencilerle temas
lar da bulunarak iti için onları 
tetvik edici tedbirler alacaktır. 
Yeni kararnamenin netri tari· 
hinden itıbaren üç ay müddetle 
ıhraç edilecek takaa etyası mu
kabılınde ancak bu efyanın ih
raç edildiği memleketlerden 
ithalat yapılabilecektir. 

Kararnamede bu husus tas

rih edilmittir. 
Eski muameleler, bundan 

evvelki usukı tabi olacaktır. Ye
m kararname ile çay, yeniden 
kontenjana tabi tutulmaktadır. 

Eski kararname ile ilga edilen 
tetkik heyetleri yeniden ihdas e
dilmiyecek, başka heyetler te-
9ekkül edecektir. 

Bu fırsat, memleket dahilinde se· 
yahat etmek istiyenler için çok ebem 

?.'i!."ett.~dir. Çü_nkü en uza~.me.•afemiz ltalyanlarla 
uçuncu mevki olarak on uı; lira, An- . . . 
kara - lstanbul da üçüncü mevki altı s 
liradır. on maç 

Ankara - lstanbul arasında bu yir. 
mi üç gün zarfında izdihama mani ol (Ba~ı 1 inci aahilede) 

firlerimizin lıakemleri biç bir suretle 
mak için gündüz trenlerine ilive pos ... 1.b. ti" kah I tm" 1 Bu yu"z-mag u ıye u e ıyor ar. 
talar yapacağız ve mutat postaya Ü- den evvelki günkü güre§ münakaılı ol-
çüncü mevki bailamıyacağız. Üçün- muı ve balkın haklı olarak ıabırsızfan-
cü mevki yolcuyu çok tahmin ettiO-j. ak 

0 masına ıebep olmuştur. Bu şam ya-
mizden yapacağımız gündüz ilaveleri pılacak maç en mübiınmidr. Çüknü her 
le bu iti rahatça temine gayret edece· iki takım da, milletlerini temsil ederek 
ğiz. çarpııacaklardır. Binaenaleyh, müsaba -

Mutat posta ile gidecek olan ikin- kanın çok zevkti ve heyecanlı olacağı 
ci mevki yolcuları da lstanbul • An- muhakkaktır •. 
kara seyahatini dokuz lira ile temin- Müsabkalar gece ıaat 9 da batlaya-
etmi.1 bulunacaklardır. caktır. Ancak, ahalinin, izdihama ma-

Hülasa bu tenzilat, görüldüğü gi- hal kalmam11 için erken gelmeleri çok 
bi cidden ıayanı dikkattir, bunda yal yerinde bir hareket olur. Çün-
nız memleketin her yerini herkese kü evvelki gün 9 dan sonra Makıim sa 
göstermek, ve halkımıza bunun için !onuna girmek değil, kapısından sokul 
iı_nkan vermek gayesi istihdaf edilmiı mak bile çok zor bir hadise olnnııtur. 
tır. Güreşçilerimzin bu günkü maçta da 

Varid at meselesi yüzümüzü ıiildürmelerini canı gönül 
Geçen mali ıenenin ilk üç ayında, den temenni ederiz. 

yani; Haziran, Temmuz, Ağustoa ay- Tebligv!er 
larında varidatmıızm yekiinu 
3,245,000 lira idi. Bu senenin bu üç 
ayında İse 118,000 lira bir fazlalıkla 
3,363,000 lirayı bulmuştur. 

Fevzi Pafa, Çarşamba hatlarının 
da demiryollarımıza ili.vesile verece
ği zammı bu üç aylar için 200 000 
tahmin etmek kabil olduğuna ~öre 
bu tahminimizden 82,000 lira eksik 
varidat yaptığımız görülüyor. 

Geçen sene Aiustos ayında ı 200 
vagon ... zahire nakliyatı yapmaklıinnı 
za ragmen 1/'J seneki bu ay zahire 
nakliyatımız tam yanyanya 600 va• 
l'?~dur. ~radaki bu fark düşüklüğü 
hızım varıdat zaranna yüz bin lira
dır.Bu nakliyat azlığı bereketsizlikten 
değil, fiyatın istikrarı için Ziraat Ban 
~ası~~ mübayaa ettiği buğdayları 
şımdılık mahallerinde depo etmesin-
den mütevellittjr. 

Yeni hatlar dolayısile bu senenin 
varidatını geçen seneden 1 500 000 
lira daha fazla tahmin ebni;tik. 'Her 
~.ey~ ra~men bu tahmini tutacağımızı 
umı t edıyoruz. Çünkü tren kilometre • 
lerimiz fa.zlalatmıştır ve yeni yeni iş
lerle naklıyatımızda da inkiıaflar var 
dır. 

Mesela ıeker f~brikalarımızın ço· 
ialması, pancar zıraat ıahaıını tevsi 
etmiıtir. 

Geçen sene Etkiıehire yakın istas 
yonlardan Uıak'a kadar pancar aev
kiyatı yapılırken bu sene ta Doğan
çay iıtasyonundan pancar ıevkiyatı 
baılamıı ve Kütahya hattından Tav
tanlı, Konya istikametinden de Aza
riköy'den sevkiyat yapılmııtır. 

lıtanbul mıntaka futbol heyeti riyase
tinden : 

Şehrimizde ikamet etmekte olup 
muhtelif zamanlarda hakemlik ehliyet
namesi almıı veya kurslara devam edip 
de ehliyetname almamıı bulunan bilu
mum futbol hakemleri beylerin futbol 
federaıyonu hakem komitesinin hu; __;,... 
le futbol kavaidinin muntazam ve yek
nesak suret te tatbiki mesailini müzake. 
re ve kavait ahkimı üzerinde münaka
şa etmek ezere 25 E ylul 933 pazartesi 
günü ıaat on yedide Cağaloğlunda cüm 
huri yet Halk Fırkası binaıındaki mm • 
taka merkezini teırifleri bilba11a rica o
lunur. 

••• 
Güreı heyeti tertibiyesinden : 

Bu akıam 1\'laksım salonunda saat 
tam 21,5 ta misafirlerimiz bulunan ltal
yan güreıçilerile temsili maçımızı yapı
yoruz. Müsabakalara Türk A. Takımı 
güre9çileri girecektir. 

Sıra ile: Küçük Mustafa, Abbas, 
Yusuf Arslan veya lsmail, Nuri veya 
Ahmet, Mustafa, Çoban Mehmet. 

Gürq heyeti tertibiyesi bu son ma
ça halkımızın pek fazla alaka göstere
ceklerine emin olduğundan kapıda faz
la izdiham olmaması için akıam saat 19 
da Maksimin kapılannı ve kiıelerini aç• 
tırmaya karar vermiıtir. 

lzmirde Yunanlılarla maçlar 
IZMIR, 18 (A. A.) - Şehrimizde 

bulunan Patras Olimpiakoı takımı 
dün ikinci müsabakasını lzmirdeki 
ecnebilerden müteıekkil bir takımla 
yapmıştır. Misafir takım biri penaltı· 
dan olmak Üzere iki gol yaparak 
2 - O maçı kazanmıştır. 

M. Skinner inkılabımızın 
ehemmiyetini anlatıyor 
Amerika Birleıik Hükilınetlerinin 

Ankara Sefirliğine tayin edilmit olan 
Mr. Skinner memleketimize ilk defa 
olarak gelmi~ olmasına rağmen, Tür
kiye hakkında iyi fikirler bealiyen bir 
diplomattır. Türkiyeyi ~.vmit ve ~~m 
leketimizde bilhassa ti.tın barflerırun 
kabulü auretile yapılmıt olan inkıla
bın ehemmiyetini takdir etmİf bir zat
tır. 

lıtanbul lnhiaarlar Baımüdürlüğü 
Takibat Müdiriyeti memurlan Samat
yada balifaaliyette bulunan bir kaçak 
rakı kazanı, diğer bazı teferrüatı mey 
dana çıkarmıılar ve kaçak qyalan 
müsadere etmiıterdir. 

Rakı imalathanesi ıu ıuretle mey
dana çıkanlmııtır: 

Mr. Skinner dün sefarethanede zi
yaretimizi kemalinezaketle kabul et
ti ve bize ıu beyanatta bulundu: 

- Dün lstanbula geldim ve Türk 
toprağına ilk defa olarak ayak bas
tım. Yunanistanda bulunduğum za
manlarda, refikamla birlikte Türki
yeye gelmeyi çok defalar tasavvur 
ettik, fakat bu tasavvuru hakikate e
riıtirmiye maalesef muvaffak olama• 
dık. Vazife itibarile vaktimin bir kıs• 
mı Ankarada geçecek, fakat arasıra 
lstanbulun da letafetinden istifadeye 
imki.n bulacağım. 

