
Güreşçilerimiz Balkan turnu
valarına iştirak için dün hare
ket ettiler. Kadıköy stadında 
Avusturyalılarla maç var. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt · Meb'usu MAHMUT 

Meksikada müthiş bir kasırga 
çıktı. Şehirler, köyler harap 
oldu. Bin kişi öldü. ltalyada da 
şiddetli bir zelzele oldu. 

FlA Ti S KURUŞTUR 

Dil bayramı 
Dün Büyük Gazi'nin yükıek huzurla· 

nle Dolmabahçe aanıymda açılan birinci 
Türk dili kurultayının yılclönümü idi. 
kurultay 26 eylul tarihinin cemiyet aza
lan arasında Dil Bayr&m1 olarak kutlu
lanmaama karar vemıitti. Bu karar ile • 
dir ki dün Türk dilinin ilk bayramını 
lrutluladık.. 

Y ddönümleri, aenelik meıai bilinçoıu• 
nun yapılması için de bir vesiledir. Bu· 
nun için Türk Dili Tetkik Cemiyeti dün ı1 bir aenelik mesai bili.nçosunun bir hiila· 
lasını neıretti. Kurultay eylulün 26 ncı 
aiinü açılmıı ve cemiyetin merkez azala
rı da bu tarihte intihap edilmiı olmakla 
beraber, cemiyet teılı.ilib ancak bir kaç 
ay ıonra ciddi faaliyete geçebilmitti. Bi
naenaleyh henü:ıı tam bir aenelik mesai 
devresi dolmuı değildir. Bununla bera· 
ber bu kısa zaman zarfında memnuniyete 
değer neticeler elde edildiği ırörülüyor. 
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eisicümhur Hz. M. Venizelos kah 1 -
lar· ve kend· ·ı iki saatten fazl 

r 
görüşt•• . . ... ~~~~~~~~~~~~~~~-

ismet Paşa ile M. Venizelos arasında devamlı mülakatlar oldu 

• 
1 

Venize ·ıe İsmet Paşan n Balkan Tevfik Rüştü B. bu akşam 
lerini görü i tahm·n ediliyor Cenevreyehareket ediyor 

Cemiyetin mesaisi iki kııma ayrdabilir: 

·Başvekilimiz diyorlar ki: "Dostum M. Venizelosla bir defa Hariciye Vekilimizin 
daha görüşmek fırsatını bulduğuma memnunıım .• ,, 1 reisliğine intihabı 

1 - llmi mesai 
2 - Ameli mesai. 

14 üncü devre 
kuvvetlidir Lenguiıtik, Filoloji Ye Etimoloji gibi 

ilim itleri tabii zamanla, eserler tercüme
ıile ve orijinal eaerler telifile olacak ittir. 
llu, bir nevi akademi çalıtmasıdır ki ta· 
l>ii cereyanını takip ediyor. 

Cemiyetin aıd inkdapçı cephesi olan 
llıneli mesailidir ki bunun da lugat, 
lltıJah, sramer ve kılavua hazır)anmaH 
ribi bir çok cepheleri vardır. 1 
Luıat hazırlamak için ilkönce malze

ıne toplamak lizımdı. Bunun için ceıni
:ret evveli bütün memlekete tamil derle
ine aeferberliği yapb. Hiikfuııetin de 
IDü:ııaheretile yapılan bu teıebbüı büyük 
bir faaliyetle ileri ırötürüldü. Her tarafa 
tııilyonlarla fitler gönderileli. Baıta mu· 
llllimler olmak üzere halkla temas eden 
lıerkes muhitinde duyduğu sözleri fiıe 
geçirdi. Bunlar kaza ve vilayet mer
lıezlerinde süzüldükten sonra cemiyete 
titti. Dün neıredilen tebliğden anlıyo• 
l'uz ki cemiyet tarafından tetkik edilen 
fiılerin adedi 120 binden fazladır. 

Bunu yaparken hir taraftan da eski 
lıitaplarda şimdiye kadar kullanılmadan 
ı.aı.;,ıt türkçe kelimeler taranınıştır ki 
bunlardan bazm dile kelime olarak gire
tek, bazm da ısblah olacakbr. Cemiye
tin ıatdahlar etrafındaki çalııması dik· 
lıate daha az değer değildir. latdahlar 
için ilimlere ııöre 16 kısım ayrılmışbr. 
llwııar kartdık aranacak 11tdah kadrola
~ tespit etmektedir. Şimdiye kadar 
lııuılarc!an bin ıayıfaya 7akm 11tdah 
lıadrosu tab'a verilmiıtir. Bütün bunlar 
taaıen luırat malzemesidir. Ancak lugat 
Stkıncıya kadar muharrirlere rehberlik 
ttmek üzere bir de oımanlıcadan türkçe
)e karıılıklar kılavuzu hazırlanmaktadır. 
llunun için de Büyük Rehberin irıatlarile 
lıaık arasında bir anket açılınııtı. Bu 
lnkete ırelen cevapların çokluğu milletin 
dil inkılabını ne derece benimsediğine 
büyük bir delildir. Gazetelerin sayıfa
ı..:; günlerce, aylarca sütunlar dolusu 
tevaplarla doldu. Şimdi hu cevaplarla 
derleme ve taramadan gelen kelime
~erden. istifade edilerek kılavuz hazır. 
"'Dmaktadır. 

. Bu dil ıavaımdaki bir senelik mesai
den sonra ehemmiyetli hir nokta tavaz· 
~uh etıniıtir. Bazı vehhamlarm zannet· 
~ği ıribi sun'i hir lisan yaparak onu mil· 
oete öğretmiye kalkıtmak mevzuubahis 
~eğildir. Karıılıklar konulurken en çok 
oalk dilinden gelen ve konuıtuğumuz 
dilde bulunan sözlerden istifade edildiği 
tibi, bunlardan kelime iıtikak ettirildiği 
)akit te alıtılmıı ıekilde yapılmaktadır. 
~ı ilim ıstılahları gibi çaresiz halde 
<aıınınadıkça memleketimizde duyulma
dı&. baıka Türk lehçesindeki sözlerin 
'1ınına11 cihetine ııidilıniyor. 

Cemiyet bize ltu metodik çalııması· 
lltn ilk ehemmiyetli neticesini oımanlıca
}iirkçe kılavuzu ıekJinde ırelecek seneki 
~llrultaydan evel verecektir. Fakat bir 
"°nelik dil savaıınm semeresini ıimdiden 
t?.rmiye batladık. Bir sene içinde her 
tiin mahsus olmaıa bile, bir sene evvelki 
lııakale ile bugünkü makale karıılansa, 
terek kelimelerin türkçeliği ve gerek li
~ın açıklığı bakımından büyük bir ile· 
lilik olduğu ııörünüyor. Artık bugün 
~ .. yazıcı elinden teldiği kadar türkçe. 
>llzııııya çalıfıyor. Türkçe yazmıya doğ
tı, durup dinlenmeden bir akıt vardır. 
~aha savaıımızm ilk yılını henüz bitir
~·~· ikinci yılına hu büyük i§i ba§arnıak 
i~" daha. büyü!< bir azimle gİrıyoruz. 
~er cemıyet bıze Oımanlıca • Türkçe 
k lavuzunu verecek oluraa, ikinci yd 
I ııinci yıldan da daha verimli olacaktır. 
ı_lcınci yıla bu ümitlerle giriyoruz. Kutlu
d dığımz Dil Bayramı yalnız cemiyetin 
•ğil, milletin bayramıdır, Bu vesile ile 
"'ınereli ve metodik çalışmasile bize 
'->iiıbet neticeler vermeyi vadeden cemi
>~ti tebrik eder, Dil Bayramının bütün 
'-ıiılet için kutlu olmasını dileriz. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

,_ ______ .... 
BUGÜN 

4 üncü sahifede 

lltYNELMİLEL ON1VERS1TE 
Dr Galip Ata B. 

DlL DESTANI 
Besim Atalay B. 

5 inci sahifede 

RADIYO SUTUNLARI 

M. Venizelos bugün Y alovaya gidecek, orada bir gece kalacakhr. Dün gece 
Perapalasta bir ziyafet verildi - M. Venizelosun gazetecilerle bir hasbıhali •• 
Muhterem misafirimiz M. Venize • 

los Cenaplan dün sabah Perapal.,. o
telinde iıtirahat etmiı ..., bir tarafa; 
çıkmamı§tır. Baıvekil lamet Pata ve 
Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bey de o
telde bulunduklarından üç dost dev • 
let adamı otelde uzun müddet görüı, 
mÜ§lerdir. M. Venizelos.la lamel Pa• 
ta ve Tevfik Rüıtü Bey ara11nda mü• 
kilemeilere eaaaen evvelki geceden 
bqlanmııtı. Evvelki akıam, yemekler 
yendikten sonra üç dost hir salona çe 
kilerek gece saat bire kadar baıhaıa 
konuımuşlardır. Dün sabahki görüş· 
me de hunun mabadi addedilebilir, 
M. Venizeıloa bugÜn iktidar mevkiin
clc bulunmamakla beraber, ismet Pa,• 
ıa ve Tevfik Rüıtü Beyle Balkan si. 
yaaeti etrafında görüıtüğü ıüphesiz 
addedilebilir. Sabık Yunan Baıvekili 
otelde bazı zevatın ziyaretlerini ka• 
bul etmittir. Bu meyanda Rum patrik· 
hanesi Sen Sinod mecUIİ aza11ndan 
bazılan, kendiıini Patrik Efendi na.• 
mına ziyaret etmiıtir. 

GC1%i Hazretlerinin ne:z;dinde •• 

-- • 

lif. Venİl:eJos, G<Ui Ha:ııretleri ta ralmdan Jpıbul edildiJıt.,,, ıonre( 
ırcu:etecilerle görüıüyor •• 

ÔğJe yemeği hususi aurette otelde ' yenilmittir. lamet Pa§&, aaat 16 ya M Venizeloı gCl%etecilerle nasıl 
doğru otel~en. ç~karak.. Dolmabahçe • konufuyor? 
aarayma ııtmı§tir. Muteakıben M. M V • ı b • • d V · ı f k tind H . . h • eruze oı u ırezıntı eanaam a 
e~ızke 1°"' re .~d .~ .. Re f'karıAmcıy~ Bu • gazetecilerin aoraluklan suallere ce • 
uıı a. em mu uru e ı ır ey k · · ha 
bulunduğu halde caddeyi dolduran vatp hv;enne h ıatemt emıı vel f~yanı d" ~: 
h I'-- )'--·, __ d re ır ma are ve sene enn ver ıgı 

a ıun a ıu,,_., arasın a Dolmahah • b" "f t ·ı b""liin il · 
çe ıarayına giderek Gazi Hazretleri hır ıkmıya ı e ,.._~. H sua tılerı. c.e,vap!k"': 
t f d k b 1 edil "t · Mül" • k ıra ııtır. ......ı azre en ı e va ' 
ara ın an a u mı §ır. a at 1 ""l'k h kk d · "bal ·· .. M V · 1 G . o an mu a ab a ın a ınh an ao· 

uHzun stul "?~! ve . d " •d ~k~ze os kalazı rulunca gülerek ıu cevabı vermiıtir: 
azre ennın nez ın e ı ı saat .. B · 'b 

t M V · 1 R . . .. - ana ıntı ailarnnı soruyorsunuz, 
mıı ır. . enıze oı eısıcumhur Hz. h · · tih 1 Bo • · • · .. ı 
nin nezdinden çıktıktan sonra pek ne- ı·~ghı ıknk ad ak~' t 'b glazıçının guze. 

)' "" teh · .. .. .. rd K' ıgı a ın a ı ın ı a arımı mı soru· 
f~b~ ve mu. H~kmuım gorunSe uyo u. ~- yoraunuz?. Bu güzelliği Piyer Loti 
b ı umumı ı et ve ryaver Celal 1 · imi t" B · .. 1i ki · B d " k d k d" . . . ıuvır e f ır. eruın soyc yece erım 

tmiey.~erd_ıvenMe Va a~ 
1
en ısını te~yı bunun yanında pek hafif kalır ... Eğer 

e .,.er ır. • eruze oa otomobıle G · H ti ·ı o'-' _,__ .. l.k t 
b . .. . . . . azı azre en e vıuu uı.wu:ı mu a a ... 

, mecegı sırada aarayın hahçeaım hır b h kk d .. .. d . . .. . mı ıonıyonamz unun a ın a aoz 
ıroz en geçırmıf ve nhtıma dogru ıle. .. ı k h.. t · l'k ı 
rileyerek biraz gezmek arzusunu iz- soyruemVe . urmel e •lız ı opur. il • k" 
h im• ti" B ı R fik Am" • • eruz oa •met ata e va ı ar e ıt r. u •uret e e ır 1 "lik b h kkı d d d 
ve yaver Cevdet beyJer ve kendileri- o ~t. uzuki~ mu a a n a a e-

'ltih k d T"" k y mıı ır . ne ı a e en ur ve unan gaze· E t 1 et p il d . . - ve ım aıa e uzun uza ıya 
tecılen beraber olduğu halde saray ırörüttük. Fakat bu mülakat hakkın· 
rıhtımını takiben Beıiktaıa kadar gi- da ne söylenebilir!. 

M. Venizeloa, l'erapalaatan çıkıyor.. dilmİ§tir. (Devamı 5 incl sahifede) 

ikh~~t·v~küi:··AfY~~ .. I~hi:j ................ - .......... .. 
sarı işlerini beğendi! 

Vekil Bey inhisarın çalışma tarzına bü
yük bir alaka ve memnunluk gösterdi 

Vekil Bey bugün de tetkiklerine devam edecek, 
akşam Ankaraya hareket edecektir 

Şehrimizde bulunan lktıaat vekili 
Celal Bey, muhtelif mevzular üzerin-

deki tetkiklerine devam etmektedirler. 
Vekil Beyefendi, dün de afyon inhisa
n i§lerile me§lul olmuılardır, 

Celal Bey, öğleye doğru dördüncü 
Vakıf hanına giderek alt katta bulu
nan uytturucu maddeler inhisarı idare; 
ıini ziyaret etmiı ve müdür umumi A .. 
li Sami Bey tarafından karıılamnııtır. 
Vekil Beyefendi, orada bir ~uk saat 
kadar kalmıı; idarenin kurulu§ vaziye
ti, Ankarada teıia edeceği büyilk fab
nka, eski ıeneler mahsulü, afyon sto
ku yeni sene mahsulü miktanı idare
nin yaptığı mübayaat, mesai programı, 
Yugoılavya ile yapılacak satıt muame
lesi anlatmalar hakkınila Ali Sami bey
den İzahat almıılar; idare mecliıi reisi 
ve azaaı ile hasbihalde. bulunmuılar· 
dır. 

CelaJ Beyefendi, müteakiben idare 
teıisatını ve mübayaa edileni afyonla• 
rın konulduğu depolan gezmiılerdir. 

iktisat vekilimiz, uyuşturucu madde
ler inhisarı idaresinden ayrılırken, ne .. 
tice itibarile inhiıarın faaliyeti hakkın
da müsbet ve ıayanı takdir bir intiha 
haaıl ettiğini söyliyerek beyanı teıek
kür etmiı ve idarenin çalııma ve me
murların mesai trazını beğendiklerini 
ilave eylemiıler' ve idare erkanına me-

·ı . d • ıaı erın e ayni suretle ilerilemeleri için 
cesaret vermiılerdir. 