Samatyada Sulwnanastırda müskİ· 
rat kaçakçdanndan sabıkalı Y ermiye 
oiJu Hamayak'm kaçak rakı imal et
tiği haber alınını§ ve bir kaç günden 
beri mıntaka memurlan tarafından 
yapılan taraaaut ve tahkikat netice .. 
sinde Hamayak'ın kaçak rakı imal et
tiii tespit edilmiı ve imali.tbanenin 
faa.liyette bulunduğu bir sırada aıe
luaul alman bir arama emrile ev a
ranmııtır. Halifaatiyette bulunan te
ferrüatile kazan, rakı dereceleri ve 
4,50 kilo kaçak rakı, bir çok cibreler 
bulunmuıtur. 

"Türkiyede !atin harflerin kabulü 
mühim bir ittir. Bunu takdir etme
mek kabil değilidr.,. 

Babiı, türkçe öğrenmek meselesine 
intikal edince, sefir cenapları, türkçe 
öğrenmek arzusunda bulunduğunu, 
fakat husuıi vaziyeti itibarile bunıı. 
imkan o.labiteceğini pek te ümit etme
diğini söyledi. 

Sefir cenaplanna, Türkiye Hüku
meti ile Amerika arasında yeni bir 
müzakereye mevzu teıkil edecek bir 
mesele mevcut olup olmadığını aorduk 
bize ıu cevabı verdi: 

- Bilirsiniz ki Türkiye ile Ame· 
rika münaıebatı pek dostanedir. Bu 
sebeple iki bükilınet arasında müza
kere kapısı açacak mühim bir meaele 
yoktur. Arasıra, mesailibariciye ka
bilinden bazı itler olabilir, bunlar da 
ehemmiyeti haiz değildir. 

- Amerika. tebaasının, harpten 
mütevellit zararlannın tazmini için 
teıekkül eden bir komisyon müzake
reye baıtamııtı. Bu müzakereye de
vam edilecek mi? 

- Evet, böyle bir komisyonun te
ıekkül ettiğini bitiyorum, fakat be
nim bu mesele hakkında etraflı malu
matım yoktur. Bildiğime eöre bu me
sele etrafında kat'i bir itilaf elde edi
lememiııe de her iki taraf prenaip 
meseleleri etrafında mutabık kalmıı
iardır.,, 

Mr. Skinner bundan sonra Gazi Hz. 
tarafından kabul edilmekten pek 
memnun olacağını aöyJedi. 

Ylllyette 

Damızlık boğa alınıyor 
Vilayet için alınacak damızlık Pi

levne boğa!arile haliı kan Arap ay
gırı için bir kaç gün evvel Karacabey 
harasına giden vilayet Baytar Müdü
rü Etem Beyle Ayııır deposu Müdürü 
Abdülkadir Bey dün ıehrimize gel
mi§lerdir. 

Selim Beyin cenaze merasimi 
Yeni mali teıkiliıtta lıtanbul tahsil

müdürlüğüne tayin edilmiıken evvel
ki gece vefat eden Salim Bey dün me
rasimle defnedilmiıtir. Cenaze mera· 
aiminde vali ve ıair bir çok zevat ha· 
zır bulumnuıtur. 

Başvekil Pş. 
Bu akşam gidiyor 

(Başı 1 inci aahifede) 
müdürünün Pariı. Cenevre, ve Romaya 
vuku bulan seyahatleri esnasında Pariı
te bulunan Bulgar mabafili reımiyesile 
tcmaıa gelerek onlarla mükalemede bu
lurunuı tur. Muharrir müki.lemelerinden 
bahıederken diyor ki: 

(Paristeki Bulgar mahafili reımiye
ıile Balkan mesaili ıiyaıiyeai hakkında 
konuımaya fırsat buldum. Bu mükilleme 
)er eınasında, Bulgar - Yunan münase
betlerinin daha sıkı bağlarla kuvvetleı
tirilmeıine Bulgar hükllmetinin tamami 
le samimi temayülleri mevcut olduğu te 
min edilmiıtir. Ayni mahafilin açıktan a 
çığa zikir ve temin ettiklerine göre Bul
ıaristanın coğrafi vaziyetinden dolayı 
diplomasi vaziyetinin Türk• Yunan koa 
lisyonuna mütemayil olduğu ıerek efka
rı umumiyede ve gerek hükumetçe bir 
kanaat vardır. Bulgaristan bu koalisyo
na dahil olduğu takdirde ehemmiyetli 
bir surette kuvvet bulacak ve üçüncü bir 
devlet tarafından vuku bulacak berbaıı 
gi tesadüfi bir tehditten kendisini emni
yet altına alacaktır. Bu iki Balkan bü
kumetile beraber Türkiyenin de mu• 
karenetinden sonra her nevi tehlikenin 
- herhangi taraftan gelirse gelsin, Sel.ini 
ğin bitarflığına karşı muhtemel bir teca
vüzün - önü alınmış bulunacağından Bul 
gar hükumetinin Türk - Yunan koalis
yonuna K"İnnesi, ıulhün muhafaza ve ida
mesi için ne büyük &mil olacağı aıiki.r
dır. 

Siyasi sebepler kadar daha umumi ma
hiyeti haiz ticari diğer sebepler de var
dır ki her üç devleti de en baılıca mah
sulleri olan tütünlerinin ihracatı meaele
sinde müıtereken çalıımalarını alikıı • 
dar eder. 

Hikmet Bey 
üniversitede 

(Başı 1 inci •ahifede) 
ecnebi bir çok zevat ubtelerine veri
len vazifelere dair muvafakat cevap .. 
larını göndermiı olacaklardır. 

Memurlar, Hamayak'ın bazı eıya 
aakladıiını da haber almıılar ve ev
velce de evin basılacağını hisııeden bu 
kaçakçı kaçak maddeleri memurlar
dan kaçırmak maksadile komıuların
dan Madam Lozi'nin evine aaklamıı 
ve memurlar bu evi de arayarak Ma
dam Lozinin yatakodasındaki landılc 
içinde saklanıruı olan 6 ıite rakı, 
deveboynu, ve bazı kaçak maddeler 
de bulunarak musadere edilmittir. 
Tanzim edilen evrakıtahkikiye dün 
sabah Emniyet Müdürlüğfuıe gönde
rilmiıtir. Emniyet Müdürlüğü de 9 un 
cu ihtısas mahkemesine sevektmittir• 

* • * 
Takibat Müdürlüğü memurları 1 ey

lwden 15 eylwe kadar da ıu kaçak eı· 
yayı meydana çıkanruılardır : 

238 adet çakmak, 526 adet çak
makta§ı, 30 deate oyun kağıdı, 8 vakt 
bili.tezkere rakı satııı, 7 vaka derecesi 
dütük rakı satııı, 3 ıiıe kaçak viski, 
54 kilo 150 gram yaprak tütün, 500 
varak cigara kağıdı, 83 paket aıker 
cigarası, 482 paket halk cigara11, 
5356 paket köylü ciıarası. 

Bunları satanlar ve kullananlar 
hakkındaki tahkikat evrakı ihtıaaı 
mahkemesine verilmittir. 

Ev katta 

Müezzinlik ve kayyumluk 
Ayasofya, Beyazıt, Şehzade, Y enica

mi, Fatih gibi bazı camilerin müezzin
leri bir iıtida ile Evkafa müracaat ede
rek Evkaf nizamnamesinin 12 icni mad 
desinin tatbikını iıtemiılerdir Bu mad
dede münhal bulunan kayyumluk ile mü 
ezzinliğin birleıtirilmeıi yazılmaktadır. 
Tevcihi cihat komisyonu ise bu iki va
zifenin tevhidini istemekte •e eskisi gi
bi teselıülen tayinleri muvafık bul • 
maktadır. 

Evkaf umum mUdUrU lzmire gittı 
Birkaç ıünden beri ıehrimizde bu

lunan Evkaf umum müdürü Rüıtü Bey 
evvelki gün lzmire gitmiıtir. lzmirde 
tetkikatta buluancktır. 

Maaş verildi 
Evkaf idaresinin maaı tediye iıleri

nin teabbüre uğradığı malumdur. Ev
kaf müdiriyeti tabıilat ıubelerinin bir 
az gevıek davrandıklarını nazrı itibara 
alrak fubeleri ıılo bir kontrol altına al
mıı ve yeni teıkilat yapmııtır. Ve ayn
ca da Edirnekapıda bir tahsil şubeli a
çılmııtır. Bu ıuretle tabsilit itleri bir 
az yoluna girmiı ve memurların eylul 
ve cami hademesinin ağuıtoı aylıklarile 
Evkafın eytam ve eramil ve mütekaidin 
üç aylık maaılan verilmıtr. 

P'ollate 

On beş okka esrar 
Galata Kamer kıraathanesi müıte

ciri Nihat Efendinin Kaımıpaıadaki 
evinde yapılan aramada bodrum katın
da 15 okka 250 gram esrar bulunmuı
tur. Takibata baılanmııtır. 

Vapurda yankesici 
Karadenizden gelen Gülcemal vapu

ru yolcularından Hasan Efendinjn gü .. 
vertede yatığı eınada yeleği kesilmek 
ıuretile 60 liraaını çalan sabıkalılardan 
Konyalı Mehmet yaldarunııtır. 

Kavga 
Samatyada Sulumanaıtırda Gemici 

Osmanağa sokağında 29 numaralı evde 
oturan Veron ayin mahallede Emirler
çeımesi ıokağında 35 numaralı evde o. 
turan sürücü Leon ile sarhoı olarak bir 
saz satmak meselesinden kavga çıkarırut 
her ikisi de biribirlerini dövmüılerdir. 
Bunlardan Leonun üzerinde bir kama 
bulunmuştur. Her ikıi de yaklanıruı • 
tır. 

Döşemeler tutuştu 
Dün saat 12 de Kaaımpaıda Otak 

aokağında 20 numaralı evde oturan 
Fethiye Hanımın evde bıraktığı içi a• 
tef dolu tenekeden döıemeler tutuı
muşaa da, aöndürülmüıtür. 

Apartımanda hırsız 
Fmdıldıda Mardik apartımanında 

oturan ve tebdili bava dolay11ile Büyük. 
dereye giden Yani Efendinin daireıine 
Cideli Reıit namında bir adam girmit, 
6 parça çamşır çalrak kaçıruı ise de ya
kalanmııtır. 

Çamaşır çalarken 
Fenerde Abdi Bey mahallesinde Ka· 

raeöz sokağında oturan ıaka Abmedia 
oturduğu odanın kilidini kırarak ıabı -
kalılardan Ahmet içeriye girmiı ve çamı 
ıır çalarak torbasına koyarken yakalan· 
mııtır. 

Bursa soyguncuları 
BURSA, 18. A. A. - Bursa soyıun· 

<uluğu tahkikatı bitmiı, dava açılmıı· 
tır. Muhakemeleri Ağır Cezada görüle
<fl:tir. 

Bu, bir latife gibi görünür. Fakat 
turneye çıkmıı olan Arizona dahilin
deki Flagstaff ıehri aıtronomlarının 
6 eçen gün Londrada verdikleri kon
feransı dinliyenler, Merihin bizim i
çin saklanacak bir aırrı kalmadığını 
anlamışlardır. Flagstaff rasathanesi 
Müdürü Profesör Silpher konferans 
verirken dinleyicilerini, aanki oradan 
geliyormuı gibi hayalen, Merih yıldı
zında dolaıtırmııtır. Bu yıldızın tatlı 
,k)iminden, nebata!ından, kutuplann-
0lan bahsetmiştir. Profesöre göre Me
rih yıldızında bizden pek farksız in
sanlar varmıı. Konferansçı gunun 
oirinde yıldız arasında seyahat im
kanı hasıl olursa, dinleyicilerine gidip 
Merihi de görmelerini tavsiye ederek 
~onferansını bitirmiştir. 

Demek ki, Doğançay, Tavıanlı A
zariköy istasyonları zaviye olmak ü .. 
z'.'re bir müselles çizersek bu çok ge
nıt sahada pancar zerriyab ve binne
tice sevkiyatı da başlaıruıtır. Bu aev
kiyatın İstikbali demiryolumuz için 
çok mühim bir varidat yekfınu vadet
mektedir. 

Bundan başka Kütahya hattından 
Derince'ye kadar Krom madeni nak
liyatının da iyi bir İstikbali vardır. 

inıaat malzemesi ve seire yüklü her 
gün iki üç vapur tabliye edilmekte, 
buradan giden krom ve 30 - 40 vagon 
:zahire ile yüklenmektedir. 

Mülga darülfünun kadrosundan Ü· 
niversite kadrosuna ithal edilen bir 
çok asistanlar dün Maarif Vekaletine 
müracaat ederek iki aydan beri maaş ı 
almadıklarını bildirmiılerdir. Bu asİ• ı 
tanlar kendilerinin vaziyeti hakkın
da henüz bir tebligat yapılmadığın
dan vaziyetlerini.D. tavazzulıaııu iste
miılerdir. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczalıaneıi 

karşısında Sahne sokaiında 3 numa
ralı apartrmanda 1 numarL 

8 kiıi olan ıoygunculardan §İmdiye ka 
dar 5 i tutulmuıtur. Diğer 3 ü bati fi
rardadır. Yakalanmaları için çalmlmak
tadır. (La Liberte) 

Derince limanı bugünlerde çok fa
aldir. Anadoluya gelen su boruları, 

Hülasa; görülüyor ki, demiryolla
rımızın i.tiai çok sağlamdır. Yeni ye· 
ni Aahalardaki iktısadi ve ticari inki .. 
ıaflar bize mühim İstikbal vadeyle
mektedir. 0 ---
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Umumi kadınlar ne gibi 
şartlara tabi olacaklar? 

Fuhuşla ve zührevi hastalıklarla müca
dele için yeni tatbik edilecek ahkam 

Yeni fuhuı nizamnamesının birin· 
ci kı....,nı dünkü nüshamızda neıret
mittik. Yedi kıaıın olan bu talimatna
menin ikinci kısmında umumi kadın 
tarif edilmekte ve bunların ne suretle 
icraiıanat edebilecekleri ve haatalık
lann önüne aeçebilmek için umumi 
kadınların ne gibi ahkama tabi tutu
lacakları kaydedilmektedir. 

Umumi kadın, umumi evler 
Nizamnameye ıöre, kendilerini 

baıkalannın cinai zevkine . menfaat 
mukabili veya itiyadi bir aurj>lte has
retmeyi sanat ittihaz eden ve bu ..,. 
retle müteaddit erkeklerle münaae
batta bulunan kadınlara (umumi ka
dm) denilir. 

On beıinci maddede tarif olunan 
kadınların bir arada oturarak fubu2 
icra ettikleri veya bu maluat için top 
landıları yerlere (umumi ev) iami ve
rilir. 

Fuhuı maksadiyle muhtelif kimse 
lere muvakkat zamanlar için açık bu 
lundurulan kapalı yerlere (birleıme 
yerleri) denilir. 

Sanatlarını münferiden icra eden 
kadınların ikametgah ittihaz etmis 
olaun yeya o!maam Ye içinde fuhut ic 
raaını itiyat ettikleri yerlere (tek ha· 
ıana fubuı icra edilen ev) denir. 

Komisyon neler yapacak? 
Mükerreren Ye müteaddit erkek

lerle münasebette bulunınaaı dolayaai
)e bir kadının fubtu sanat ittihaz et
tiiinden ıüpbe edilir ve hakkında de 
kik ve mahrem olarak yapalan tahki
kat ve elde edilen müabet delillerle 
kendiaiıııin umumi kadınlar evsafan1 
haiz olduiunu meydana çıkanlıraa 
evvela bu kadmı fuhta aüriik!iyen ae 
bepler komisyonca tetkik ve kendisi
nin tekrar namuakir bir hayata av
detini icap eden tedbirler teemmül o
lunur. Bir kadın hakkında bu hüküm 
lerin tatbiki behemehal komisyonun 
kararma iktiran etmelidir. 

Umumi kadının tabi olacağı 
muamele 

Komisyonca bir kadının umum; ka 
dm olarak tescili atideki ıartlanr. ta
hakkuku lazımdır: 

1 - Fuhıu kendisine sanat ittihaz 
ettiği ve bu hayattan vazgeçirilmeai
ne imkin olmadığı komisyonca teabit 
edilmiı bulunmak. 

2 - 18 yatını ikmal etmit bulun
mak. 

3 - Ecnebi tabüyetinde bulun
mamak. 

4 - Tabiiyetsiz olmamak. 

Umumi kadın olarak tescili icap 
edeceii icra komiıyonu tarafından 
yapılan tetkikat ile anlatılan kadın
ların her biri için bir aicil kartonu ter 
tip edilip numaralanır ve bu karto
Jla kadınların bir fotoğrafı yapıttarı
lıp isimleri, yaılan, doğduktan ve i
kamet ettikleri ve fubut icra ettikle
ri yerler kaydolunur. 