Vekil Bey, ayni zamanda idareden 
(Devamı. 5 inci sahifede) 

Dün '.Atirıaya giden güreşçilerimiz
den bir grup •• 

Spor haberlerimi::; 3 üncü sahileda 

Öz dilcileriıı 
Bayramı 

-4)- ·~ 

Dil kurultayı bir sene 
evvel kurulmuştu 

Türk Dili Tetkik cemiyetinin ilk 
kurultayı bir aene evvel 26 eyl.Ulde 
Dolmabahçe ••rayında Reiıicümhur 
Gazi Hazretlerinin huzurile açılını§ • 
tı. Kurultay karan mucibince, 26 ey
lulün her sene Öz dilciler bayramı ola· 
rak tesidi kabul edilmiıti. 

Dün bu bayramın yıldönümü idi. 
Akıam saat 17,5 ta Halkevinde bir 
bayramlaıma yapılmıthr. Bayramlat· 
maya bir çok dilciler, cemiyet azalan 
rı, muallim ve talebe gelmiıtir. Ak
ıam geç vakte kadar bayramlaıma 
devam etmiı ve öz dil mevzularına da 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Bazı Misakından endişeye 
kapılmalannın manası yok mu? 

devletlerin Dörtler 

CENEVRE, 26 (Milliyet) - Ce
nevre beynelmilel meselelerin konutu!· 
duğu zamanlara has çehresini almağa 
lıqladı. Muhtelif memleketler murah
baılarından bir çokları ıreldiler. Otel· 
lerde canWık kendini ıröıteriyor. Mil. 
Jetler Meclisi asıl esaslı meselelerin mü
zakereıine bugünlerde baflıyacaktır. 

On dördüncü içtima devresine inti.ı. 
hap edilecek reiıin ıahıiyeti murah· 
haslar arasında mevzuu bahaolmakta· 
dır. l 

Verilen maliimata göre, hu defaki 
riyasete Avuıturya baıvekili M. Doll- . 
fuss intihap edilecektir. Fakat Avuı· 
turyamn' Bitler tahrikatına kartı mÜ· 
cadelede bulunduğu ve bu tahrikatı 
akim bırakacak siyasi tedbirler aldığı 
ıu nazik zamanda M. Dollfuas'un riya• 
ıeti kabul etmesine ihtimal verilme
mektedir. Ancak konseyde münhal olan 
azalıklardan birine getirilmesi dütünül
mektedir. Hatta M. Dollfu11'un kon· 
ıey azalığına bile intihabını münasip 
ırörmiyenler çoktur. 

Söylendiğine göre, Türkiye Harici
Je vekili Tevfik Rü§tÜ Beye konfe
ranı riyasetine namzetliğini koyma11 
teklif edilecektir. Ayın yirmi yediıin
de latanbulclan hareket edeceği bildiri~ 
len Tevfik Rüttü Bey n ıfüii 
koyduğu takdirde, riyasete intihap e
dilmesi kuvvetli bir ihtimal dahilinde
dir. Eğer Türkiye hunu kabul etmez. 
ıe, riyaıet Meksika murahhası 'M. Van· 

gera'ya teklif edilecektir. , ' 

• • • Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Be7 
Milletler Cemiyeti müzakerelerine itti• 
nk etmek üzere bu ak§8111 Cenevreye 
mi ..-ec;ihep • • hareket ede
cektir. 

Dollluu'urı azalığı "'I 

LONDRA, 26 (A.A.) - Haber alın· 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Geçinmek için ne lazım? 
Ticaret odası geçinme endeksini kağıt 

para Üzerinden hesap etmeli 
Odanın hazırladığı endeksler hakikate 

şartlarına uygun değil mi? 
ve hayat 

Kıt mevsimine gi. 
rilirken ve ihracat 
mevıimi içinde İı· 
tanbulun geçim ve 
hayat hahalılığı İ• 

çinde daima bir ta
havvül olur, lıtan
bul gibi Türk ticare-

tinin santralize edil
diği bir §ehirde 
bu tahavvülü ırör

mek tabiidir. Deii· 
ıiklik, bağlı olduğu 

ikbıadi vaziye • 
le ıröre bir mevsim 
evveline nazaran 
ya müıbettir, ya menfi... Bu ııene de 
yeni mevsime girerken lstanbulun ge 
çim vaziyetini tetkik ettik. Piyasada 
daha ziyade ameli eaıulara istinat e· 

y. 

derek yaptığımız bu tetkikat §U ne • J 
ticeyi verdi: 

lstanbulda maiıet derdi çok hafif 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Damga matbaaaında cümhuriy etin onuncu yıldönümünde kullanı
lacak pulların tab'ına bCZflanmıftı r. Bu pullar iki şekildedir. Şekiller· 
den biri müstatildir. Bu müstatil pulda Gazi HCl%retlerinin defne dal
lan araaında bir portresi, on rakamı ve sanayii ifade eden fabrikalar· 
la çarklar vardır. 

Diğer ,ekil uzundur. Bunda da bir günef resmi ortasında 10 raka· 
mı vardır ve bir doğuşu ifade etmektedir. Bu iki şekil on muhtelif 
renkte ve kıymette baaılmaktadır. Yeni pulların on beş teşrinievvelden 
itibaren ve yeni sene baıına kadar kullanılmaya başlanması muhte
meldir. 



z 

Tarihi tefrika: 122 

y......,,, s. 1f. "• ı...ı.ı.. (Mlllly .. ) ı..ıı... 

Abdülhamit, kayın pederini nasıl 
sürdürmüştü? 

EU."us Bey vekar ve ihtişamla trene biniyor! - Elbus Bey, 
muhafaza altında. - Elbus B. kapana lastırıldığmı anlayınca 

atıp tutuyor! - Sultan Hamidin memnuniyeti 
Elbus Bey, Başkatip Tahsin ve 

Çerkes Mehmet Paşaların dolabı
na kanmıf ve doğruca Haydarpa
ta istasyonu yolunu tutmuştu. Gar
da, bir mülazım kumandasında 
altmış neferlik bir müfreze, kendi
sini bekliyordu. 

Elbus Bey, ertesi sabah Bayram 
alayına yeti,ebileceğini de dütü
ıerek "Sineiliyakat ve sadaka
tine,, altın ve gümüş imtiyaz ma
dalyelerini takmıt, Yaverişehriyari 
kordonunu takmış, yakası, kolları 
sırmalar, yıldızlar içinde, ·resmi 
kaymakam üniformasile istasyon
da pırıl pırıl görünmüştü. 

istasyonda bekliyen müfreze, 
onun geldiğini görür görmez he
men selam vaziyeti ahmfb. Müf
reze kumandam da ilerliyerek to
puk vulup sert bir pata çakmıf: 

- Merkez kumandanlığından 
verilen emir mucibince, emrinizde 
ve maiyetinizde olarak lzmite ha
reket etmek üzere müfrezemle gel
dim, efendim! 

Demitti. 
Elbus Bey, bunu memnuniyetle 

telakki etmitti; istim üzerinde du
ran trenin üç vagonunu müfreze 
ile i'gal ettiler ve katar hemen ha
reket etti. 
Şımendifer memurlarına verilen 

emrimahsus mııcibince tren, lzmi
te kadar hiç bir yerde hatta su al
mak, manevre yapmak, vesaire ve
saire gibi bahanelerle dahi durmı
yacak; bilainkita yoluna devam 
edecek, İzmit istasyonun
da bile tevakkuf etmiyecek, şehir
den bir saat dışarıda duracaktı. 

Bir mülazım kumandasında tre
ne bindirilen ve sözde Elbus Beyin 
emrine ve maiyetine verilen müfre
zenin vazifesi başka idi. lzmiti ge
çip tayin olunan mahalde durulun
ca İzmit Mutasarrıf ve kumanda
nı, müfrezenin yapacağı iti göste
rip emredeceklerdi. 

Tren tam süratle ilerliyerek iz. 
miti geçiyorken Elbus Bey, Şeftre
ni çağırıp tevakkuf etmesini emret
ti iıe de, Şeftren; merlcezdenaldığı 
emir ve talimat mucibince İzmit 
Mutasarrıf ve kumandanı biraz i
leride beklemekte ol•nklarından 
ve kendiaile orada bulufup görü
•eceklerinden bahıile yoluna de"am mecburiyetinde bulunduğunu 
uzun uzadıya anlatırken tren iler
lemij ve muayyen olan tevakkuf 
mahalline gelinmitti. 

Tren, durunca mutasarrıf ve ku
mandan, maiyetlerinde yüz kadar 
jandarma ve polis olduğu halde Ya· 
gonların etrafını çevirmişlerdi. Va
gonların içindeki müfrezenin mü
lazımı da aldığı talimat veçbile 
askerine süngü taktırarak vagon
ların pencere ve kapılarını muha
faza altına almıttı. 

Mutasarrıf Bey, Elbua Beyin bu
lunduğu vagona girmitti; Güçlü 
kuvvetli iki sivil polis komiseri de' 
mutasarrıfı takip ettiler. 

Mutasarrıf Bey, latanbuldan al
dığı emre binaen Sıvaata ikamete 

memur edildiğini ve terfik edilen 
memurini zabıta muhafazasında 
doğruca sevke memur ve mecbur 
olduğunu ve üstünde silahı var ise 
teslim ebnesi lüzumunu dahi, El
bus Beye tefhim etti. 

Elbuı Bey, trenden inip bir iki 
gün lzmitte kalmasına müsaade o
lunması ve maamafih gene muha
faza altında bulundurulmasını is
tedi ise de, Mutasarrıf Bey, bunun 
kabil olamıyacağını kat'i bir lisan
la ifade ctmi9ti. 
Elbus B.,Mutasarrıfın kat'i lisanın 

dan ve dört tarafının süngülerle 
çevrilmit olmasından vaziyetteki 
vebameti anlamıştı. Silahlarını ver
memeğe kalkıtmak, ayak diremek 
ıökmiyecekti. lfin 9aka götürür ta
rafı kalmamıştı. 
Damadından böyle ağır bir dar

be yiyeceğini aklına getirmemiş o
lan Elbuı Bey, boynunu büküp ka
zaya riza göstermitti. Fakat rovel
verini, kılıcını müfreze zabitine tes 
lim ederken hiddetinden atef püs
kürüyor, acı, ağır, tiddetli küfür
ler savuruyor, kendisini dolaba dü
fÜrerek haksız yere sürdürene ve 
ıürenlere kar'ı atıp tutuyordu. 

Lakin hepsi beyhude idi; Elbus 
Bey, öyle kıskıvrak kapana kıstı
rılımtb ki bağırmak, çağırmak fÖY· 
ye dursun, gık diyecek halde değil
di. Kollarını kavuşturup tevekkü
lün babnıyan gemisine binip yola 
çıkmaktan başka çare yoktu .. 

lstanbuldan Elbus Beyle bera
ber, onun emrinde olarak gelen, -
daha doğrusu gizli bir emirle onu 
getiren müfreze kumandanı müla
zım, ayni günde müfrezesile İstan
bula dönmüştü. 

Elbus Bey, İzmit Mutasarrıfı ta
rafından tayin edilen on beş yirmi 
kadar polis ve jandarma muhafaza
ıında olarak Sıvasa doğru yola çı
karılmıttı. 

Elbus Beyin lstanbuldan gürül
tüsüzce uzaklaştırılması bir mu
vaffakiyetti ve bu muvaffakiyet. 
dakika fertedilmeden Yıldıza arz 
ve teptir kıbnmıt ve bu suretle Sul
tan Hamidin Bayram alayına kor
kusuzca çıkması temin edilmitti. 

Aldığı muvaffakiyet ve betaret 
haberleri Sultan Hamidin fevkala
de memnuniyetini mucip olmuştu. 
Başkatip Tahsin Pa9a, lzmit Mu
tasarrıf ve kumandanı ve müfreze 
zabiti ayrı ayrı taltif edilmitlerdi. 

Ancak, Bayramın ikinci günü 
Padişahın, bu garip ve haksız sür
gün yüzünden, haremihümayunda 
takazaya uğradığı kulaktan kula
ğa aksetmitti. Alelade zamanlarda 
bile huysuzluğu, densizliği, geçim
ıizliği ile Hünkarın ıinirlerini bo
zan, sevgili Kadınefendi, babası
nın sürüldüğünü duyunca tabii küp
lere binmitti. Haremihümayunda. 
çıkan bu dert, bu tahammülü güç 
baş ağrısı, Sultan Hamidin canını 
ııkmıt, bir gün evvelki mttesini 
kaçınnıftı. 

(Bitmedi) 

Yarın: 

Sultan Hamidin aşkı 
Abdülhamidin haremi hümayunu. Sultan Hamit, 
revolveri çekiyor: Benden destur almadan hiç bir 

harekette bulunma! Yoksa gebertirim! - A!k 
laakanç.lıj-ı mı? 

Giden Rumlann gömdük
leri paralar 

ANKARA, 25 - Atin& cuetele
nnde_n biri Yunan llqvekili M. Çal
danaın Cenevreye hareket f"tnı!ızden 
e vye.l Yuku bulan L_.,yanatıru nefret • 
•nıştır.. M. Çaldau• bir kıınn Rum. 
lann, Anadoluyu terlı.ebnezdea ey • 

11ci öteye ber•y" ~omdükleri • ~ralar
dan bahiale d""mi~tir ki: 

_ ~ ~~ hwuata T •ı•lilt Riiftu Beyle 
.. <>t~flum. T"'' fl .. " ııciyt!. uek: i. bana 
dedı ki: "TürkiyeJa meucuı toi.r ka
"u'.' mucibin,c delinıtlerin >İüde ıtlli
sı ıh.bar edene aitttr Bu ı:ibı delinefe. 
rı bılenler haber ucrir "'' yarı parayı 
olcrlar4~, Ben ortada gi21i Jeline. de • 
i!il, sahipleri tarafından sakJatımıı pa 
ro m•ucut oltiuiunu söyledim. Türki
)e me..,/eyi tetkik edeceiini "acletti. 

Almanyada kaç işsize 
iş bulundu 

BERLIN, 26 (A.A.) - Hıutalıia 
kar~ı Alman ıicorta sandıklannın ye• 
ni bir utatiatiğine cöre Hitlt!r l.ükü· 
ın .. .tinin iktidara celdiği tarihten iti • 
haren 31 aıiuıton kadar 2.2~C.374 
itıize i' bnlunmuıtur. 

istenilmeyen sefir 
RIGA, 26 (A.A.) - Letonya Sos

yal Demokrat fırkası, Hariciye nezare-1 
tinden, Almanyanın Rica aefiri M. Mar
tiuı'un seri aönderilmesini istemiştir. 

Fn-laırun cazeteaine cöre, Almanya 
sefareti, Sosyal Demokrat fırkasmın iti
madnu kazanmıı olan bir ıiyaaİ Alman 
milliyetçia.ini tahrikçi ve t~vikçi olarak 
kullıuunakta ve kendisine para ver• 
D!~ir. hm.i B~hmit olan bu teı
Yıkçnun aldığr bır çok vazifeler ara
unda, Amerikalı Katz i inde birisini 
Almanyaya cönderdip orada yaka,lan
mak va:ıülesi vardL Amerikalı Katz'in 
Soıyal Demokrat fırka11nın cayri ka./ 
nuni olarak içtİm•a davet edilmesi için 
ıarki Avrupa Alman milliyetçileri ara
sında poıta vazifesi ıördüiünden şÜp· 
he ediliyordu. 