Kadınların hüviyet kağıtları da 
makbuz mukabilinde alına
rak kartona raptedilir. Bu auretle 
laa)tdedı"ten umumi kadınların elleri
ne- aicil kartonunun numaraaını havi 
ve merbut nümune veçbile bir hü
viyet cüzdanı verilir. Bu hüviyet cüz
d~nından sahibinin kim olduiunu 
•oateren mal6ma ttan baıka aicil kar
tonundaki fotoğrafının ayni bir resmi 
•e senenin her ayına mahaua birer aa
yıfa Üzerinde haftada iki defa yapıla
cak muayenelerin iıaretine .. mabıuı 
haneleri ihtiva eden bir kıaun bulu
nur. B~ cüzdan her sene değiıtirilir. 

Teaçıl edilea bütün umumi kadın
lar,. kendilerini reımi veya huıusi bir 
t~bı~e haftada iki defa muayene et
tinnıye mecburdurlar. 
. Re"?'i muayeneyi kabul eden bütün 
D.?1~1 kadınlar emrazı zühreviye ta
b!bı tar~fından bu gibi muayeneler ;. 
çı.n. tabaaa olunan mahalde muayene e
dilırler. Muayene neticesi defterimah
~·~na k~ydedileceği aibi kadınların 
hu.ayet cuzdanlarına da İtaret olunur . 

Hususi muayene 

~mumi kadınlar iaterlene muaye. 
neı:ı emra~ızühreviye mütehaıırıı ol
duguna daır vesikayı haiz hususi bir 
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tabibe de yaptırabilirler. 
Resmi emrazızühreviye muayene 

tabibi buauıi tabibe muayene edilme· 
sini arzu eden kadını resmi bir tezke· 
re ile kadının talep ve arzu eylediği 
tabibe gönderir. Hususi tabip dahi bu 
nizamname ile tayin edilen ıartlar daire· 
ıinde kadının muayenesini deruhte eyle· 
diğini ve ne kadar zamanlık bir müddet 
için bu muayenelerin icrasıru üzerine al· 
dığını cevaben iki nüsha olarak resmi mu
ayene tabibine bildirir. Cevabi tezkere
lerin bir nüshaaı reami tabiplikte &akla
nıp diier nüshası kadının hüviyet cüzda
nına raptolunarak daima cüzdanla tatın1r. 
Hususi tabip tarafından bildirilen müd
det bitiği zaman keyfiyet muayene tabip· 
liğine bildirilect'ktir. 
Eğer yeni taahhüt vaki olmamııaa ka

dının resmi muayenelere gelmesi mecbu
ridir. 

Umumi kadınlann muayene ve tedavi
lerini deruhte eden hususi tabibin mahal
li sıhhat makamlanpca musadak bir im
zası resmi muayene dairelerinde bulun
durulur. 

Hususi tabipler tarafından yapılan mu 
ayenelerin neticeleri huıuai tabip taraf,,.. 
dan kadının hüviyet cüzdanındaki hane
le.re kayıt Ye imza olunur. 

Hususi tabip muayene altında bulun
durduiu umumi kadınlardan birincie u· 
mumi hıfzıuıhha kanununun 129 uncu 
madeainde yazılı hastalıklardan birini gör 
düğü zaman o kadının hüviyetini ayni 
gün zarfınİla h .. tahğm teıhiaini havi 
malüınat ile birlikte yazı ile resmi mua
yene tabibine bildirir. Kadın zübrevi 
haatalaklardan birine musap iae tabip 
kendisine umumi hıfzıuıbha kanunu
nun 109 uncu maddesinde yazılı sıhhi 
vesaya varakuını verecek ve müpte
la olduğu baatalıktan ıifa bulmadan 
aan'at icra edemiyeceğini ve bu nizam
name ile kanunun hükümlerini anla
tacaktır. 

Gününde muayeneye gelmemiı o
lan kadını bir buauai tabip derakap 
ve nihayet erteai gÜn İçinde reami mu
ayene tabibine bildinniye mecburdur.-

Huauai tabipler tarafından mua
yene altında bulundurulan kadınlan 
resmi tabip her zaman celbederek 
muayene edebilirler. 

T teJalfJi nasıl yapılır? 
Gerek resmi ve ıerek buıuai tabip

ler tarafından yapılan muayene neti· 
ceıinde umumi hıfzıs.sıhha kanununun 
129 uncu maddesinde yazılı hastalık
lardan birile ma!UI olduğu görülen U· 

muıni kadınlar kanunun bu maddesi
ne tevfikan sanatlarının icrasından 
menedilerek haklannda &§ağıda ya
zılı muamele ifa kılınır: 

A - Cüzam ve ilerlemİ§ verem 
hastaJıkJan icap eden muamelenin i
fası zımnında mahalli sıhhat ve içti
mai muavenet müdürlüğüne veya hü
kUınet tabipliğine ihbar edilir. 

B - Zühreri baatalıklann her tür
lü tekillerile Cerep, empetigo, ve En
ter trigo baatalaklanna musap olan
lar hastahanede tedavi albna alınır. 
Her iki halde de bu kadınlann aanat
larınx icradan menedildiği zührevi 
~astalıklann mücadele te,kilatının 
ıcra lvaınına tahriren bildirilir. 

Ayakta tedavi 

Haatahane mevcut olmadığı Yeya 
yer buJunmadıfı takdirde aanatlannı 
icradan menedilen •e haatabaneye 
sevki liızım relen kadınlar resmi tabip 
tarafmclan ayakta tedavi edilirler. 

1: edavi esna11nda fuhuı icra ettiği 
aabıt olan veya aabık ve bizır haline 
~zaran ~yle ~ir §ey yapacağından 
f~phe edılenlen;n behemehal münasip 
hır mahalde Ye ıaşeleri kendilerine ait 
olmak Üzere tec~idi la:ı:ımgelir. 

Umumi kadın ne zaman 
hastahaneye gönderilir? 

Sari_ devrinde frengi arazı göate .... n 
umuma kadınlarm behemehal bir has
tahanede aari devre geçinciye kadar 
?'~b':'larak tedavisi liızungelir. Bunun 
~çın ıca~mda ve zaruret mevcut oldu
ru takdır~e :ı:ührevi hastalık muaap
larında." aırayet tehlikesi en az olan
lar çıkarılarak ayakta tedavi altın 
alınır Ye sari devre alametleri göıte~ 
ren hastaya yer temin olunur. 

Belıovukluğu ve yumuJ&k §ankr o-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da •inema 

Yazan: VICK.1 BAUM 

DudaklannJ Oliver'in avucunda 
ezme.kten duyduğu derin hazdan bir 
denbıre aynlan Donka sordu: 

- H:ıyir ... latemem_. Niçin? 

yıldızlarının romanı 

Terc<!me: KAMRAN ŞERiF 

ain! Dedi. Meyer içeri otursun. .• 
Otomobili süreken senin yanında 

bulunmak isterim. 

d
. -1 - d~ıca ederim, Donka .•• Beynimi 
ın en ırmek iıtiyonu;a.... l 

Donka aeuiz güldü 
Oliver: · 

~!iver tekrar yerine çöktü. mubib 
~esıDrun ko!unu_ parmakları ara11na al 

ı. avudı aeııyle: 

- Senin yanında oturmak İıtemi
y_orum ... Hay Allah müatebakkını ver 
sın, Donka ... Otomobili kendi kendi
me, yapayalnız kullanmak iatediiimi 
•ana nasıl anlatayım? Sen be · 1 Qı •. • nıçı-

- Meyer, Stop! Dedi. 
Çebreiinde hotnulauzluk · ok 

Mey b" f" k unan er ır ıren açmaaile durd M 
yer, Donka'nın §Oförü idi Akaı· u.h e 
au b" Al • • uyz • ır . . mandı. Vaktiyle mühendis 
o!d.ug~ ıçın cerihadar olan İzzetinef .. 
aının ıabrabını çeker dururdu 

Oliver ayağa kalktı, başın·, tavana 
~arpmadan otomobilden afağı inmo
ııe çalaşb. 

Donka: 

- Haydi bakalnn, dekor değİf· 

rbnak ııtıyoraun; sinirlerim Üzerin-
de kork~n~ bir bava çalıyorsun. •. Ben 
den ne ıstıyorıun? 

Bunun üzerinde Donka Ol ' , . ") .. .. , ıverın 
g~z e~ının ıçme bakarak, ağır, sevda. 
kar hır tebeaaümle gülü-·-d· B 1 b "' " k ~ ı. u va-!1? u~u li.mbalarmdan otomobilin 
ıçın.~ bı~~z aydınlık geliyordu... oı:. 
ver an gozbebeklerinden min · · . 

1 nıını. 
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DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öileden 

aonra aaat (2,30 dan 5 e) kadar Iatan

bulda Divanyolunda 1111 numarala hu
auıi dairesinde dahili haatalıldan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: latanbul: 

22~9S. 5981 

)anlar sirayet tehlikeıi geçinciye ka· 
dar tedavi olunurlar. 

Tekrar sanata girmek için 

Umumi kadınlar ıifa bulduktan 
ıonra aanatlarım ıcra edebilirler. 
Frengi ile malül olan kadmlann sa
natlarını yapabilme}eri için en az bir 
tedavi devresi geçinnİf olmaları kan
larında miali teamülün nırn(~ olması 
ve hiç bir aeriri ·iriz görüınf~.-~ li
zımdır. 

Laboratuvar bulunmıyan mahaller
de kadınlann serumu alınarak en ya
kın resmi laboratuvarlardan birine 
tahlil için gönderilir. 

Tedaviye tabi olanlar 

Umumi kadınlardan kanlarında da
ima ve her türlü tedaviye rağmen 
müspet miıli teamül bulunan veya te .. 
davi devresine nazaraQ istirahat müd .. 
delinin hitamında veya tedavi esna· 
•ında tedaviye gelmemekte ıırar e
denler ve fuhut icraaından kat'i ıu· 
rette menolunurlar. Bunlardan fren· 
gili kadınların kayıtlan hükUmet ta
bipliklerine ve mevcutsa frengi mü .. 
cadele teıkiliıtlarına- devrolunarak te
davileri temin olunur. 

Frengili kadınlardan sari irizı zail 
olanların muntazam •e müteakıp le· 
davilerinin icrası için bunla.nn hasta .. 
hane veya dispanserlerden birine de· 
vamı behemehal temin olunur. 

Muayene neticesinde hastalıklı zu
hur edip te kendilerini huıuıi aurette 
tedavi ettirmek iatiyen umumi kadın
lardan tedaviye muntazaman devam 
edeceğine ve iyiletinciye kadar fubaı 
yapmıyacağına itimat edilenlerin ta .. 
lepleri is'af olunur. 

Huıuai surette tedavi istiyen kadın .. 
lar tedavi edilmesini arzu ettiii tabi· 
bin ismini bildirdikten sonra keyfiyet 
kadının hüviyet cüzdanına iıaret edi
lir ve resmi bir tezkere ile tabibe 
gönderilir. Huauai tabip bu tezkereye 
resmi surette cevap vererek gönderi
len hastanın nizamname ahki.mına 
tevfikan tedaviaini taahhüt eylediğini 
bildirir ve bu tezkere bıfzedi !ir. 

Tedaviyi deruhte eden tabibin ibti
aas ıartlannı haiz olması ve imzanın 
aıbhat makamları tarafından lastik e
dilmiı bulunmaaı mecburidir. 

Hususi surette tedavi altına alındı· 
ğı halde iyileımeden tedaviyi bırakan 
veya muntazam gehniyee umumi ka .. 
dınları tedavi tabipleri derakap reı
mi muayene tabibine bildirecekler
dir. Tedavi bittiği zaman tabip has
tanın hüviyet cüzdanına ıerh verecek 
ve keyfiyeti gene reaıni bir tezkere ile 
muayene tabibine bildirecektir. 

Reami muayene tabipleri buauai 
tabipler tarafından tedavisi ikmal e
dilen haata.lan celp ile muayene ve 
tedavi neticeaini kontrol ederler. 

( Deuamı ııar) 

KREM 
PERTEV 
Seneler var ki: 
Yurdun güzelleri, 

tazeliklerini onunla 
muhafaza ediyorlar. 

Çirkinler, güzel gö. 
rünmek san'atini on. 
dan öğreniyorlar. (69sıı 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi Eylülün 21 

Perşembe sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. (7520) 

Jstanbul dördüncü icra memurluğun

dan : Tamamına ıekiz bin lira kıymeti 

muhammeneli ve salı pazan önünde de

mirli bulunan tacettin vapuru ile yine 

temanuna otuz bin Üçyüz seksen lira 

kıymeti muhammeneli ve baliçda haviz 

önünde demirli bulunan Bebek Tapurla

rının tamamları açık artırmaya konmuı 

olup ıartnameleri ayn ayn olarak 19-9-

933 tarihinden itibaren dairemizde her

kes tarafrndao görülebileceği &'İbi 19-

10-933 tarihine muaadif perıembe günü 

saat on dörtten on altıya kadar daire

mizde açık artırma ile satılacaktır. 

Mezk\ar vapurlar 2280 numaralı icra 

kanununun ahkamına tevfikan satılacak 

tır. Taliplerin muhammen kıymetlerinin 

yüzde yedi nisbetinde pey akçaaını veya 

milli bir bankaıun teminat mektubunu 

hamil bulunmaları 18.zımdır. Müterakim 

ve hükUınete ait borçlar müıteriaine ait

tir. icra ve iflis kanununun 119 uncu 

maddesine tevfikan mezkur vapurlar ü

zerinde ipotekli alacaklılar ile diğer ala

kadaranın ve irtifak hakki sahiplerinin 

bu haklarını ve husuşile faiz ve maaarifa 

dair olan iddialaıuu ilan taıihinden iti

baren 20 gün içinde evrakı müabitelerile 

bildirmeleri aksi lialde haldan tapu aicil

lerile sabit olmadıkça aatıı bedelinin 

paylaımaaından hariç kalacakları cihetle 

ali.kadaranın iıbu maddenin mezkür fik 

raaana göre hareket etmeleri ve daha faz 

la mal\ımat almak isteyenlerin 930-631 

doaya nuftlaraaile müracaatları ilan olu

nur. (7490) 

latanbul 2 inci icra memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa

raya çevrilmesine karar verilen hane eı .. 

yaai 24-9-933 pazar günü saat 17 den iti
baren Kaıımpatada Kulaksızda gülban 

sokağında 7 Numerolu hane önünde bi

rinci açık arbrma suretile satılacağından 

talip olanların mahallinde hazır buluna

cak memurine muracaatları lüzumu ilan 

olunur. (7484) 

Vize icra memurluğundan : Bir bor

cun ödenmesinin te'mini için Vizede hü-

kümet karıumda önü hükümet eaddeai 

aıkaaı Liban kadm avlusu sağı V odinıl

b Ahmet efendi kahYesi sulu libas kadm 

hane ve dükkanı ile mahdut ve üç laama 

bulunmuş biri kahveci Tevfik ağanın iı

ğalinde 350 lira bedel ınuhammeneli ve 

dört metre cebheli dük.kan ikincisi ça

rikçi muratağanın oturduğu ve 150 lira 

muhammen bedelli iki metre cebheli dük 

kan ve üçüncü süde terzi Remzi efendi

nin i~ğalindeki 300 lira muhammen be

delli ve dört metre cebheli dükkinki 

Ceman üç bab dükkandan ibaret ğayri 

menkul icra ve iflas kanunun 129 ci- mad 
desi r 1 2280 No. Ju kanun mücibince •e 

27 .g.933 tarihinden itibaren bir ay müd

detle ve açık arttırma usulile paraya çev

rileceğinden talip olanların 933-74 doıya 
No. si ile tafsilat almak için ber gün ve 
27-9-933 tarihinde müzayedeye iıtirak 

edebilmek için yüzde yedi buçuk nisbe
tinde pey akçesi yatırmak üzere Vize ic
ra dairesine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (7486) 

Yazan Dr. BESİM ÖMER Pata 
Kadın haatahldarı ve koruma 140 Kr. 
KısD'lık : Gebe kalınamak ve 

kalamamak 100 .. 
Çebelik patologiai,nifaai intan 300 ,. 
Güç doium 300 ,. 
Üzüm ve üzümle tedavi 50 ., 
ikbal ve Kanaat kütüphanelerinde 

(7435) 

lat. Mr. Kumandanbğı 1 
Sabnalma kom. llAnları 

Levazım Dikim evinde t~· 
raküm eden 15000 kilo kösele 
parçası 28-9-933 per§embe gii· 
nü saat 14 te aleni müzayede 
suretiyle satılacağından gör• 
mek İsteyenlerin her gÜn meı1 

kUr mahalle ve müzayedeye 
gireceklerin belli günün ıaatİJ1 
de teminatlariyle Merkez 1(, 
Satın alma komisyonuna mü· 
racaatları. (268) .(4619) 

6237 . '. 
Halıcıoğlu ihtiyat Zabit 

mektebinde mevcut 33 kaleın 
köhne eşya 28-9-933 per§eın 
be günü saat 14,30 da aleni 
müzayede ile satılacağından 
eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün mektebe ve müzaye· 
deye gireceklerin belli gfuıÜ· 
nün saatinde teminatlariyle 
Merkez K. Satın alma komia• 
yonuna müracaatları. (267) 

(4620) 6238 
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C EN E VE (SUlSSE) 
7510 

Göz Hekimi~ 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci aınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddni No. 60 • 

tsJ 

Istanbul Ziraat Bankasından: • 

Sıra 
No. 
704 

Semti Mahallesi So~ağı Cinsi Emlilc 

No. 