Bu hadise Rica siyasi mahafilinde 
büyük bir heyecan uyandırmlJlır. \ 

Yunan prensinin kızı 
evleniyor 

LONDRA, 26 (A.A.) Yunan 
Prensi Nikolanın ikinei kızı Prenses 
Elizabet'in Bavyera kontu T eorrin• ı
le evleneceii haber veriliyor. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 27 EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER 
Kasırga, zelzele 

Meksikada 1000 kişi öldü 
İtalyada yer sarsıldı 

NEVYORK, 26. A. A. - Tampico 
da çıkan bir kasırgadan bir çok kiti ya• 
ralanmış ve ölmüttür. 

MEXICO, 26. A. A. - Kasirga neti
cesinde bir çok kimaeler boğularak öl
müşlerdir. Şehirde örfi idare ilan edilmit 
tir. 
Rüzgarın sür'ah saatte iki yüz kilo-

metreyi bulmuıtıır. 1 

MEKSIKO, 26. A. A. ~ Tampico ka 
sırgaS<nda ölenlerin miktarı bin kadar tah 
min ediliyor. Ölenlerin miktarı hakkında 
resmi malUmata müstenit bir tahminde 
bulunulmiyor. Zira Tampico ile muhabe 
rat kesilmiıtir. Bu mmtakadaki telsiz 
istasiyonu haber alabilmek için yegane 
vasıta olarak kalmııtır. 

Elde bulunan resmi rapor, şehrin dört 
te üçünün temamen harap olmuı bir çok 
kimselerin ölmiit ve yaralanmış olduğu
nu beyan etmektedir. Dahiliye nazırı M. 
Vascancelos imdat taknnlan ile kaza 
mahalline gitmişti, 

Hasarabn hesaba siğmaz derecede ol
duğunu söylemittir. Meksiko rasatbane
ainin almıı olduğu bir telsize nazaran 
Panueo nehri ta,mış, binlerce kişi yer
siz, yurtsuz kalmııtır. Oluhdad • Victi
rio'nun da feyezandan müteesair olduğu 
ve feyezanlann bütün bu mıntakayi teb 
dit etmekte bulunduğu söylenmektedir. 
Şiddetli yağmurlar tehlikeyi bü&bütiin 
arttırmaktadır. Kaıırgani cenubi Meksi
kada da şehirlerde ve tarlalarda hasarata 
sebep olmasmdan ko•kulmaktadır. 

ltalyada ıiddetli bir zelzele 
ROMA, 26. A. A. - Bütün Abruzzeı 

mmtakasında bir zelzele olmustur. Zel
zele bilhaua Sulmona da ıidd~tli olmut 
ve bir çok ev yılolmııtır. 20 kadar yarah 
vardrr. Zelzele Romada da hafif surette 
hiasedilmi,tir. Romada hiç bir basar yok 
tur. 

LONDRA, 26. A. A. - Reuter ajan
sının Roma'dan aldığı bir habere göre 
lıalyada vukubulan tiddetli bir zelzele 
esnasında en az 16 kiti ölmüt ve 150 kiti 
yarı.lanmıştır. Bu zelzelenin son seneler 
zarfında ltalyada vukuu kaydedilen an
sın(ıların en tiddetlisi olduğu söylen
mektedir. 

ROMA, 26. A. A. - Şimdi ahnan ma 
lüma ta göre bu ııabahki zelzele netice
sinde 18 kiıi ölmüıtür. 

Birinci kısım 
Dava bitti 

1 
1 

R~ichstag yangını maz
:nunları ne di~orlar? 
I LEIPZIG, 26 (A.A.) - Cuya, R&

ichstac yanır;ınıru yapmakla maznun o
lanfann muhakemelerinin birinci kıa
mı bitınittir. 

Bu muhakemeden alıftiın neticeye 
bakılırsa, Van eler Lubbe, lı.endi&ile 
müJı;ereken maznun olanları tanımı
yordu. 

Bulcarlara celince, bunlar yaııvnm 
arikainde Moakovadan celmiı ıiyui 
mültecilerdir. Bulgarlar Alman komü
nist fırka&ı ile münasebetleri olmadığı
nı j.öyleınitlerdir. 

Maznun mebua Torgler, kendisinin 
yarigınla ali.kadar olmadığmı tiddC!lle 
söylemiı, Van der Lubbe'nin ne fikren 
ne de filen komüniat olmadıi;mı ili.ve 
etmi,ıir. 

Bu suretle muhakemenin ikinci, kıa
mı baılarken Van der Lubbe,, tan.
men yalnız baıma kalmıt oluyor. Van 
der Lubbe, reisin suallerine tam bir 
dalgınlık içinde cevap vennektedir. Ver
dii;i yegane açık cevap, açlık crevini 
komünist fırkasmın talimatına tevfi
kan yapbğ•ru bildirmeai olmuıtur. 

Hülasa, Van der Lubbe, basta cö
rünmektedir. 

Fakat lıa&talığmın ne dereceye ka
dar kaaten ve istiyerelt olduiunu tayin 
etmek cüçtür. 

Masum mudurlar? 
LEIPZIG, 26 (A.A.) - Reichatag, 

yangını davası devam etmektedir. 'MıaJı. 
keme rei&inin ıimdilik sadece hüriTet 
tesbiti ile meuul olduğunu bildimMai
ne rağınen Toa:cleı- yedi aydanberi 
tru1hpus tutulmasına bu yedi ayın ı.e, 
ayında ceceli cündiizlü zincire Yllnal
muı olmasına Juırıı tiddetle itiraz et- . 
mi!tir .... demiıtir ki: 

- Eier buna mukavemet edeltildim
se, bu, ainirlerimin kuvvetleri oluıun
dan dei;il, fakat sadece, maaum oın.k
la beraber, rztırap çektiğim.i bildifim, 
komüniat fırkaamm memuru olduium 
Ye bütün kuvvetimle, bütiiıı heyecanım
la Almanyanın çalıtan amıfının men· 
faatlerini müdafaaya kendimi hasretti
ğim İçindir. 

Bu sözler dinleyicileri ve görünüşe 
nazaran hakimleri de müteeuir etmiı
tir. Bundan sonra Torgler hayatını an· 
!atmıştır. Parası olmadığı için,. tah&ilini 
brrakarak bir ticarethanede memur ol· 
duğunu, harbe iıtirak ederek ağır ya· 
ralandığını, sonra, mütarekede siyase
te atılarak 1925 te Reicbstaca mebuı 
seçildiğini söylemiştir. Nih11Jet Torıı
ler komünistliğe iman ettiğini ve Re
ichatac yangınına methaldar olduıiu 
iddia edilen fırkasını müdafaaya mec
bur olduğunu bildinniıtir. ,, 

Bundan sonra Van der Lubbe'in 
muhakemesine ceçilmif, 18-2 tarihin
den itibaren maznunun nerelerde ve 
kimlerle bulundui;u suallerine maz
nun hiç bir cevap vennemiıtir. Celse 
bu, ;· .e bırakılmıflır. 

Pariste bir. cinayet 
PARIS, 26 (A.A.) - Bir çok mü-/ 

sikboller müdürü olan M. Oscar Duf
renne meçhul birisi tarafından yedi ye
rinden yaralanmıtlır. · · 

Fakat yaralann biç biriıi tehlikeli 
değildir. Polis tahkikat yapmaktadır. 
Bu cinayet tiyatro alemini tiddetle a.
ıaı.acı. etmelotedir. 

Küba karışıklıği 
---o-

Vaz!yet düzeleceğine 
gittikçe karışıyor 

LA HAVANE, 26. A. A. - Vaziyet 
gittikçe karışıyor. San Martin hükume
tinin bir temerküz kabinesi yapmağa mu 
vaffak olacağına dair dün izhar edilen ü
mitler boşuna çıkacağı benziyor. 

Şimdi, muhalefet kabinenin istifası lü 
zumu hususunda anlaşmıı görünmekte
dir. Yalnız yerine kimin getirileceği hak 
kında tereddüt vardır. 

Bununla beraber hükiimete yardan vad 
deden Hernandey'in kendiliğinden gel
miı olması San Martin için bir muvaffa 
kiyet teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan it ihtilafları için 90 
günlük umumi bir mütareke ili.n eden 
bir emirname hazırlanmaktadır. 
VAŞiNGTON, 26. A. A. - M. Hull, 

vaziyet, Amerikan bahriye silati endaz .. 
]arını karaya çıkarnıağı icapettirdiği tak 
dirde ecnebi tebaaının bunların himaye
sini isteyebi)eceklerini bildinnittir. 

M. Hull, karıpklıklar olur da bazı kim 
ıeler ölür&e bahriye kumandanlarının i
cap eden ıekilde hareket edeceklerini i
li.ve etmittir. 

M. Hull, lngiliz harp gemisinin Kü
baya yakın bir yerde durduğunu tekzip 
etmiştir. 

Sina ya görüşmeleri 
---o-

Dün de müzakerelere 
devam edildi, 

bir tebliğ neşrolundu 
BÜKREŞ, 26 (A.A.) - Rador 

Ajaruıından: Dün alqam Sin.ıya'da a· 
fağıdaki resmi tebliğ neşred,:miştır: 
Küçiik itilafın daimi meclisi bugün 
~at 16 dan yirmiye ka •Jar dört ~aat 
çalışmııtır. Meclis pazar cünU mün;ı .. 
k•şası başlamıı olan meaelelo.ı-in mü
zakeresine salı günü de deYam ede -
cektir. Küçük itilaf daimi ınedisı oğ
leden aonra üçüncü bir ce!ae akde<.le
cek, çar~amba günü de i~i toplantı ya 
pacak ve bunlann bit..ıL,.ındo.t KU·iillc 
•tıli.f devletleri münıt.S'!.tİllerini11 lı ı p .. 
lantdannın ikincisı •• ! ait fan! ivctine 
müteallik bir tebliğ neşredecek°ıir. 

Romaya kimıe gönderilmiyecek 
BÜKREŞ, 26 (A.A. ) - Rador A. 

jansı bildiriyor: Küçük itilaf konfe • 
raruının, Hariciye nazırlarından biri· 
ni Romaya mümeuil olarak gönderil
mesini derpit ettiğine dair intiıar eden 
haberler salahiyettar mahafilce tek
zip olunmaktadır. Bu mesele müzake 
re bile edilmemiıtir. 

Bir şatonun ellinci senesi 
SINEIA, 26 (A.A. )- Rador A • 

jansından: Pelsch tatosunun in,ası
run ellinci yaldönünıüne ait tenlikler, 
dün baıl&mıştır. Mcırasimde Kral Ka 
rol, Prena Mite!, Knı.l hanedanı azaaı, 
hükümet erk&nı ve bütün oefirler ha 
zır bulunuyordu. Saat 11,30 da Sineia 
nın merkezinde büyük bir aakeri geçit 
reami yaptimııtrr. Hava, çok ırüzel i .. 
di. Şehir, küçük itilaf devletlerinin 
bayraklan ile donatılıruıtır. 
BOKREŞ, 26. A. A. - Rador ajansın 

dan : Kral Karo! tarafmdan Peleah ıa
toaunda .erilen ve Y ugoılavya 
Kral ve Kraliçesi ile Romanya Kral ha
nedanı azası, bükiimet erki.m ve sefirler 
tarafmdan iıtirak edilen ziyafette Kral 
Karol misafirleri seli.mlamııtır. 

Bundan sonra baıvekil M. Veida kua• 
ca Romanya Kral hanedanının bir tarih
çesini yapmııtır. 

Batvekile cevap veren Kral Karo!, bü 
yük bir nutuk İrat ederek Pelesh ıatosu 
nun ellinci yıl dönümüne ait ıenliklerin 
delalet etmekte olduğu manayi anlatmıt 
tır. Mü,arünileyh talonun büyük müıkü 
lat içinde inşası tarihi .ile Romen mil
letinin tarihi arasında bir mukayese yap 
taktan sonra vaktiyle eski hudut boyun• 
da İnşa edilmiı olan şatonun timdi mem· 
leketin merkezi olmağa tahaia edilmiı ve 
hakikaten de meTkezi olmuı olduğunu 
söylemittir. 

Kral bundan sonra · heyecan içinde 
Kral birinci Karolun durendiJ pbsiyeti
ni ve Kral birinci F erdinandın kahreman 
simumı hahrlahnıt ve bu yıl dönümünün 
teaidine onların sayeainde imkin haad 
olduğunu aöyliyerek nutkunu fÖyle bi
tirmittir : 

"Ayni vatanperverliği, baılaıulmıı 
olan bu uere kartı ayni ihlası cöster· 
mek hepimiz için bir vazifedir. Ta ki 
bu bina, zamanın fena teıirlerinin tek
nik çeıit çeıit müıküUerinin kırılacağı 
çelikten bir hiaar olsun. Ben memleke
tin menafiinin sararlm.az bir nicehbam 
olmayı ve bütün faydalı n salim yeni
likleri kabul etmeyi reamen ve alenen 
taahhüt ediyorum. .. 

Kral kadehini hilbaua bu toprak 
üzerinde daimi ve dokunulamaz yega
ne mevcudiyet olan Türk milletinin ıe· 
refine içmittir. 

Macar Başvekili 
ne zaman geliyor? 

SOFYA, 26 (Milliyet) - Macar 
Baıvekili Mösyö Gömböı refakatlerin
de Dahiliye nazırı Mösyö Kerest"' Fi
ter ile Ziraat nazırı Mösyö Kalay ol
mak üzere, Mürı.u,lag'ya hareket ede
cekler ve tereflerine tertip edilen bü
yük ava ittirak edeceklerdirJ Oradan 
Mösyö Gömböş Petteye dönerek mec
lisin resmi kü1adında hazır bulunacak
lardır. 

Mösyö Cömböt'ün re.fakatlerinde 
Hariciye vekili Mösyö Kanya ile bir 
çok yüksek zevat olmak üzere 20 - 25 
ıe,rinievvelde Ankaraya hareket ede
ceklerdir. Buradan Rodos adasına gi
derek Macar milliyetperverlerinden Ra
kotsi'nin doğduğu evin resmi küşadm
da hazır bulunacalJardır. 

Macar ricalinin Anluıradan avdet
lerinde Sofyaya uğnımalan muhtemel
dir 

il 
Yeni kontenjan zeyl kararnamesi 

resmi ceride de ilan edildi 
'ANKARA, 26 (Milliyet) - 14859 numaralı kontenjan kararna

mesine müzeyyel yeni kararname bugünkü Resmi Gazete ile neşredi· 
lerek meriyet mevkiine girmi,tir. 

Temyiz mahkemesi rapörtörleri 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Münhal bulunan Temyiz mahkemesi 

raportörlüklerine Başmiiddeiumum i muavinlerinden Rüstem Niyazi ve 
sabık Adliye müfettişlerinden Ali Necati Beyler tayin edildiler. 