Hiaaeai Hiaaeye aöre 11111• 

hammen kıynıeıi 

705 
706 

Samatya 

,, 
Kocamustafa 
paşa 

imrahor 

" Kocamustaf~ 

Narlıkapı namı diğe .. 
mahzen 

" Sulumanastır 

,, 

Ahşap hane 

Arsa 
Kagir dükkan 

6 

5 
110 

•3/8 

.Tamaı 

450 T.L •. 

1 75 " 
'°° " 

707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 

" Samatya 
Kumkapı 
Beyoğlu 

,, 
" 
" 

pa§a 
Hobyar 
Hacıkadirc 
Muhsinehatuıı 
Yenişehir 
Hüseyinağa 

" Pangalti 
\ 

Haseki 
Pamukçu Tatycs 
İncili 

lstifçi 
Mumhane .. 
Bayır 

Ah§ap ., 
Kagir hane 

,, '' 
Ah§ap hane .. ,, 

,, '' ~ 
Ahşap iki hane ve bir 

dükkan 

101 
67 

17 
2 

24 
26 

82,84,86 

1/ 16 
5/ 32 

1/ 8 
1/ 2 
I / 2 
1/ 2 
1/ 8 

\ .. 
15 

189 
625 

1000 
200 
200 
250 

.. 
" ,, 
" 
" 
" 
" 

714 ,, . Firuzağa Kadı mektebi çıkmazı Kagir hane 6 2/ 8 2250 ,, , 
lüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı 

yazıh gayrimenkuller açık arttırma suretile sab§a çıkarılmı§tır. Kat'i ihaleleri 28-9-933 per§e:nbe günü saat on bettedir. Mü 
zayedeye İştirak edecekler pey akçelerini müzayede günü saat on dört buçuğa kadar yatırmaları lazımdır. Şartname Banka· 
mız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri mÜ§teriye aittir. (4910) 

yuvarlak kıvılcımlar fırlıyordu. Me· 
yer arkaaını dönüp bekliyordu. Yor
gundu. Karuı böbreklerinden rabat
ıızdı. Gecenin yansını ona maıaz yap 
makla geçirmiıti. Bütün gününü park 
larda, gecesi de evveli &inemanın ö .. 
nünde, sonra da "Ambauador'' un 
önünde beklemekle hedretmİfti. Ora· 
da, Zenciler, açıklı koyulu melezler a 
raaında kalmlftı. O, mühendis doktor 
Meyer, iıte böyle insanlar içinde kal
IDlftı, o ki, bugün akranı olan ayak 
takımı insanlarla arasında bir duvar 
vazifesi görıün diye otomobilinde dai 
ma bir kaç kitap bulundururdu. 

Madam Moreako emretti: 
- Haydi, devam et, Meyer .•• 
Okyanusla me,bu, rutubetli bir 

hava, ağaç tepeleri, aokak fenerleri 
bir ayna sathını andıran asfalta ak: 
•ediyordu. Aiustoa böcekleri durma
dan ötüyorlardı. Karıılanndan sürü 
ile otomobil, sahilden dönüyordu. 

Donka tekrar emretti: 
- Sola aap, Meyer, tepelerden gi

deceği:ı: .•• 
Oliver itiraz etti: 
- Yok canım, o yol daha uzun· 

dur. Çok sürer. 
Kadın fıaıldar gibi sordu t 

- Acelen mi ~ar? 
OliYer cevap vermedi. Ancak bir 

müddet aonra - yaldızlarla dolu, gü
mÜ§IÜ bir semaya kal'Jı, tepelere doğ
ru tırmanıyorlardı - Oliver oldukça 
suratlı bir halde mırıldandı: 

- Evet. 
Donka kolunun yuınuf8k, taze e

tini aıkan parmakları çözdü, Oliver
in bir elini usulca iki elinin araıına 
aldı. Biraz ıonra: 

- Sen aptalsın, dedi. Anlamıyor 
ıun. Mea'udum. Ömrümde, anlamıyot' 
sun, Oliver, ömrümde, timdiki kadar 
mes'ut olmamışhm. lıte ıu an, fU da
kika, bayatımuı en mea'ut dakikası
dır. latiyorum ki, daha fazla sevesin, 
çok fazla aeviyorsun ..• Ah, anlamıyor 
sun ki ... 

Kendini JBkayidane metresinin o
muzuna salıvermiş olan Oliver doğ
ruldu, haşin bir tavırla: 

- Rita'ya karıı fena davrandın, 
dedi. 

Donka cevap verdi: 
- Her halde onun kadar alçakça 

hareket etmedim. Sen bizim kadın i§
Jerimize karı§ma •.. 

O zaman Oliver kendi kendine dil 
§Ündü: 

- Sabi, Donka fenadır amma, Ri
ta alçaktır. Donka hiç bir zaman, 
amma hiç bir zaman alçak olamaz. 

Elinin, onun elleri içinde, sıcak bir 
deniz hayvanı kabuğu içinde gibi, is
tirahat ettiğini biaaediyordu. 

Kadm açık dudaklarım Oliver'in 
ıakaklarma dokundurdu. 

- Seni seviyorum, diye mırıldan .. 
dı. 

Fakat o kadar yavaı ki, kadın güç 
halle anlıyabildi. Belki de onun anla
dığını erkek istemiyordu. 

- ETet, Oliver ..• 
- Seni seviyorum, Donka, ıeni ıe 

viyonun. 
- Evet, Oliver, evet .•• 
- Donka İ§İtmiyor musun? .•• Se .. 

ni seviyorum, dinle beni, seni aeviyo .. 
ru.m ..• 

Donka: 
- Evet, ıekerim, evet ••. Dedi. 
O kadar mes'uttu ki, artık çehre

si anlamıyor gibiydi. Otomobil fİmdİ" 
tepeye çıkmıttı; "Sierra"nm ıırtları, 
üst üste, gecenin berrak havası için
de görünüyordu. 

Oliver ısrarla: 
- Sen de söyle •• Dedi. 
Donka auatu. 

içinden kendi kendine: 
- Onu çok söyledim .•• Artık kor• 

kuyorum •.. Dedi •• 
- Seni seviyorum, Donka ... 
Gülme ve ağlama ile dolu, hafif 

bir sesle: 
- Seni seviyorum, Oliver •.. Dedi. 
Bunun aülme mi, •ilama mı oldıı• 

iunu o da bi lmiyordu. 
Otomobil, yolru§ aıaiı, dolambaç• 

lı bir yola saptı. Bir yıiın yıldız ufl<• 
doğru uçuıtu. 

di: 

-Ah ... 
- Ne var? 
- Yıldızlar .... Dütüyorl 
Oliver ciddi bir tavır aldı: 
- Allabtan bir teY iatiyeliın ..• 
Donka ayni ciddiyetle cevap .,et' 

- Fakat ne istediiimizi aöyle111 İ• 
yelim ... 

Tepelerden ayrılıp uzun boylu ô• 
kaliptus ağaçlan arasından yavaf Y"~ 
vaf indiler. Daha oradan denizin nıı• 
me•i duyuluyordu. Madam Moresl<0 

kendi kendine: 
- Bu da çok sürmeli... Diye dil' 

§Ündü. _, • • 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kisl gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:~ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 lan~ıHa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru3tur. 
A ocak en az bet vagon ıekert birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. İ•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin yü:ıde yirmisi peıin ve tl•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren biltan maaraflar 
ve m<s'uliyet müfterlye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından mütteri heaabına •igorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön-
derenler i~in afgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon alparlı ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon batına bet lira 
t~n:ıiiattan istifade ederler. 