Hariciyede yeni tayinler yapıldı 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Hariciye daire müdürlerinden Süley

man Saip Bey, Sol ya sefareti mü.• teşarlığına, Orhan Tahsin Bey, Ce
nevrede vaı:;İfe görmek üzere Bern sefareti ikinci katipliğine, Kemal 
Nejat Bey, Madrit .sefareti birinci katipliğine, izzettin Tuğrul Bey Tir 
yeste konsolosluğuna tayin edildiler. ..u.ııııw --- ·' 

• 
iki Tayyare Çarpıştı 

V ARŞOV A, 26 ( A .A.) - Bir askeri tayyare yere İnerken diğer 
bir tayyarenin kanadına çarpmıf ve yuvarlanmıştır. Ağır surette ya· 
ralanan pilot hastahaneye kaldırJ mıştır. Pilot birkaç saat sonra ölmüı 
tür. 

Ankarada Dil bayramı nasıl geçti · 
AN KARA, 26 ( A.A.) - Bugün Dil bayramıdır. Geçen yıl bugün 

ilk Dil kurultayı Büyük Gazinin huzurile Dolmabahçe sarayında toplan 
mıf ve T. D. T. Cemiyetinin çalışmalarına istikamet gösteren karar 
ve tedbirlerin müzakeresine ba1la mtştı. Gazeteler ve bilhassa Hakimi 
yeti Milliye Dil bayramını kutlula yan yazılar basarak büyük bayra
mın Türk milletinin tarihinde ve kültür darlığında tuttuğu yüksek 
yeri anlatmaktadır. Bugün sa.at 17 de Türk dili tetkik cemiyeti merke
zinde bir toplanma yapılarak Dil bayramı kutlulanmı,tır. Cemiyet a
zalarının hazır bulunduğu bu toplanmada merkez heyeti azasından 
Besim Atalay Bey bu kutlulamaya gelenlere teşekkür ederek dil inkıla 
bıntn nasıl bir zaruret olduğunu ve büyük kurucu Gazinin rehberliğiy
le dil cemiyetinin nasıl hedefe yü nelmiş bulunduğunu izah etti. Aza. 
dan Kemalettin Kiimi Bey Türk milletinin hayatında dil inkılabının 
ehemmiyetini ve hepsi biribirini ta mamlıyan Gazi inkılaplannın bir 
halkası olduğunu anlatarak her sa hada istiklaline varan Türk milleti
nin dil ve edebiyatında da yabancıların tesir ve hakimiyetinden sıyrıl
ması tabii bulunduğunu ve bu ülküye en kısa zamanda ereceğimizi 
söylemiş her inkılap hamlesinde olduğu gibi Türk diline özlüğünü, gii 
zelliğini ve zenginliğini bu.ima sa va,ında da rehberli eden Gazi Hz. 
ni sevgi ve saygı ile anmıştır. Abdullah Battal Bey dil kurultayının 
tarihi ehemmiyetinden bahsederek di lişinin siyctsi sınırlarla çevrili bir 
dava olmadığını ve bunu müdrik bulunan Türk Dili Tetkik Cemiyeti• 
nin verimli bir yolda çalışmakta bulunduğunu dil ve ülkü birliğinin 
milli hayat için ne büyük bir mesnet olduğunu söylemiştir. Enis Behiç, 
Kemalettin Kami, Besim Atalay Beyler tarafından şiirler okunmuş ve 
aruz vezninin türkçemizin bo:z.ulm asına nasıl mühim bir amil olduğu 
etrafında konu1ulmuştur. Cemiyet İn kurucularından ve ilk reisi mer• 
hum Samih Rifat Beyin hatırasına hürmeten bir dakika ayakta susul
muştur. Toplanmadan izhar edilen duyguların Gazi Hazretlerine suna! 
ması için merkez heyetinin aracılığı rica edilmif ve misafirler hazırla
nan büfede çay ve limonatalarla ağırlanmııhr. 

Başvekilimizin Sofya seyahati 
Romanyada umumi siyasetimizi ve devletlerle 

münasebahmızı nasıl görüyorlar? 
BOKREŞ, 26. A. A. - Anadolu A· 1 

janıının hususi Balkan muhabirinden : 
Romanya matbuatı Türk-Yunan miaa• 

kiyle Türk vekillerinin Sofya ziyareti hak 
kında uzun tehiratta bulunmuılardır. 

M. Vladimir apiıdaki makaleyi neı· 
ıretmi~tir : 

" hmet PaJ& Ye Tevfik Rüıtü Beyin 
Sofyayi ziyareti resmen bir nezaket ra
simesi mahiyetinde olmakla beraber, 
Türk siyasetini idare edenlerle Sofya bü
kU.meti mümeısilleri arasında vuku bula.n 
mülakatlar atfedilen ehemmiyeti haklı 
gösterecek bir çok alametler mevcut bu. .. 
lunmaktadır. 

Son zamanlarda türk diplomasi&inin 
faaliyeti pek ziyade hararetli ve itiraf e• 
dilmelidir ki, müamir olınuıtur. Türkiye
nin Milletler Meclisine gİrmeıi iç.in ya
pılan ihzari meaai Tevfik Rü1tü Beyle ar 
kadaşlannm mütearrızm tarifi baldnnda 
ki protokolun akıindeki tqTiki mesaile
ri. Sovyet Rusya ile kom,uları ve küçük 
itili.f devletleri arasında inua edilen pro 
tokol, Fransa ve lıalya ile .imza edilen 
dostluk muahedeleri, aon defa Y .,naıtia
tan ile imza edilen nıiıak yeni Türkiye 
ricali tarafından azim ve kiyasetle an· 
kedilen bu mesai plinının malüm olan 
neticelerinden yalnız bir kaçını teıkil e· 
der. 

Ankara hükumetinin bu kadar faal o
lan beynelmilel siyasetinde kendisine 
hakiın olan bir fikri cönnek mütkül de
ğildir. Balkan devletleri arasında daha 
arkı ve daha müessir bir teıriki mesai 
temini. • 

Türkiye, Trakya ve lstanbul'a malik 
olması ve Ege deniziyle Karadenizdeki 
sahilleri itibariyle ayni zamanda bir Asya 
ve hem de bir Avrupa devletidir. Aıya
da Rusya, lngiltere ve Fransa ile kom
ıu bulunan Türkiye bu üç devletin men 
faatleri ve siyui gaye.itti arasında me• 
haretle hareket etmittir. Türkiye bir 
muahede ile bağlı bulunduğu ve kendi&iy 
le dostane bir fikirle teıriki mesai ettiii 
Rusya ile münasebatını tanzim etmi§ ve 
diğer taraftan son 41.tettiği muahede ile 
Suriye mandasından dolayi Fransa ile a
rasında bulunan noktai nazar ihtilafları· 
na nihayet vermittir. 

lnciltere ile olan münaaebatına geltnce 
henüz bazı kararsızlık unsurları baki ol
makla beraber bu unsurlar mahiyet iti
bariyle had ve itimatsızlık havası içinde 
deıiildir. 

Son zamanlarda (tal yanın Akdeniz hav 
zasındaki teıiri dah• ziyade hisedildiği 
için Türk hükümeti bu bu&usun mana ve 
ehemmiyetini idrak ederelı: lıalyan plan
lariyle hemahenk olar~k muvaffak olmuı 
tur. 

Roma ile olau münasebat pek ziyade 
samimi ve bir dostluk muahede:siy)e btr 

ticaret mukavelesi iki memleket müna
batını cerek aiyaai ve cerek iktiaadi -
halarda her iki tarafı memnun edecek bir 
tarzda tanzim etmektedir. 

Balkan devletlerine gelince: Türkiye
nin diplomatik icraah Yunaniatanla olaa 
meaaili eyi bir neticeye i•ale muyaffak ol.
muıtur. Çaldari&in ziyareti münasebeti)' 
le son defa Ankarada aktedilen ıniaak İ· 
ki devlet arasında bütün sahalarda çok 
sıkı bir teıriki mesai teıia etmektedir. 
Fakat iıte bu misaktır ki, Avrupa cenu
bu ıarkisinin organizasyonu plinının y• 
lu üz:erinde büyük müıküli.t ihdu et• 
mektedir. Zira Türk - Yunan misekı Bul 
garistanda aıikir bir hu•umetle kartıl
mııtır. ismet Pap ile Tevfik Rüıtü 
Beyin MuJ&nof hiikıimetinin miaaf"ıri bu· 
lunduklan anda dahi, Bulcar hükGmeti 
Türk milleti hakkındaki dostluk hislerini 
ifade etmekle beraber Türkiye ile Yuna• 
niatan aramda aktedilen miaaktan müta 
vellit boınutsuzuğwıu gizlememİ!Iİr· 

Tekmil bula'ar razeteleri, Bula'aria~ 
Türk iye Ye Yunanistan aramda müıte
rek bir mukarenetin ancali; Bulıanctandl 
ancak Ege denizinde bir erui mahreci 
hakkındaki arzusunun yerine •etin1meai 
ile kabil olacaimı hatırlatmakadırlar. 
Türk-Yunaa misakmm, Bwcaristanın A• 
tinada ve Anı.arada bu meselenin halli i· 
çin İ$nır etmesi imki.nını azaltbiı anlatd 
maktadır. Diğer taraftan, Türk. Yunaa 
ticar müzakerabnm taliki ve Türk diplo
masisinin bu kadar faal bir surette itti· 
rak ettiği mütearrizin tarifi hakkındaki 
mukavele Sofya hükumetinin bo,nuuuz• 
luğunu mucip olmuıtıır. Bulırar siyueti
nin umumi vichesi değifmelidir. fakat 
muahedelerin tadiliki istemekten aarfına 
zar etmek Bulgaristan için manevi imki.Jl 
sızlık gibi görünüyor. Bulgar hükümetİ 
intikamcuyane siyasetinde maruz kaldıit 
tehlikelere ve zararlara rağmen israr edi· 
yor. 

Türk hükUmetinin reisi ile hariciye 
vekili, Sofyaya Bulgaristanı, ya muta• 
arrızın tarifi hak.kmdaki mukaveleye il
tihak ve yahut malüm Balkan misak• 
ihzaratına İ§tirak suretile ,imdiki te
cerrüt vaziyetini terketmeğe karar v~
clinnek için gitmitlerdir. Objektif bır 
surette mütalea edilen vaziyet ve Bul
P1lr efkarı umu.miyesinin tezahiir•t' 
Türk diplomasisinin sarfettiği ca~· 
!erin muvaffakıyeti hakkında ümit ve
rici mahiyette değildir. Buna bin~
lsmet Paşa ile Tevfik Rüıtü Beyin =>"' 
yıoyı ziyaretleri bu buausta kafi ohnı: 
yacaktır. Böyle olmakla beraber b'! ~ı· 
yaret muzaffer ve genç yeni TürkiY': 
nin beynelmilel l"lriki meaailer tetkı• 
li için ayni zamanda ı1em asil ve I>~ 
nafi olan caye&i uğrunda yaptığı 1ı:ııJd• 
retli ve musirrane l'ayn:tleı·jn biı .,, 
lilidi~. 



Lord Evkaf Hz. 
Arkada91m Felek geçenlerde 

(Evkaf) nedir, diye çok zarif bir 
fıkra yazmıştı: 

Evkafın ne olduğunu bilenler bi
le bilmiyenler kadar bu yazıdan 
istifade ettiler. 

O fıkrayı iyi ki okumutum, bu 
hafta bir sarı kağıt ta bana geldi. 
"lcareivakfiye mükellefi için tebli
iitifahi makamına kaim olacak ih
t.r varakasıdır,, 

Baflığı altında yarısı basma yan
ıt kurtun kalemle dolma bir sarı ka
ğıt parçası. Üzerinde ne iıim var, 
ile bir şey. Yalnız bozuk rakamlar
la bir numara bir de sade cemi 
kaidesi: 

Hali ye 
Sabıka 

7-36 
7 - 36 

Y ekim on dört lira yetınit iki ku
ru9. 

"Şagili bulunduğunuz akarın 

İcareimüeccelesi miadında tesviye 
edilmediğinden Tahsili em
vali vakfiye kanununun mad-
deimahsusası mucibince iş-
bu tebligatı müteakıp meblağımez 
bur tesviye edilmediği takdirde 
ahkamıkanuniyenin tatbik ve icra 
kılınacağı tebliğ olunur . ., 

Evirdim, çevirdim. Bu kağıt kime 
gelmif. Üzerinde adım yazılı de
aiJ. Sonra 9agili veyahut sahibi 
olduğum yerin semti, sokağı, nu
ınaraaı yazılı değil. Daha sonra 
evvelce bir ihbar vaki olmut değil 
iri miadmda tesviye edilmemit bir 
vergi olsun. Daha sonra günü, ye
ri tayin edilmemit ki borç götürü
lüp verilsin. 

Sekiz meçhUllü bir muadele ••• 
Jnsanm batırma neler geliyor. 

lfaydi diyelim ki Feleğin pek iyi 
tasvir ettiği gibi Türkiyede kimse 
ınalına sahip değildir. Asıl mal sa
hibi Evkafbr. Binaenaleyh mülk 
ealıipleri de senetli sepetli tasarruf 
ettikleri yerin bitmez tükenmez 
ıevkaf hakkı için her sene vergi gibi 
lıorç verirler. Fakat bunu da in
tanı kandırarak koltuklıyarak top
hunak var. Evkaf adeta derebeyi 
ııibi eline bir mühür almıf, sarı ka
lıtlara basıp basıp kapılara bırakı
)or. Hakkından o kadar emin ki bu 
kağıtların üzerine hatta isim, adres 
bile yazmıya lüzum görmüyor. 
1Yıe9hur Karakuşun mührü gibi be
~endiği yere basıyor, dilediği gibi 
de hükmünü veriyor. 

Derler ki koca Britanyada bütün 
ölrazi 40 Lordun elindedir. lngilte
tede, bilhassa lskoçyada toprak sa
hibi olmak mümkün değildir. Ev 
)aptırmak iıtiyenler 'llraziyi ancak 
~z sene müdetle Lortlardan kira 
İle tutabilir. Bu ananeye sadık ka-
1-n Lortlar bütün lngilterenin sahi
bi olmu,lardır. 
İngiltere kırk Lordun elinde imit, 

'türkiye bir Lordun elinde o da Ev
~f ! 
Doğrusunu isterseniz cümburi

)ıet devrinde Lortluk insana, bali-
1elik ve sultanlık kadar çiy ve ba
)ağı geliyor! 

Burhan CAHIT 
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Yük tarifeleri 
Ofis ve Oda tetkiklerini 

Vekalete bildirdiler 
Limanlarımız arasında 1 eylülden

beri tatbika batlanan yük tarifeleri hak
kında ihracat ofisi, ticaret odası ve di
ğer alakadarlar tetkikleri neticelerini ik
tisat vekaletine bildirmiılerdir. Neti
ce olarak yük tarifelerinin yeniden tet· . 
kik edileceği ve Karadeniz sahilindeki 
ticaret odaJarının da fikri alınacağı ıöy
lenmekte ise de, bizim aldığımız malü-J 
mata göre, esasen bu tarifeler, altı ay
dan altı aya, teıekkül edecek komisyon 
tarafından yeniden tesbit edilecektir. 
Martta tatbik edilmek üzere hazırlana
cak yeni tarifeler, elde eclilecek tecrü
belerden, ve tatbikatta alınacak neta
yiçten , yapılacak letkikattan ve alaka
darların mütalealarından istifade edil
mek suretile hazırlanacaktır. 

Kendi şekerlerimiz kendimize 
yetişecek 

Eskiıehir ıeker fabrikası teşriniev
velde faaliyete geçecektir. Fabrikanın\ 
bu sene 800 vagon teker istihsal ede
ceği ve teırinisanide teıisatına bqla
nacak olan Turhal fabrikasının da 
gelecek sene vasati 800 - 1000 vagon 
teker çıkaracağı tahmin edilmektedir. 
Bu suretle teker istihsalatımız yekü4 
nu gelecek sene 6000 vagonu bulacak
tır. Senevi istihlakiııUz ise 6700 vagon
~~ , 
~anayi hayatımızdaki inkişaf 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün
de neıreclilmek üzere Sanayi Birliği ta
rafından da bazı istatistikler hazırlan
mııtır. Buna nazaran, sabık İmparator
luk zamanında memlekette fabrika de-1 
nebilecek 198 müessese ,,arken 933 se
nesinde Teıviki Sanayi kanunundan is
tifade eden 3000 fabrika ve imalatha
ne tDeYcut bulunmakta ve bu sanayi ha
yatımnclaki tekamül ve inkiıafm dere
cesini belagatle göstermektedir. 

Kontenjan kararnamesi 
Yeni kontenjan karıınıamesi dün de 

gümrüklere tel>liğ edilmemiıtir. Ka
rarname ile yeni takas talimatnamesinin 
bugün tebliği beklenmektedir. 1 

lzmir panayırtnı ziyaret 
Lehistan sefareti müıteıarı Mösyö 

Dubicz Penther ve ceneral Konsül Mös
yö Romain Wlgnerowicz lzmir 9 eylül 
panayırını ziyaret için Jzmire ıitmiı
lerdir. 

15 gUnlUk ticaret 
Jstanbul umum müdürlüğü bu ayır• 

ilk on bet &-ününe ait ticaret müvaze
nemiz istatiıtiğini neıretmittir. lıta .. 
tistik vaziyetin ihracatımız lehine in
kitaf etmekte olduğunu göstermekte
dir. Bu on beı gün içinde ihracatımız 
ithalata nazaran 151,204 liralık bir fark 
göstermektedir. Bu suretle son aylar
da görülen ithalat fazlalığının bu ihraçf 
mevsimi içinde ihracat lehine tahavvül 
edeceği muhakkakhr. Eylül 15 ticaret 
münzenesinde ithalat ihracattan 1,462, 
403 lira fazla bulunuyordu. 

Hazırlanan İstatistik hülasasrna gö
re, 15 giinde ithalatımızın (1.666.858) 
liralık bir kıymet göstermesine kartı 
ihracabmı:z bunun (15 l .204) lira faz
lasile ( 1.818.062) lira olmuıtur. 

Bu senenin 8 ayına ait rakamlar bu 
son rakamlarla birlqtinlince 8 buçuk 
aylık ithalatın (51.439.385) lira ve ih
racatın ela (49.976.982) lira olduğu gö
rülür ki bu 8 buçuk ayda ithalatnnız 
ihracatımızdan (1.462.403) lira fazla 
olmuıtur. 932 senesinin 8 buçuk ayhk 
ithalatı İse (61.379.001) ,,e ihracab da 
(57.996.792) lirayı bulmut ve bunlara 
göre ithalatımız ihracatımızı (3.382.209) 
lira kadar geçmiıtir. 

Eylül ilk 15 giinündelı:i başlıca it
halat ve ihracat maddelerimiz aıağıda 
gösterilmiıtir. 

ithalat 
Yün ve kıl iplikler 
Yün mensucat 
Boyalı pamuk mensucat 
Benzin 
Petrol 
Ağır maden yağları 
Sair eşya 

ihracat 

Canlı hayvanlar 
Yumurta 
Ham deriler 
Tiftik 
Tütün 
Afyon 
Maden 
Sair et~ 

.-

--1 
~ . ' 

J 

Lira 
76.305 
50.499 
74.728 
68.451 
62.071 
76.653 

1.258.146 

Lira 

213.835 
125.182 

i 81.088 
79.S72 

336.601 
74.860 

180.210 
726.714 

Hasan B. Ankaraya gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan Büyülıı 

Millet Meclisi ikinci reisi ve Trabzon 
mebusu Hasan Bey dün alqamki tren
le Ankaraya gitmiıtir. 

Bulgaristandan kaçan 
iki aile 

Gümrük muhafaza teşkilatı tarafın
dan Bulgariıtandan Edirne civarında 
Maraş civarından hududu g_eçen iki ai
le, inekleri ve sair e,yalarile birlikte 
ka11ılanarak hükümeta teslim edilınit
lerdir. 

Y eşilköyde av mıntakası 
Yeıilköy Tayyare merkezi ve ra

sathane ci",_"""?kİ .-razide avJan -
ırak mmtaka kumandanbğı tarafı•· 
dan menedıımış ... ır. 

••l•llly•d• 

6 milyon lira 
Temyizin karan yakında 

belli olacak? 
İtalyan tebaalı M. Maryoaera bun

dan 6, 7 aene evvel Yıldız sarayını ki
ralayarak burada bir kunıarhane teııis 
elmi§li. Kumarhane bilahara kapatıl
dığı zaman Maryoaera belediyeyi da
va ederek 6 milyon lira zarar ve ziyan 
iıtemitti Muhakeme neticesinde bele 
diye 6 milyon lirayı ödemeğe ınah -
küm ediJmişti. Belediye, bu karar ü
zerine hükmü temyiz ebnİJti. Aldığı
mız maliimata göre, temyiz mahke -
mesi bu husustaki tetkikatını bitirmif 
tir. Önümüzdeki cumartesi günü ka
rar1nı verecektir. 

Bayramda Kızk ulesi 
Cümhuriyet bayramında Kız Ku

lesi de Tahlisiye umum müdürlüğü la 
rafından pek zarif bir tekilde tenvir 
edilecektir. 

Bütün mezarlığın tapusu 
alınmış 

Bir zat, Silivrikapıda Hacıbayram 
çeşmesi yanındaki iki kahvenin tapu
aunu a11rken1 bütün Silivrikapı mezar 
lığının tapusunu üstüne almı§tır. Bu 
meseleden haberdar olan belediye bu 
mühim yanlı§lığı düzeltmek için mah 
kemeye müracaat etmiftİr. Dava ya
kmda üçüncü hukukta batlayacak -
tır. 

Garajlardaki arabalar 
Hususi ,,eya taksi otomobiJlerile 

kamyon ve motosikJetlerin plake aıltr
ken arabalann hangi aarajda bulun -
duklan da albncı tubeye bildirilecek
tir. Garaj sahipleri de, garajlannda 
hangi arabalan alıkoyduklarma dair 
beynname vereceklerdir. 

Belediye ebeleri 
Belediye ebeleri e,,velce Sıhhiye 

veki.leti tarafından tayin ediiliyordu. 
Badema ebelerin belediye tarafın -
dan tayini takarrür etmİttJr. Bu ha..: 
ıuata bir ele nizamname ha:ın-lanmak
tadır. 

Spor 

Adliyede 

Bir kaçakçı 
--o--

Kaçakçı Alman dün 
muhakeme edildi 

Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme
sinde Karllmor İsminde bir Alman mu
hakeme edilmittir. Bu Alman Trab
zondan gelcliği zaman çantasmd.( bet 
deste damgasız iıkambil kağıdı ile 
1033 sigara kağıdı bir miktar da çak
mak çıkmııbr. Dünkü muhakemede 
ehlivukuf iskambil kô.ğttlarını muayene 
etmiı, bunlardan bir kısmının elı.sik ve 
oynanaınıyacak kadar fersude olduğu-/ 
nu, bir kısmının da Türkiyede malüm 
olmıyan oyunlar için imal edilmiı oldu
ğunu söylem.ittir. 

iddia makası Kari Knor'un ceza
landırılmaıını, diğer bir cürmünden 
dolayı da evrakının sekizinci ibtjsas 
mahkemesine levdiini istemiştir. Mah
keme ıahit celbine lüzum görmüş ve 
muhakeme bunun için bir tqrinievve
le bırakılmııtır. 

Avni Beyin istifası kabul 
edilmedi 

Geçenlerde tevkifhane müdür veka-' 
Jelinden istifa ettiğini yazdığımız Avni 
Beyin istifa11 kabul eclilmemiıtir. Ve
kalet istifayi ınezkUr müdürlüğe isale
ten biriıi tayin edilinceye kadar vazi
feye devam eclilmesi kaydile iade etmiı-
tir. 1 

Altın do'andırıcıları 
Yani, Rus. Kadri, Liz Y akup ismin

de üç kiti bonacı Cemal Bey isminde 
bir adıum Ruı altını satmak babanesi
le 960 lira dolandırmak iddiasile polis 
tarafından yakalanınıtlardır. Zabıtaj 
bunlar hakkmclaki tahkikatını ikmal et
mit ve maznanlan eYl'aklarile birlikte 
müddeiumumiliğe teslim etmittir. 

Müddeiumuilik mununları altme1 
istintak hikimliğine tevm etmittir. 

MahkOm oldular 
Eroin ve esrar kaçakçılığile maznu

nen ihtiıaı mahkemesinde muhake
meleri rüyet edilen Fuat. Mlustafa, Hi
cfayet ve Rahmi allııar ay hapse, yü
zer lira para cezasına, Abdullah bir ıe
ne hapse. 200 lira para cezasına, Hil
mi iki ay hapse mahkUm edilmiılerclir~ 

Balkan oyunları 
atletlerimiz .. 

ve 

Güreşçilerimiz de 
ettiler, kafilede 

dün bereket 
kimler var? 

Atletizm federasyonu reisi Bur -
hanettin Bey Türk atletlerinin vazi -
yeti hakkında bize ıu beyanatta bu
lunmuttur: 

"- Atina oyunlarında bu sene alla
cağımız neticelerin bundan evvelki -
1ere nazaran daha iyi olmaıı için i
cap eden bütün tahıları topladık. Bu 
meyanda Pariste bulunup Fran&ız mil 
li takımına girecek kadar terakki e -
den atıcı Veya.inin bile gelmeaini te .. 
min ettik. Bundan evvelki oyunlara 
en fazla 15 kiıi ile ittirak etmiıtik. 
bu aefer 20 atletimiz Atina oyunlan
na giriyor. 

Bu sene geçen aenelere nazaran 
bir çok müaabakaJara iıtirak ediyo • 
ruz ve bir çoklarına daha fazla ümit
le giriyoruz. Bu ıeneki rekorlanmız 
geçen seneye nazaran daha iyidir. Bu 
rekorları egale edersek tahminin fev
kinde muvaffak oluruz. 

Manialı koıular, uzun atlamırlar 
ve atmalar bu meyandadır. Şimdiden 
size rakkam tesbit etmeye- imkan yok 
tur. Yalnız bütün gayretimizi ıu nolı: 
tada topladık. 

Bir puvan kazanmak için bile en 
çetin mücadeleyi yapacağız. Geçen 
ıeneler ya:lnız en iyi derece alacağı
mız numaralan düıünüyordu. Bu se. 
ne hepıinde bir tutmayı istiyonız. 

Tek kofulardan aonra yapılan bay 
rak yanılanna yorgun adam sokma
mak için kadroyu genit tuttuk. iki 
milletin değilse bile bir Baıikan mille 
tinin üatiine geçmeyi kuvvetle umuyo 
ruz. 

Avusturyalılarla maç 
Maçlar Kadıköyündeki Fenerbah

çe stadında yapılacak 
F enerbabçe Spor kulübünden : 
Dünyanın en yük.sek futbolculan

Dl yetiıtiren Avuaturya futbolculannı 
senelerden beri getirtmek imkanını 
bulamıyorduk. Son defa yaptığllDlz 
ıniiteaddit müracaatta ve büyiik feda 
karlıkJarla bu güzel futbol oynayan 
futbolcuJan lıtanbul futbol meraklı -
arma göıtermek ve futboculanmızın 
istifadelerini temin etmek takımıır.•zı 
da Türkiye birinciliklerine hazırı~ -
mak gayesile her türlü fedakarlıktan 
çekinmeyen kulübümüz bu müsaba • 
kaları tertip etmiıtir .. 

1 - Maç Kadıköyündeki atadımız
da yapılacaktır. Yeni yaptırdığımız a 
çık tribünler 3000 kiıiye yakın seyirci 
iatiap etmektedir. Bu suretle haJkı -
mızrn bir dereceye kadar İstirahati te 
min edilmiıtir. Bu maçı meraklılara 
göstermek imkinını vermek için fiyat 
!arda da tenzilat yapılarak bila istis
na bu kısım 50 kuruttur. 

2 - Akay idaresi bu maç müna -
sebetile halkın izdihamına sebebiyet 
vermemek ve meraklıların rahat gidip 

gelmelerini temin için tertibat almıı 
ve fazla .. apurlar ilve etmitıir. 

3 - Oyuna aaat tam dörtte ba,ıa
nacaktır. 

4- Bu maçtan eırvel Beykoz - Ana 
dolu araımda terfi müsabakası yapıla 
caktır. 

5 - izdihama sebebiyet .. ermemek 
için biletler bu günden itibaren Zeki 
Rıza Milli Spor mağazuında aatılma ı 
ğa baılanmıtbr. 

Güreşçilerimiz gittiler 
Orta Avrupada bir turne yapmak 

üzere mukavele imza eden giirqçile· 
rimiz dünkü konvanaiyonelle Peıteye 
hareket etmi;Uerdir. Bu gÜreıçilerimiz 
evvelce burada kartıla§bğunız Vaıu
taf güreıçilerile müsabaka yapacak -
lar, oradan Viyana ve Prag'a gide • 
ceklerdir. 

Giden sporcular ıunlardır: 
En ağır - Mehmet. 
87 kilo - Mustafa 
79 kilo - Ahmet 
72 kilo - Saim, Hüseyin 
66 kilo - Yusuf Aslan, laınail ' 
61 kilo - Yatar 
56 kilo - Küçük Mustafa 
Kafile Güreı federasyonundan Sa

dullah Beyin riyaseti altındadır. An
trenör Her Peter de kafileye refakat 
etmektedir. 

Tebliğ 

ISTANBUL 26 (A.A.) - lotan -
bul futbol heyetinden tebliğ edilmiı
tir: 

29 - 9 - 933 cuma günü Kadıköy 
Fenerbahçe atadında Anadolu - Bey· 
koz aaat 14 le hakem Adil Giray Bey 
terfi maçıdır. 

Prolnyonel teni• 
Tenia profeeycmelleri maçında Til

den 6-3, 6-4, 6-2 ile Kote'yi yenmit · 
tir. 

Ti!den kırk yaıına rağmen dünya • 
nın en kuvvetli oyuncusu olarak gö -
ründü. Oyununu haamına, mükemmel 
bir teknik "e uoul ile tatbik ediyordu. 

Koıe bozuk Tiıruılar yapıyor ve 
yorgun görünüyordu. Maamafib Nev
yorkta Martin Pelaa ile beraber Til
den ve o zaman profesyonele geçmİf 
olacak Vines ile yapacaklan maçta 
intikamını almağa fırsat bulacaktır. 
Plaa'ya ııeıliıu:e, timdilik ders vereL 
bir hocaya çok benziyor. Yalnız mese 
la Barnes gibi fevkalade aksüJiınelle
ri olan biriıinde mukavemeti dütü ... 
yor. Garneı, Tildenin yanında daha 
çok istifadeler edecektir. 