Adres: l•tanbul'da Babçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Zal iyeti umumiye, iştihasızlık 
\re kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen osfat ar alt 

1 1 
İtfaiye hortumları için lüzumu olan 350 çift rekorun 

imali kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip oianlar 
şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etme 1 
li, münakasaya girmek için de 85 liralık teminat makbuz ve 
ya mektubu ile teklif mektuplarını 9-10-933 pazartesi saat on 
beşe kadar daimi encümene vermelidirler. (5011) 

Keşif bedeli 723 lira 97 kuruş olan İstanbul 31 inci mek 
tebin tamiri pazarlıkla ihale edilecektir. Talip olanlar keşif 
evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdürlü
ğüne pazarlığa girmek için de 54,5 liralık teminat makbuz ve· 
ya mektubu ile 21-9-933 perşembe günü saat on beşe kadar 
Daimi encümene müracaat etmelidirler. (5012) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Müessese için şartnamesi veçhile iktiza eden 12000 

kilo patatesin kapalı zarf usulile münakasası 10 Teşrinievvel 
933 salı günü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin temi
nat akçelerile Müesseseye müracaatları. (5002) 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
6attaniye Uzunluğu Arzı Ağırlığı 

Adet Metre S. M. S. Kilo G. 
200 2/ 10 1/ 45 2 / 400 

Baladaki eb'at ve sıkletten dun olmamak ve halis yünden 
mamul bulunmak üzere yerli mali (200) adet Battaniyenin a 

leni münakasası 28 Eylül 933 ı:)erşembe günü saat on dörtte 
icra edilecektir. Taliplerin tem.nal akçelerile müesseseye mu
racatları. (5001) 

1 
1 

3 üncü Kolordu ilanlan 1 
1 

Kastamonu Askeri Satın al-ı K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ma koll"isyonundan : gelmeleri. (369) (9462) 

185,000 kilo Un kapalı zarf 6582 
la münakasaya konmuştur. 1- * ., * 
halesi 9 Teşrini evvel 933 pa· 1. F. kıt'atı ihtiyacı İçin pa-
zartesi günü saat 5 tedir İstek zarhlda 220,000 kilo odun sa 
lilerin şartnamesini görmek tın alınacaktır. İhalesi 20 Ey
üzere her gün ve münakasa- lül 933 çarşamba günü saat 
yiı. girmek için o gün ve vaktin 15,30 dadır İsteklilerin şartna 
den evvel teklif ve teminat meyi görmek üzere her gün ve 
mektuplarile birlikte Kasta- pazarlığa girmek için o gÜn ve 
monunda Askeri Satın alına vaktinden evvel Fındıklıda O. 
komisyonuna müracaatları. çüncü Kol Ordu Satın alma 
(3301) (4866) 6458 komisyonuna gelmeleri. (370) 

• • • (4965) 6583 
Kastamonu Askeri Satm al- • • • 

ma komisyonundan : 1. F. kıtaatmm pazarlığa 
60,000 kilo Sığır eti kapalı konan 2540 adet bakır kabının 

zarfla münakasaya konulmuş- kalaylanmasma talip çıkmadı
tur. 1halesi 9-10-933 pazartesi ğmdan ihalesi 20 Eylw 933 
günü saat 15 tedir. İsteklilerin çarşamba günü saat 16,30 za 
şartnamesini e-örmek üzere her bırakılmıştır. İsteklilerin şart~ 
gün ve münakasaya girmek i· nameyi görmek üzere her gün 
çin o gün ve vaktinden evvel ve pazarlığa girmek için o gün 
teklif ve teminat mektuplarile ve vaktinden evvel F mdıkhda 
Kastamonunda Askeri Satın Üçüncü kolordu satınalma ko· 
alma komisyonuna müracaat· misyonuna müracaatları. 
ları. (3302) (4867) (371) (4985) 6608 

6459 ,,. ~ + 

Açık münakasa ile 115 ton 
kriple maden kömürü alına
caktır. İhalesi 7 B. Teşrin 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna· 
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda K. 
O. SA. AL. KOM. nuna mü-
racaatları. (367) ( 4901) 