KadıköyUnde maç 
lıtanbul Futbol Heyetinden: 

29-9-1933 cuma günü Kadıköy Fener
bahçe •tadında Anadolu - Beykoz 
•aat 14 hakem Adil Giray Bey. Terfi 
maçıdır. 

Maarifte 

Millet mektepleri ---
Beş senede alınan neticeler 

tetkik ediliyor 
Baıvekalet lstanbuJ Maarif mü • 

dürlüğüne bir tezkere yazarak, mil -
Jet mekteplerinin teıiai tarihi oJan 
1928 den timdiye kadar ..erdiğı ffllle 
reler ve mezunlar hakkında ihsai ma• 
lümat istemiıtir. Maarif müdüriyeti 
millet mekteplerinin bet senelik fa
aliyeti hakkında lazım ge.len ma~ü -
matı hazırlamağa başlamı§tır_ Millet 
mektepleri her sene teırinisani ba)m
da tedriaata baJlamakta idiler. Millet 
ınekteplerinin bu sene de açılıp açıl -
mıyacaklan hakkında henüz k:.t'i 
biı· karar yoktur. Bir iki hafta sonra 
bu sene de millet mekteplerinin B\ • ... 
lıp açılmıyacağı belli olacaktır. 

Teftiş mıntakaları 
Maarif müdürlüğü ilk tedrisat 

müfettif mıntakaJarını değiıtirmiştir. 
Tqrinievvelden itibaren müfetti!1er 
yeni mıntakalrında teftiıler yapacak
lardır. Müfeltitlik kadrosu 29 kiıilik 
olarak tesbit edilmiıtir. 

Yeni Uç ilkmektep 
lıtanbul Maarif müdürlüğü Beyoğ 

iunda eski Rum lisesi binaımda, Ü• -
küdarda Solak Sinan Ağa mahalle -
sinde ve KaragÜmrükte yeniden Üç 
ilk mektep açmağa karar vermistir. 
Teırinievvele kadar bu mekteplerin 
hazırlıklan ikmal edilecek ve tedrisa
ta sene batında ba§lanacaktır. 

Açıkta kalan tUrkçe 
muallimleri 

Bu sene bq ecneb; mektebini" 

mali vaziyeti dolayısile kapannıası 

üzerine açıkta kalan 160 türkçe mu
alliminin münhallere tercihan tayini 
takarrür etmittir. Bu muallimlerden 
100 kadan muhtelif mekteplere yer
leıtirilmittir. Münhal vuku buldukça 
kadroya yeniden hoca aJınmıyacak, 

henüz yerlqtirilmeyen 60 muallim 
tayin edilecektir. 

Liman işleri 

Nizamnamenin tatbik 
şekilleri tetkik ediliyor 

lstanbıil limanı nizamname.sının 
tatbik ıekillerini lesbit edecek komiı· 
yon, Gümrük Muhafaza umum ku • 
mandam Seyfi Pa§anın nezdinde me
aaisine devam etmektedir. Gümrük 
idareıinin, bu nizam.name abkimına 
tevfikan yolculann uğurlanma ve kar 
planma.aıru gümrük salonları harici -
ne çıkarmak istediği, diğer nıercile .. 
rin ise aksi kanaatte bulunduğu ya -
zılmıştı. Vilayette teıekkül eden bir 
komisyon, bu huasutaki müzakerat ne 
ticeaini alakadar ve.ki.Jetlere bildir . 
miıti. Yeni teıekkül eden komisyon, 
muhtelif merciler arasındaki noktai 
nazar farklarını Seyfi Patanın huzu
rile halle çalıpnakta ve nizamname 
ahkamının hüsnü tatbikına ait şekil -
leri ve teferrüalı kararlaıtınnakla it
tigal etmektedir. 

Vlllyette 

Yeni tayinler 
Dün memurlara bildirildi 

lıtanbul yeni maliye tetkilatında 
münhal olan memuriyetlere tayin edi· 
lenler dün bildirilmiıtir. Şehremini ta 
hakkak memurluğuna Tekirdağı vari
dat müdürü Osman Nuri, Yedikule ta 
hakkak memurluğuna Denizli vari -
dat müdürü Salih Hilmi, Yenicami ta 
bakkuk muavinliğine Afyonkarahi - , 
aar tahakkuk memuru Ahmet Faik, 
Mercan tahakkuk muavinliğine Sey
han tahakkuk memuru Yusuf, Yenica 
mi tahakkuk muavinliğine hukuk me 
zunlanndan Şahap, latanbul mınta -
kası müdürlüğü mümeyyizliğine inhi
sar muamelit memuı1anndan Meh ... 
mel Nuri Beyler tayin edilmitlerdir. 

Bekar polisler tercih olunacak 
Poliste münhallere yeniden po.lia 

memuru alınırken, vazife icabı ola -
rak, beka~lann tercih edilmesi Dahi
liye nkiletinden bildiriJmiıtir. 

Müstacel işler 
Ticaret odası meclisi dün bir içtima 

yapmıı n bazı müstacel itleri görüt
müıtür. 

Zahire borsası içtimaı 
Tiı:aret "e Zahire borsası idare mec

lisi d~ toplanmıı ve arpaların da 
buğday gibi, tahlil edilmek n nümune 
alınmak autttile ahın satnn muamele
sinin yapılması etrafında müzakerat
ta bulunınuıtur. Bu hususta tetkikat 
yapılacak ve ala.kadar tacirlerin de fikir
leri alındıktan sonra kat'i karar verile
cektir. 

Kızkulesindeki düdük 
Kizkulesindeki sis düdüğünün Ye

ıilköy fenerinin yanında bir makine da
iresi yapılarak oraya nakli lktısat ve
kaletinden tahlisiye umum müdürlüğü
ne bildirilmiş, ve Y eııilköyde böyle bir 
daire tesisine başlanmıştır. Sis düdü
ğü bu nakil yapılmcaya kadar bugünden 
İlibaren iittürülmiyecektir-
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Hayrat yapanlara ne 

yapıyoruz? 
Geçenlerde Nüzhet Hanım İs· 

minde bir hayır sahibi hanımın ve· 
fat ettiğini ve servetini üç hayır ce 
miyetine bırakbğını gazetelerden 
öğrendiğim zaman bu hanımın na. 
mını yükseltınek lüzumundan bah 
setmiştim. Bu arada da, bizde böy 
le para teberrüü teklinde vatan -
perverlik vak'alarına pek ender 
tesadüf edildiğini yana yakıla an
lattıt;otan aonra bu hanım gibi en
der bayır sahiplerini adamakıllı 
takdir etmeliyiz ki; b~kaları da 
bunu görüp te~vik edilmi' olsun 
diye sözümü bitirmiştim. 

iki gü.n evvel bir kariimden bir 
mektup aldım. Mektubun en ziya
de dikkate f&yan yerini aşağıya 
dercediyorum .. 

" ...• D~iğiniz gibi memleketi • 
ne, milletine hayrı dokunmus o • 
/anların namlarını i'la etmjiyiı. 
ki; ahfadımız da bunu görüp bir 
taraftan bizim nankör olmadığı.mı 
zı anlaıtın, diğer taraftan da böy
le hayrat yapmaya, hayırlı i#ere 
para vermeye teşvik edilmi, olsun, 
Lakin hô.Ji.seler maalesef bizim 
bu temennimizi tekzip eder mahi
yettedir. iste size bir nümunesi : 

Usküd~rda belediyenin su ı:on 
günlerde yeni küşat ettiği (Zeynep 
Kô.mil) hastahanesi lüzumlu lü
zumsuz bir çok tamir gördüğü hal 
de luutahanenin bahçesinde mcd -
fun olan hastahanenin banisi Zey
nep Hanımın tamire mühtaç olan 
türbesi o halde bırakdmtf, açıl -
mıf olan kur,unları bile düzeltil
maniftir .. Bu sene ktf mevsiminde 
türbe akaçak ve fiiphesiz harap 
olacaktır. Hayrat yapanların böy -
le ihmal edildiğini gördükçe kim 
bir hayrat ağaç diker ve bir yere 
biı- tek çivi çakar? .• " 

Bu mektuba ilave edecek biç 
bir söz bulamıyorum. Bir hasta -
hane tamir ediliyor, onun bahçesin 
de hastahaneyi yaphran bayır sa
hibinin türbesindeki ı.ur.unlar dü
zeltilmiyor. Ayıp demiyelim am • 
ma acayio aey ! 

lzmirdeki define hastalığı? .• 
Bilmem hatırlar mısınız?. Bir 

aralık iz mir ha valisinde bir define 
hastalığı b-.lamıftı. Önüne gelen, 
önüne geldiği yerde define arar 
dururdu. Ben o zaman bunu bir 
nevi dimağ rahatsızlığı sanmıstrm. 
Halbuki it gerçek imi,... Baksa
nıza! Atina gazeteleri M. ( Çalda
ris) in Anadoluda gömülü paralar 
hakkında bir beyanatını neııredi -
yor. Yunan B-.vekili M. (Çalda • 
ris) bu paralar hakkında bizim 
Hariciye Nazırı Tevfik Rüftü Bey
le neler görü,tüğünü söylüyor. De
mek it hayal değil !.. 

Şimdi bu beyanat üzerine lz .. _ 
mir bavalisinde elinde kazma ile 
dolatanlar, define arayanlar ço -
ğalır .. 

FELEK 

Deliler arasında 
Bir deli, arkadaşım 

öldürdü! 
Dün Bakırköyündeki akıl hastalık

ları hastanesinde deliler arasında bir 
cinayet olmuıtur. Cinayeti işliyen de-' 
linin adı Ahmettir. Öldürdüğü deli 
de Ahmettir. Bu iki deli Ahmetler bi
ribirlerile kngaya lutuıuıutlardır. 

Gardiyanlar ve haıtabakıcılar ela 
her nasılıa bu kavgayı görmemi§ler ve 
yetiıiı>I delileri biribirlerinden ayıra
mamıtlardır. Kavga eden deli Ahmet
lerden biri diğerine bir tokat vunnuı, 

tokab yiyen deli A.'ımel sersemleyerek 
yere düımüı, bu dütüt eımuında da 
kafHı bir beton sertliğe çarparak pat
lamııtır. Oldüren deli Ahmet yakala
narak eli kolu bağlanmıftır. Vak'adan 
jandarma ve müddeiumumilik haberdar 
edilmittir. Hastahanede tahkikata bat
lanmıfbr. Hastahane idaresi bu vak'a 
etrafında malümat "ermekten çekin-' 
melrte, "Ancak sertabip malU....t vereı.i
lir. O da A vrupadadır . ., denilmekte-
dir. .. J 

Kararname hazırlanıyor 
Birinci ticaret mahkemeai reisi Os

man Nuri Bey dün de vapurların tak
diri kıymeti meselesini tetkik etmi9 ve 
kararnamesini hıwrlıımağa baflamıştır. 

Hakem kararı bugün saat onda b;. 
rinci ticaret mahkemesi riyaıeti malı:a• 
mında vapurc:ulara tebliğ edilecektir. ~ 

Bir tavzih 
1 

Liman Şirketi idare mecliıi aza
sından Etem İzzet Beyle benim is
mim arasında iltibas olduğunu ba
na yapılan bazı müracaatlardan 
anlıyorum. Liman Şirketi idare a
zasından Etem izzet Beyle aram
da isim benzerliğinden başka bir 
münasebet olmadığını tavzih eyle
rım. 

Milliyet gazetesi yazı itleri müdürü 
Etem iZZET 

• 

' 



" Mn.LITET ÇARŞAMaA 'i.7 . .t;TI..QL 1933. -

• Maarif bahisleri ) DİL DESTANI YARIN AKŞAM 

l.,.t;K SiNEMA:_,! 

' Beynelmilel Üniversite • Dinlen ağalar heni ; 
Bilin olup biteni ; 

• 
Yazan: BESiM ATALAY, 

Dile özge dil doldu, 
Türkçe kaba görüldü. 
Bozkırlara sürüldü. 

Yeni programı için neler hazırlıyor? 
1 - Muazzam film: 

ÇARDAŞ Fransada imparator Üçüncü Napole
on, gazeteleri baaılmazdan evvel sansör 
usu~üne tibi tutan matbuat kanununu 
çıkardığı vakit, o zaman1n meıhur ten
kitçi muharrirlerinden Laboulay: 

"imparator Hükiımetinin çıkardığı bu 
kanun o kadar mükemmeldir ki, mede
niyetin en ileri sırasında yürüyen Tür• 
kiye ile ispanya onu derhal kendi memle
ketleri için kabul etmitlerdir.,. diye yaz• 
mıştı. 

Türkiyenin ve l•panyarun o zamanki 
hallerine göre ancak bir istihza sayılan o 
yazı bugün adeta bir kehanet eseri gibi 
görünüyor. 

Filvaki - medeniyetin kökü ilim oldu
ğundan - en yüksek ilim ocağı olan üni .. 
versitelerinde, ba§kaJarının yapamadık
ları büyük yenilik yaparak ilmin ilerle
mesini temin eden bu iki memleket bu· 
gün medeniyetin en ileri sıraıında sayıla• 
bilirler. 

Türkiye Cümburiyeti lstanbul Üniver
sitesini yeniden kurarken yalnız memle
ketin ilim adamları ile iktifa etmemiş, bü
tün dünyada tanınmış ve beynelmilel il
mi salahiyet kazanmış bir çok alimleri 
buraya davet ederek lstanbul Üniversi
tesine beynelmilel yüksek bir mevki ha
zır laıru ş tır. 

ispanya Cümburiyeti de, Santander 
şehrinde, yeni bir üniversite kurarak bu
na büsbütün beynelmilel bir sıfat vermiş
tir. Bu yeni üniversitenin orotesörteri 
muhtelif memleketlerde en ziyade tanın- . 
mı' hocall,ll"dan oldukları gibi, talebe.ı ..ıe 
dünyanın her tarafından gelmiı ve muh
telif milletlere mensup gençlerdir. 

• 
Beynelmilel üniversite, milli üniversi

teler gibi, hekim, hakim yahut kimyager 
ve saire yelİ§lİren meslek mekteplerinin 

. birle§mesinden ibaret bir mÜeHese değil
. dir. Bu üniversitenin ayrı ayrı fakültele
ri yoktur. Burada verilen dersler, milli 
üniversitelerin verd~kleri derslerin üstün .. 
de umumi ve yüksek kültüre ait dersler
dir. Hangi mesleğe mensup olursa olsun, 
milli ünivenitelerde tahsil görmekte olan 
gençler oraya gelerek ilmi ufuklarını ge
niıletebi1irler. Bu üniversitenin maksadı 
ihtısaıların sebep olduğu dar zihniyeti 
açarak her meslekten gençlere umumi ve 
yüksek malumat vermektir. 

Beynelmilel üniversitenin maksadını 
en iyi anlatacak şey, onun bu 1933 sene
sinde verdiği derslerin programım söyle
mektir: 

1 - ilimlerde ve sanayide teknik: 36 
ders. 

2 - Felsefede kate:!!'oriler meselesinin 
timdiki hali, riyazi fizik, hayatiyat, psi
lrnloji ve tarib bakımlarından: 30 ders. 

3 - On altıncı asırda lapanya: 60 ders 
4 ~ Dördüncü devir insanı ve sanat .. 

ları: 6 ders. 
5 - Şimdiki zamanda devlet: 24 ders. 
6 - Şimdiki zamanın iktııat meselele

ri: 24 ders. 
7 - Hayatiyatta tranıformizm mese

lesi: 30 dera. 
8 - Madde ve !Uaat: 12 ders. 
9 - Hormonlar, vitaminler1 maya-

lar: 24 ders. -j 
w - ı ıpta ve hayatiyatta muhtelif 

meseleler: 48 ders. 
Bir mevzu hem bir lıpanyol hoca ta

rafından, hem de Fransadan, İngiltere· 
den, Alman yadan, 1 talyadan gelmi§ muh
telif hocalar tarafmdan tefsir edilir. Bir 
hocanın vereceği derslerin adedi en çok 
altıdır. 

Bu derslerden başka yabancı hocalar 
kendi memleketlerinin diline ve edebiya
tına dair dersler yapabilirler. 

Beynelmilel üniversiteye bağlı bir de 
beş yüz yataklık bir hastahane vardır. 
Burada bir taraftan seririyat dersleri ve
rildiği gibi bir taraftan da laboratuvar
larda ta•bikat yaptırılır. 

Maksadı esasen umum.! ve yüksek bir 
kültür temin etmek olan beynelmilel üni
versitenin, daha ilk senesinden kendiıine 
büyük bir hastahaneyi bağlaması ayni za
manda yükoek ihtısası da ihmal etmedi
ğini gösterir. ..... 

Beynelmilel üniversite Büyük Okya
nos kenarınd.:ı bir yarımada üzerinde bu .. 
lunan ve cümhuriyetten evvel kral hane· 
danınJl sayfiyesi olan güzel bir sarayda 
kıırulmuıtur. 

Bu üniversitenin dersleri yaz mevsi
minde, milli üniversiteler tatil mevsimine 
girdikten sonra ba~lar. Bu sene dersler 
3 temmuzdan 6 eylule kadar devam et
miıtir. 

.Saray binasının içinde üniversitenin 
kütüphanesinden, toplanma salonların
dan, büyük yemek salonundan başka pro
fesörler için 135 oda ayrılmııtır. Bunla
rın ekserisinde banyo bulunduğuna göre, 
medrese odalarına benzetilmemek liizım
gelir. 

Sarayın müşteınilatı olan dairelerde de 
talebe için 140 oda hazırlanmış. Fakat 
talebenin adedi bundan çok fazla oldu
ğundan şehrin otellerine ve pansiyonları
na da tevzi ebnek zaruri görülmüş. 

Talebe yemeklerini hocalarla birlikte 
sar:ıym büyük yemek salonunda yerler
miş. Yemek esnasında hocalar talebe ile 
teklifsizce konuşurlar ve talebe derıler
de iyi anlıyamad kları şeyleri hocalarına 
sorarlarmıı. Bu suretle milJi üniversite
lerin çok iıtedikleri fakat yapamadıldarı 
hocalarla talebe arasında daimi temas 
burada pek güzel temin edilmiş. Hoca· 
lar ve talebe adeta büyük bir aile teşkil 
ediyorlar. 

Yalnız dershanelerin yeri sarayın ta
rihi bakımından hoşa gitmiyor: Çünkü . 
dershaneler sarayın eski ahırlarında ku- ' 
r~lmuş:. Vakıa ahırların hali çok değiş
mış, mukemmel sıralar, yazıhaneler, si
nema makineleri konmu~sa da insan önü
mürcdeki senelerde, yeniden dershaneler 
yapılacağını ümit etmekten vazgeçemi· 
yor. 

. Talebe sabahleyin sarayda kavlatı ye
dıkten sonra derslere gidiyorlarmt§. Ders- 1 

ler sabah dokuzdan öğleye kadar, öğle
den sonra dörtten sekize kadar devam 
edermiş. Öğleden sonra dörde kadar 
yemek, gezme, deniz banyosu yahut te
nis oyunu vannış. Bazan geceleri de Js .. 
panya coğrafyasına veya tarihine ait 

konferanslar yapılırmıı. ' 
Hülasa, tatil zamanlarında hem güzel 

safa, hem de yüksek bir kültür. .. * • 
Beynelmilel üniversitenin programla

rında en ziyade göze çarpan büyük yeni· 
lik ayni mevzuun muhtelif bocalar tara
fından tefsir edilmesidir. 

Orta zamanda ilmin ilerlemesine mi.ni 
olan şey ayni hocarun talebesini senelerce 
tutarak mesleğe lazım olan bütün malu
matı yalnız ba~ma vermeai idt Meseli 
hekim olacak talebe hekimliğe lazım olan 
bütün dersleri ayni hocadan alırlardı.Bir 
mektepte müteaddit hocalar bulunsa bi
le onların yaptıkları dersler ayni, fakat 
her birinin talebesi ayn idi. Onun için ta• 
lebeden her biri yalnız bir hocasının Öğ· 
rettiğinden başka bir şey bilmez ve bi· 
zim eski medreselerdeki (Kale! - imamu) 
ya mukabil olan (Magister dixit) tabiri
ni tekrar ederek daha ileriye gidemezdi, 
hocasından başka türlü düşünemezdi. 

Mekteplerde dersler ayrılarak ber der
sin başka başka hocalara verilmesi yeni 
zamanlan ilim bakımından Orta zaman
dan ayıran yenilik oldu. Bu usulde tale· 
be ayrı ayrı hocalar dinlediğinden kendi
si de düşünebileceğini anladı ve bu su .. 
retlo ilim ilerledi. 

Beynelmilel üniversitenin koyduğu u
sôl, ilim şubelerinin terakkisini temin e
den mukayese usulünün tedrise de tatbi
ki demektir. Bahusus bu mukayesenin 
muhtelif memleketlerden gelen hocalar 
arasında yapılması çok güzel düıünülmüı 
bir şeydir. Çünkü ayni memleketin a
damları biribirlerinden ne kadar ayrılsa· 
!ar gene aralarında müıterek çok nokta
lar bulunur • 

O büyük kurtarıcı -
Nastl yurdu pek acı -
Umutsuzluk içinden -
Çı:karrmşsa sağ esen. 
Dilimizi de timdi -
Kurtarmayı diledi. 

J 
1 

•J ...... 
Bilirsiniz Türk dili -
Boylu, boslu, gövdeli -
Bir ağaca benzerdi. 
Yeryüzünü bezerdi. 
Bir kolu Çinde idi, 
Biri Budinde idi. 
Gölgesinde bin budun 
Yaşamaktaydı onun. 
Yer yer güller açardı 
Ne ışınlar saçardı. .. .. .. 
Bin yıl önce ağaca 
Sayısız kurt, karınca 
Kuduz gibi üşüştü. 
Kemirmeğe koşuştu. 
Bir yandan da dallara 
Sırım gibi kas kl)ra -
Sarmaşıklar sarıldı ; 
Bir yandan da yarıldı ~ 
Baltalarla gövdesi. 
Derken kı:sıldı sesi. 
Ne bir çiçek, ne yaprak. 
Kaldı ağaç çır çıblak. 
Sustu artık sözenler. 
Sindi kural düzenler 
Ozanlar kırdı sazı. 
Türkçe değildi yazı. 
Bilginleri yok oldu 

Okur yazar geçinen -
Anlamazdı öz dilden. 
Köylü de anlamazdı -
Ne söyledi, ne yazdı -
" Katip " denen soytarı. 
Hem yazar, hem onları -
Bilmezdi. Kökü nedir ? 
Bir de bilgiç geçinir ••• 
Türk ayrıldı ikiye. 
Biri "bilgisiz " diye -
Yan baktı kardaşına 
Biri kendi başına - f 
Bırakıldı yalınız. 
Arayansız, soransız. 
Ne medrese, ne saray. 
Düşünmüştü bir kolay. .. .... 
Büyük bir Türk buyurdu 
"İkilik yıkar yurdu . ., 
Nitekim Türk elleri -
Parçalandı. Her yeri -
Kan içinde boğuldu. 
Türk yurdundan koğuldu. 
En son kalan parça da 
Kaynayordu ortada 
Bir demir el çıkarak 
Engelleri yıkarak 
Kurtardı Türk elini. 
Bu gez dahi dilini -
Kurtaracak yeniden. • 
(Ey Türk!) inan ona sen. 

~6.9.1933 

Ankara - Cebeci 
Besim ATALAY 

aşkı - Macar dansları - Macar şarkıları ile süslenmiş büyük ve muazzam lilnı 

Oynıyan: R O Z E 8 A R S O N Y 
2 
3 
Beyin 

Paramount dünya havadisleri gazetesi ve 
BÜYÜK SAN'ATKARIMIZ MUHLİS SABAHADDİN 
40 kişilik büyük revü heyeti, en güzel şarkılar, danslar, tarihi ve 

modern kostümlerle 

DÜN- BUGÜN- YARIN 
Revüsünü gösterecektir. Orkestrayı bizzat MUHLiS SABAHADDI!\ Bey idare 

edecektir. F'i•tlard• zam yoktur. Biletlerinizi şimdiAen aldırın. :iıl 

Tıl. 40280 7820 - ,. . . ~ .. ~ --BU AKŞAM 1 

ARTİSTİK SİNEMASI 
1933 • 1934 sinema mevsimine 

Sarışın ANNY ONDRA'nın temsili 

ALAYIN KIZI 
Fransızca sözlü va şarkılı filmi ile başlıyor. 

Musikhi: DONİZETTİ'nin 

l
,ıtaveten: FOX JURNAL ve MAESTRO 
POLİANSKI orkestrası film ile beraber 
ve perde aralarında. Ayrıca baıka 

' hir süt>riııc 
Yerlerinizi e\ velden temin edinia - 7822 

Beynelmilel üniversitenin, muhtelif 
memleketlerden gelen hocalar ve talebe 
arasında bir samimiyet tesis ederek, muh
telif memleketlerin düsünen adamları a· 
rasında bir yakınlık h~sule getirmesi de. 
göze çarpan bir faydası ve milliyetçilik
te ifratın ilimde zararı olacağını en iyi 

HİKAYE 
Kari •lkAyetlerl 

Bir talebenin 
imtihanı 

ikmal 
lST ANBUL BELEDlYESİ 

Darülbedayi Temsilleri 
1 Teşrinievvel pazar günü akıamınd•" 

;,,.: .... _ .. 

PER 
1 GON gösterecek bir meziyetidir. 

Osman imzasile aldığımız mektup
ta deniliyor ki: 

5 perde G. A. 
-·••••••••••••lll•l•l•l-•l•••l•lllll••llla1111llll11111•ll 

[SIHHt_. .... • 
Yanlışlık 

"Oğlum Fethi Orhan, Silvan ilk 
mektebi bitirerek orta tahsilini yapmak 
üzere lstanbula geldi. Ve 931 - 932 
seneleri tahsilini lstanbul lisesinde yap· 
tL Fakat iki dersten muvaffak olamı

yarak sınıfta kaldı. 932 - 933\ senesi 
sonunda ise sıhhi mazeretler dolayısile 
ikmal imtihanına iki gün geç geldi. Oğ
lumun bu sene ikmal imtihanına gir
mesi için Maarif vekaletinin muhte
rem gazeteniz vasıtasile nazan dikka
tini celbetmenizi rica ederim efendim.,, 

Yazan : Henrik Jb••" 
Tercüme eden : 

Besteliyen, E. Gri•ll 
Türkçeye çeviren : 1 

,, ..... ,,, • 
:::: OGUTLER 

Uykusuzluk hakkında 
Uykusuzluğa tutulduğunuz za

manlar ilk önce yavaş yavaı de
rin nefes alma talimleri yap· ~ 
nız. Bir ılrk banyo alınız, bir bar
dak sıcak ıütü yudum yudum içiniz. Bu
nunla beraber bütün adale ve sinirlerini
zi mümkün olduğu kadar gevıetip ken
di haline bırakınız. 

Vücudunuzun sağlam olması , \ 
çok yaşamanın sırrı belki her
hangi hayatınızda yorgunluklara 
rağmen gece İstirahat ve uyku 
ile dinlenmek neticesi sabahları te
rütaze yeniden hayata kavuşmaktır. 

Bilakis ber günkü hayatta gün geçtik· 
çe yavaş yavaş yorgunluk daha ziyade 
duyulmağa başlar ve rahatszılık ve düş
künlük günden güne daha çok artarsa 
nihayet günün birinde kalıbı büsbütün 
dinlendirmiı olacağınıza şüphe yoktur. 

Ruh ile beden birlikte çahıırlar. Ru
hwnuzun vücut sıhhati üzerine pek bü
yük tesiri vardır. Günün i§lerinde müı
kül vaziyet ve hadiseler kaqısında sıkın
tılı haller ve yeis ve kederlerden kendi
nizi kurtarmak için elinizden geleni ya· 
parsınız fakat en iyisi kendinizi onlara 
kaptırmayıp adam sende demeli ve unut
mağa çalışmalıdır. Gerçi bunu yapmak 
müşkül ise de ahımalı ve öğreruneğe ça
lışmalıdır. 

Sıhhatiniz yerinde olsa bile pek çok 
ağIT ve zahmetli i~lerden sakınınız ve on
lar için endişe edip hiç üzülmeyin. Zira 
bunun sıhhatinize çok Za!"an olur. Kendi
nize ve işinize ~öre bir program yapınız. 
Ve kaide, usuludairesinde çalışmağa gay
ret ediniz. Bu suretle daha kolaylrkla ve 
yorulmadan İ§ çıkarmağa muvaffak olur
sunuz. 
işinize ve vazifenize sabahleyin ne ka

dar erken başlarsanız o kad&< çok iş ya
par ve vakitten kazanmış olur ve ziya
de yorgunluk duymazsınız. Akşam, vak
tinde evinize giderseniz yemeğinizi İştiha 
ile yer ve rahat uyku uyursunuz. Ertesi 
günü de ayni vechile daha güzel çalışır 
ve isinizde muvaffak olursunuz. Bu hal
de .;.es'ut yaşar ve bahtiyar olursunuz. 

Hayat ve i~inizi sevin ve onlara pek 
büyük muhabbet ve alaka ile sarılın. Bu
nu yapabilirseniz en büyük saadete ka
vuşur ve istediklerinizi elde etmiş olur· 
sun uz. 

insan bunları pekala yapabilir elverir 
ki ruhu bunun için hazırlanmış olsun ve 
öyle bir hamle alsın. 

iLAN 

Büyükada 
Dr. ŞOKRü 

1930 • 1931 senesinde Beyoğlu 22 nci 
ilkmektepten almış olduğum şahadetna
meyi kaybettim. Bu kere yenisini çıkar
tacağıından eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

Yeniköy Köybaşı caddesi No. 223 
Nail HÜSEYiN 

irfan Bey karısının oturduğu salona 
girdi. Masanın üzerine kaim, beyaz bir 
zarf b:raktı: 

- Terzi için istediğin elli lira var için- ı 
de .. Ben gidiyorum, yazıhaneye geç kal
dım. Allah ısmarladık. 