6501 ..... 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastahaneleri ihtiyacı için pa
zarlıkla konan 60,000 kilo ko
yun etine talip çıkmadığından 
ihalesi 20 Eyliil 933 carsam -
ba günü saat 16 ya bı~akılmış 
br. İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (372) ( 4986) 
~~~~~~~~~6609 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni Paviyonu Bakteriyoloji 
laboratuvarı için 227 kalem alat, edevat ve eçhize kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 28-9-1933 per§em 
be günü saat on beşte Ankara'da Vekalet binasında mahsus 
komisyonu tarafından yapılacaktır. İştirak etmek isteyenle
rin şartname ve listelerini Ankara'da Vekalet İçtimai Muave 
net Umum Müdürlüğünden ve İstanbul' da Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden almaları ve bunlara göre teklif 
mektuplarını muayyen vaktinde mezkUr komisyona verme
leri ilan olunur. ( 4688) 6337 

Kocaeli Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

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

Istanbul Sıhhi müesseseler 
Satınalma komisyonu reisliğinden 

' 

Bakırköyde kain Akliye ve Aıabiye hastahanesinde yap
tırılacak 30,000 lira bedel keşifli Adli Pavyon olbaptaki keşif 
name ve şartnamesi veçhile ve 3 Teşrinievvel 933 salı günü sa
at 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya ko 
nulmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnameyi görmek isteyenle-
rin komisyona müracaatları. (4681) 6395 

Nafia Vekaletinden: 
Muş ve Van Vilayetleri Nafialarma 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 İşl•re de vukufu bulun· 
ması şarttır. 

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

Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

3558 lira 31 kurut bedeli keşifli ve 9-9-933 cumartesi gü
nü kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer Ticaret Ye Sanayi o
dası binasının Üçüncü kat intaatmm ihalesi görülen lüzum Ü· 
zerine on bet gün tehir edilmiştir. lhalei katiyenin tarihi ilan
dan on beş gün sonra 24-9-933 tarihine müsadif pazar günü 
sa~t on beşte yapılacağı ilan olunur. (4940) 

ı;·;.~4 

.----------------------------~ 1 Evkaf m6dlriyetJ ll&aları 1 
Şehremininde Valde Has':anesinde yeniden tesis edile

cek sıhhi çamatırhane ile bula11khane için lüzumu olan maki
ne a)at ve edevatı ile bunların mahallerine vaz'iyesi kapalı 
zarf usulile 10 eylül 933 tarihinden 7 T.Evvel 933 tarihine ka 
dar mevkii münakasaya vazed .miştir. 

Talip olanlar bu gibi tesisatı yapmış olduklarına dair ve 
sikalarile beraber şartnameyi almak üzere her gün öğleden 
sonra Evkaf Müdüriyeti Hey'eti Fenniyesine müracaatları. 7 
T. Evvel 933 cumartesi günü saat 13 ten evvel tekliflerini lda 
re Encümenine tevdi etmeleri ilan olunur. (4764) 

Münakasa temdidi 
Erzincan Jandarma Efrat Mektebi 

Satınalma Komisyonundan: K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlıkla 250,000 kilo odUrı 
satın almacatkır. ihalesi 20 
Ey ül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartname 
Yİ görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdrkl:da 3 

!!!il- Dr. 1 H S A N S A M I --
. t~TAFILOKOK AŞISI J~.,_,arnıa Efrat ihtiyacı için 151,000 kilo eloneklik un 10-9-
11tafilokoktardan mütevellit (ergen- !>33 tarihindenitibaren bir ay m 'ddetle yeniden kapalı zarfla 
lik, ka .. ç:banı, koltuk altı çıbanı, münakasaya konulmuştur. lh lesi 11-10-933 tarihine müsa· 
arpacık) ve bütün cilt hastalıklarına dif çarşamba gÜnÜ yapılacakt r. Taliplerin Erzincan Beledi. 
karşı pek tesirli bir atıdır Divan- yesinde müteşekkil Satınalma Komisyonınıa mü acaatları i-

iılı-• yolu No. l89. (6 6 ' lan olunur. (4894) 

ıasası 
Kullanınız. _ 
Hereczane r:::: 

°' \D 
de satılır. ~ 

1 Devlet DemiryoUarı idare•i llAn. arı 

1 - Bogazköprü • Karde şgedigi kısmının İnşaat işletme 
sine açılması münasebetiyle muhterem halka bir sühfilet ol
mak Üzere 20 Eylül 933 tarih inden itibaren Kayseri • Ulukış
la arasında muvakkat mahiyet le bir muhtelit katar itletilecek
tir. 

2 - Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayıeriden aaat 
7,25 te kalkan katar Ulukışlaya ayni günde saat 16,36 va
racak ve Haydarpaşadan Adana ve Mersine giden posta ka
tariyle buluşacaktır • 

Cumartesi, Salı, Perşembe gÜnelri Mersin - Adana'dan 
Haydarpaşaya giden p<nta katarının Ulukışlaya muvasalitm 
dan sonra Ulukışladan saat 13,10 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 şim 
dilik Kayseride bir gece kalac-ıklardır. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adana ve 
Mersine gidecek yolcular Kay3eride aktarma ederek ayni giin 
yolalrma devam edeceklerdir. Ankara ve Samsundan gidiş 
ğiinleri cumartesi, salı, perşembe; Ankara ve Samsuna gelis 
günleri pazar çarşamba ve Cuma ; · 

F azal tafsilat için istasyo :ılara müracaat edilmesi rica olu 
nur. (4918) 6591 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 
1 - .. Bedeli keşfi .<~6286) lira (Ol) kuruştan ibaret olan 

ayaş belinın şosa tanurı ve (7) menfez inşaatı kapalı zarf 
usulile 11-9-1933 tarihinden 2-10-933 tarihine kadar (22) 
giin müddetle münakasaya konmuştur. 

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

A- Bedeli keşfin yüzde 7,5 buçuğu olan (4971) lira 
( 4?) ~uş ~layet idarei hus~siyesi hesabına Bankaya tevdi 
~ttıklerıne daır makbuz senedi veya milli bankalardan birinin 
teminat mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebei 
Hususiyeden alınacak ilmühaberi ibraz etmek lazımdır 

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

.. C - Yanların~~ ehliyeti .f~ye vesikalarını ihale gü. 
nunden e~ az (8) gun e~el ~ılayet Başmühendisliğine gös 
tererek munakasaya dahıl olabıleceklerine dair bir ehliyeti 
fenniye vesikası almaları iktisa eder. Bu ( 3) şartı tamamen 
h~z olnuyanl~rın münakasaya ittir3.kları şayanı kabul olmıya 
cagmdan teklıf zarfları açılmıyarak kendilerine iade edilecek 
tir. 

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

4 - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade 
maliimat almak isteyenler her gün Ankara, Viiayet Nafia Baş 
mühendisliğine müracaatları. ( 48851' 6512 

Edirne C. Müddei 
Umumiliğinden: 

~dirn.ede Hap~shaneye çevrilmekte olan yanık kışlanın 
bedeli keşfı 9723 Lıra 20 kuruş olan dahili elektrik tesisatı ile 
son muhavvile merkezinin yapılması kapalı zarf usulile ve 
10-9-933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mevkii mü
nak~:"~~ konulması ve ihalenir 1-10-933 tarihine müsadif pa 
zar gunu saat on beşte yapılma&ı tekarrür ettiğinden ve mü 
nakas&;ya ~~aret odas~~a müseccel elektrik tesisatile iştiğal 
eden hır muessese sahıbı veya A vrupanın elektrik müessesele
rinden birinin vekili ve eyi netice vermiş -Ye kat'i kabuli yapd
mtş bu gibi büyük elektrik tesisatı yapmış olanlar iştirak ede
bileceklerinden gösterilen şartları haiz olan taliplerin ihale 
:ı:amıuımdan bir saat evvel bu baptaki vesikalarile yüzde yedi 
buçuk nisbetindeki teminat muvakkatelerini ve kapalı olacak 
t~klif z~rflarını .E~~ne Müddei Umum~l~k dairesinde müteşek 
kil komısyon reısligıne makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri 
ve fenni ve münakasa şartnamelerile vaziyet planını, mukave
lename F ormülüni görmek istedikleri takdirde İstanbul ve 
Edirne Cümhuriyet Müddei Umumiliklerinden talep eyleme1~ 
ri ilan olunur. (4743) 6366 



MiLLiYET SALI 19 EYLOL 1933 

Ismarlama Kostüm İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- İlk - orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli Ye nehari talebe kaydın:ı devam edilm ~ktedir. 
2- Müdiriyet müracaatlnı Cumadan batka hergün kabul eder. 
3- Leyli ye nehari bütün ücretlerde mllhiJı nisbette tenzilat yapılmışt ır . 
4- Arım edenlere tarifname gönderilir. 

•• 
SUMER BANK Müesseselerinden 

Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası - Tel. 22534 - (7268) 643( . 

Hereke ve F esane Fabrikalarının 
Halis yün, •aj'lam ve güzel kumaıları.ndan 

22!,· 
30!, 

25!, 27!, 
34! Liraya 

Usta bir makastar iki prova yaparak ıağlam malzeme ile dikecektir. 

Ismarlama pardösüler de ehven fiatla dikilir 

Yerli Mallar Pazarı 
Jstanbul: Bahçekapı caddesi il Ankara: Çocuksarayı caddesi 

. ,. . ! .. , .,, ''!'·-··~-
• , • 1 ~ • • 

~ \ ~ ... .. 7513 

Leyli ve Nehari 
Resmi Liselere Muadil 

FEYZİATİ LİSELERİ 
KIZ ERKEK 

Saraçhanebaşı - Münir Paşa konaklarında 
KIZ, ERKEK-LEYLi, NEHARi-ANA, İLK, ORTA 

HA YRiYE LiSEL·ERi 
Tekmil 11nıfları mevcut reımi muadeleti haiz tam devreli liıedir. tık ıınıflardan itibaren ecnebi Jiıaru mecburidir. Fran
ıu:ça, Almanca ve İngilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına azami itina edilmektedir. Talebeler sabah
ları mektebin hususi otobüılerile evlerinden alınır, Bk""11 yine ayni vasıta ile evlerine eönderilir. Talim heyeti mem
leketin en yüksek muallimlerinden müteıekkildir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

- kabul olunur. Tel. 20530 (7533) 

Mühim bir fırsat_,.. 

• 

Piyasada hiçbir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede 
mallarını ucuzlatan yegane mobilya mığazası. Bilhassa İngiliz 
garanti sarı keame ve beyaz karyolalarında bGyük tenzilat 
yapılmıştır. İstanbul Rızapaıa yokuşu 66 No. Telefon 23407 

Asri Mobilya Meşheri 
Kumbara Kur'alarının 933 

ikincisi AHMET FEVZİ I ay başında çekiliyor 

5988 

Barut ve Mevadı infilakiye fişek ve 
Av malzemesi ve Av saçması inhi. 

sarları umum müdürlüğünden: 

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

Avcılara ilan 
Bıldırıcın Avına mahsus o1mak üzere piyasaya çıkarıldı

ğı evvelce ilan edilen küçük numaralı saçma ile doldurulmuş 
kara barutlu fişeklerden başka ayni numaralı saçmayi havi 
dumansız barutlu fişeklere gerek kara ve gerek dumansız ba
rutlu ve büyük numaralı saçmalar ile doldurulmuş 12 ve 16 

kalibre fişeklerin de piyasaya çıkarıldığı ve bayilerde bula 
mıyanların Tophanedeki satış mağazamıza müracaatları lü

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

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

Fişeklerimiz balistiki evsaf cihetile Avrupa imalatını a
ratmıyacak derecede mükemmeldir. Kutuların içinde Fişekle
rin evsafını gösterir Lavhalar vardır . 

Alınız, tecrübe ediniz, mutlaka memnun 
kalacak•ınız: [ 4 7 4 5] 6544 

Cumhuriyet Halk Fırkası 
Katibiumumiliğinden 

Ankara'da Cümhuriyet Halle Fırkası Merkez binasında 
yapılacak kalörifer tesisatı 14 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur.İhalesi 28 eylül 933 perşem 
\e günü saat 3 te Ankara' da Fırka merkezinde yapılacaktır. Ta 
!iplerin fenni ehliyeti haiz olmaları veyahut böyle bir fen me
muru kullanacaklarına veya iştirakları olduğuna dair vesaik 
ibraz etmeleri mecburidir. Taliplerin tesisat projesi ile fenni 
şartnameyi görmek üzere Ankara' da Fırka muhasebesine mü 
racaat etmeleri ve ihale gününe kadar kapalı zarf içindeki tek
lifnamelerini ve işbu teklifnamelerindeki bedeli üzerinden o/o 
de 10 teminat akçelerini veya banka mektuplarını da birlikte 
muhasebeye tevdi etmiş olmaları ilan olunur ( 4978) 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mtikafat 1000 Lira 
ikinci mükAfat 250 

" 10 kiıiye (100erdea) 1000 
" 20 " (50ıerden) 1000 " 

175 " (10ardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 
6537 ~ 

1 