- Teşekkür ederim irfan.. 
Cemile irfan Hanım yazmakta oldu

ğu mektubu bitirdi, zarfı kapattı, ayağa 
kalktı ve tuvalet kabinesine doğru yürü· 
dü. Fakat birden aklına bir şey gelmiı 
gibi geri döndü. Ne dalgınlık! Masarun 
üzerindeki elli )ırayı unutuyordu. Gerçi 
evdeki hizmetçi kadına ımıniyeti vardı 
ama, ne de olsa, orteıda para bırakmak 
ihtiyatlı bir hareket yllamazdı. 

Zarfı alıp çanta11na koydu. Ve çıkma
ğa hazırlandı. Yarım saat sonra merdi
venleri iniyordu. Uzan boylu, balık eti, 
iri siyah gözlü, ancak otuz yaılarında 
hüsna, müstesna bir kadmdL 

Sokağa çıktığı zaman kendini hafif ve 
mes'ut hissetti. Bir saniye durdu. Evveli 
terziye mi gitmeli, yoksa.. Hayır, Evveli 
Selime uğramalı. Ona bu sabnh için er
kenden keleceğini vadetmişti. 

Bir otomobil çağırdı. Cemile Hanım 
her zaman tramvayla gidip gelirdi. Ger
çi kocası çok me§guldü ama, itleri yolun
da idi. Buna t"ağmen Cemile Hannn, tu
valete taalluk etmedikçe, lüzumsuz mas
raflardan kaçaı-dı. Fakat bugün neşesi 
vardr, Selime bir an evvel kavuşmak ve 
sıkıcı halk kalabalığımn arasından sıyrıl· 
mak istiyordu. 

Otomohl Şişlinin yan sokakların
dan birinde bir apartım.anın önünde 
durdu. Birinci kattaki dairenin kapı· 
sı açıldı. Sempatik çehreli, spor yapı
lı, pijamalı bir delikanlı Cemile Ha
nunı görünce, büyük bir sevinçle kar 
şıladı. Zevkle döşenmiş, kalabalık bir 
mobilyası olmıyan sade bir salona 
girdiler. 

- Vay Cemileciğim, sözünde dur 
duğuna ve erken geldiğine bilsen ne 
kadar memnunum. 

- Sahi, öyle.. Buraya gelmeden 
evvel terziye gidecektim, fakat dü. 
şündüm. Dönerken uğrarım dedim, 
ne olur? 

- Çok isabet etmişsin. 
Selim, genç kadının sevgisini isbat 

eden bu hareketi beğendi, hatta biraz 
da gururlandı. Tatlı dakikalar geçi
yordu. Bir aralık Cemile Hanım aiga
rasını bitirmek Üzere idi ki, gözü sa
ate ilişti: 

- Aman, ben de pek geç kalmı
,mı, dedi, fİmdi doğru eve gideriın, 
terziye yarın uğranm. 

Acele acele giyindi. Ayna karıı
sında saçlarını düzeltip, rujunu tazeler• 
ken, kapının zili çaldı. Genç kadın 
titredi ve de•hal önündeki ruju çanta
ıma attı. Korku içinde: 

- Acaba kim? Diye aordu. 
Selim Bey de kim olduğunu bilmi-

yordu: 
- Dur bakayım. 
Tekrar salona geldi: 
- Yanlıılık •• Üstümüzde Doktor 

Sami Bey oturuyor, onu arayan birisi. 
- O halde yavrum, ben yarm yi-

. . . ·, · . ,. _. :_ 
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Harik Hay at Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatad;· Onyon Hanında Kain 
O_ N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede hilafasıla İcrayı muamele etmekte olan •• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 5987 

ne gelirim. Ondan sonra iki gtın gele
miyeceğim. 

Bir kere daha kucalcılaştıktan son
ra Cem>le Hanım dııarıya çıktı ve bir 
otomobil çağırdı, eve döndü. 

Tam evinin önünde para vermek 
için çantasını açbğı sırada, kocasın...~ 
verdiği beyaz zarfın çantada olmadı
ğını gördü. içini bir haşyet kapladı. 
Elli lira .. Elli lirayı kaybetmişti. 

Biraz düıündü. Selimin apartıma
nına gittiği zaman ıoföre para verir
ken, zarfın çantasında bulunduğuna 
emindi. Ondan ıonra bir daha çanta-· 
smr, ancak rujunu tazelemek için aç
mıştı. her halde o sırada kapı çalın
dığı zaman, aceleC.:.en zarfı orada dü
şürmüş olacaktı. Tabii Selim zarfı bu 
lur ve erte.si sabah kendisine iade e
derdi. 

Çantadaki ufaklıklarla şoföriin pa 
rasını verdikten sonra eve girdi. 

Ertesi sabah Selime uğradığı za· 
man. yine ayni muhabbet ve sevinçle 
karıLlanmıştı. Faka! Selim kendisine . 
ne zarf verdi, ne bir şey .. Cemile Ha
nım biraz mütehayyirdi. Dedi ki: 

- Selim, ben dalğın bir kadınım
dır, bilirsin. Dün burada bir şey dü
şürmüşüm. Beyaz bir zarf •. içinde pa 
ra vardı. 

Selim de şaşırdı: 
- Burada düşürdüğüne emin rıi

sin? Ben hiç bir ıey görmedim. 
- Evet, burada düşürdüğiınıe e· 

minim. Çünkü çantamı başka hiç bir 
yerde açmadım. Belki senin hizmetçi 
kadın bu sabah .. 

- Hizmetçi kadın bu sabah gel
medi, hastaymı§. 

- Kocam terzi parası vennişt;. 
Zarfta eLli lira vardı. Gerçi çok bir 
para değil amma, ne de olsa ins.tnın 
canı sıkılmaz mı? 

- Eğer zarfı burada düşürdünse, 
yine herhalde buradadır. Bir araya- , 
hm. ı 

Selim Salonun ötesini, berisini. .o,o 
bilyalann altını aramağa ba~•adı ve 
kanapenin altından çıkarken baı:ır· , 
dı: 

- Buldunı Cemile .. Kanapenin al 
tına dÜ§ÜrınÜ§sÜn. 

Cemile de bu işe sevindi ve geniş 
bir nefea aldı. Fakat zarfı açtığı za
man, tekrar gözleri büyüdü ve keke
ledi: 

- Aman Selim, bu zarf boş .. 
- Boş mu? 
- Baksana içinde bir şey yok. 
Aralarında uzun, acıklı ve mera

retli bir sükut fasılası geçti. 
Belki aen burada yokken hizmetçi 

kadın geldi ise .. Bir defa ondan sor. 
Sonra biraz daha ara bakalım. Belki 
paralan bulursun. Ben şimdi gidiyo
rum. Y armdan aonra gelirim. 

Cemile Hanım kaçar gibi apartı
mandan çıktı. içi alt üst olmuştu. El
li liranın kaybolu§u ağırına gidiyor
du. Hatta açıkça şöyle de düşünüyor
du: Mutlaka bu parayı Selim aldı: 

''Bu adamı ben o kadar iyi tan.anı
yorum ki.. Geçen sene bir çayda ta
nıştık. ismini öğrendim. Hatta ne iş 
görür, onu bile bilmem. Bana kur yap 
tr, beni sevdiğini söyledi. Oda benim 
hoşuma gitti. Sözlerini dinledim, ben 
de onu severim. Faka! şimdi.. Şimdi 
bu adam benim paramı ça.lıyor. Son-

Yeni n••rıyat 

Holivut 
Holivut"un 27 eylı11 nüshası intişar et

miştir. 

Şişlide satılık ev 
Şi,lide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıktır. 

Müracaat: >'Milliyet N. B. 
6853 

ra güya zarfı bulmuş gibi yaptığı hi
le .• Bakalım, yanndan sonra aklı ba
§IDa gelirse, elbet parayı geri verir''. 

Öbür taraftan da Selim şöyle dü· 
ıünüyordu: 

"Bu kadın beni hırsız mı zannedi
yor, nedir? Olur şey değil .. Halinden 
de öy.Je anladım. Neredeyse açıkça 
beni ittiham edecekti. Gel de, bu ka· 
fada katlınları sev ve onlarla düşüp 
kalk. Ben de ne budalayım. Sanki bu 
kadm bir daha gelmezse ne olurmuş? 
Kıtlığına kıran girmedi ya .. Galiba el 
li liraya ihtiyacı var da, böyle bir hi
le yaptı. Borç, harçetsek te, §Una ih
tiyacı olan eni lirayı versek .• ,. 

iki gün sonra Cemile tekrar apar
tımana geldi. Selim kendisine bir zarf 
uzattı: 

- Hanımefendi, buyurunuz elli li 
ranızı .• Dedi. 

- Oh, teıekkür ederim .• 
Artık ikisinin de arasında muhab

betten eser kalmamıştı. Hatta karşı 

karııya ve yalnız bulunmaktan ikisi 
de sıkılıyorlardı. Aynlddar. 

Ertesi gün irfan Bey kal"ısına sor-
du: 

- Terzinin parasını verdin mi? 
- Hayir, daha vermedim. 
Kocası: "Elbette veremezsin .. " di -

ye izahata girişecekti. Kadın çantası
nı açık elli lirayı gösterdi: 

- Bak, hala çantamda duruyor. , 
irfan Bey, birdenbire aarardı. Du· 

dakJarı titremeğe başladı: 

- Bu parayı nereden buldun? 
- A, çildıracağım. Senin verdiğin 

para ayol •• 
irfan Bey durakladı. Beynine şüp 

he bir ok gibi saplanmıştı. Nihayet 
dedi ki: 

- Ben sana elli lira vermedim ki •• 
Senin için elli lirayı içine koyduğum 
zarfı yazıhanede unutmu,um, onun 
yerine sana yanlışlılcıla bo§ bir zarf bı 
rakmışım .. 

Ondan sonra Cemile kocasından 
da oldu, aşıkından da .. 

1 

Seniha BZrİ· 
DiKKAT: Temsillere tam saat dokt12'' 

da başlanacak ve perde açıldıktan ıoıı· 

ra bemen kapılar kapanacaktır. Biletler 
§İmdiden gişede satılmaktadır. 

J 1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
19 Cennet Hanım. • 
19,45 Hazrm Bey tarafından K11.raröı:. bal 
20,30 Udi. Selihattin 8. ve Kemani Nu 

efendi refakatile Hamiyet Hanını. 
21,30 Gramofon. atı. 
22 Anadolu Ajanın, Borsa haberi, saat •'f 
MOSKOV A, ı48ı m. 

Her günkü program. 

VARŞOVA, 1411 m. fı•' 
18,20: Solist konseri. - Madam Korf tar• .... 
dan taıanni. 20,25: Muhtelif. 2.1: Zirai rrı"'o• 
habe. 21,15: Firharmonik kon•er. 23: P 11 

musiki•i. 23,45: Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE. 550 m. •'' 

19,50: Si ıran musikisi. 21,35: Opera ork~~~ 4S 
tarafmdan konser. 23,20: Sesli film nakli ~, 
Trio konser. 

ViYANA, 518 m. fi' 
19.SO: Orkestra konseri ( Aloia Pacberıı:f JIİ· 
eaerlerinden.,) 21,30: Torimodan. naklen ve 
ninin "PIRAT,, opera••· 

MILANO • TORINO • FLORANSA 1 ,oı 
20: Ecnebi lisanile baberle-r. - Pli.k. 2 1 

Bellininin "PiRAT,, operaşı. 

PRAG. 488 m. eti 
20,50: Tiyatro 22.35: Kuator takımı koJlf 
23,20: Ecnebi lisanile haberler. 

ZORIH. 459 m. d· 
20,10: Pli.k. 20,35: Derı vesaire. 22,10: il• 
yo orke•trası. 

ROMA, 441 m. ıt , 
21: Ha.berler. - Plik. - Tıbbi la'Ysiyelet·0jlİ 
50: "Fantazi11 isimli piyes, 22,20: Tal'9 d,.o' 
koneer. 22ı50: Senfonik konser. 2J,JS: 
musikisi, 
BÜKREŞ, 394 m. . 50· 

20,25: Senfonik konser. 21: Piyano. 21,50• 
lo flüt. 

LAYPZlG, 389 m. ııJCDo• 
20: Mjlli neşriyat. 21: Halk konseri. 22: / 
junktur",.. isimli bir skeç, 23,15: Haberle'' 
Gece musikisi. 

BRESLAU, 325 m. . t' 
20, ''Motörler",. isimli milli neıriyat. 21,ıtl•~ 
muşikisi. 21,45: Götlıenin gUftelediği ı•' .,,.a" 
dan piyano refakati.le taıanni. 22,IS: '.'B~ ~~ 
tesadüf" isimli komedi. 23,45: p,u·azıtt.e_.,iJı.' 
mücadele çareleri. 23,55: Da111 \'e hafif rrı 

, ,.illıiy~:t 
- .,.,, ıır· 

Aonn umdesi "M l L L 1 Y E ı ~ 

ABONE OCRETLERf .• : 
Türkiye için Hariç ~J 

L. K. L. 
4- a-
750 14-' 

14 - 2B ,;;:;...-: 
····dd•'' Gelen nrak 1reri verilmez.- "'~" •' 

geçen nüshalar 10 kuru4tur.- ea.zet•.,.u
ınatbaayııı ait itler İçin müdiriyet• , • .,.. 
racaa.t edilir. Gazetemiz ili.nların ıo• 
liyetini kabul etmez. ~ 

BUGONKO HAV~. 
. Yetilköy askeri ra•&t merkezind~~rrıııı-' 

rılen malUmata göre bugün bav• "z.l'jr 
bulı.ıtlu 'Ye timali iatikametlerdeıı rıJ 
lr olarak devam edecektir. ırt 

Di.in hava tazyiki 762 miJi111ell'~~fd•
fazla aıcaklık 23, en az 14 derece 
dilmiıtir. fili' 

Yarın akşamdan itibaren: TÜRK SİNEMASINDA _ ... .;.._ __ ,,,., 
Mevsimin en heyecanlı 

D E M t R 
Fransızca Eözlü filmi 

P E N Ç E 
Dalgalarla, deniz canavarlarile l:oğuşuak, hayatları bahasına maişetle-;init -.-.m-ı'""·n_e_d-ea balıkçılatıll 

sşkları ve tehlikeli maceraları 
HEYECAN -AŞK-DEHŞET FİLMİ 

EDWARD ROB!NSON - ZİTTA JOHANN - RİCHARD ARLEN 
İ 'aveten: Manzara. avrıca 2 kıs mlı'< komedi • R '>vü 

. " ~ -------- -
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Sofya ziyareti 
Radyoda 

Geçen kıt Sofyaya seyahat eden bir 
arkadaşımız gazetemiz namına Sofya 
radyosu müdürlerile bir mülakat yap· 
ınıt ve Rodno - !ladyo ismini tatıyan 
Sofyanın küçük radyo istasyonu h~
kmda karilerimize bir nebze malu
bıat verilmitti, 

Başvekilimizle Hariciye .Vekilimiz 
bu defaki Sofya seyahatlerınde Un
Yon kulüpte şereflerine verilen ziya
feti evJerimize kadar getirmeğe yu· 
karda bahsettiğimiz Rodno - Radyo 
"Vasıta olmuştur. 

Sofya radyosu zayıf (800vat) oldu
ğundan uzak ye11lerden işidilemez. 
Bunun için ziyafette irat olunacak 
nutukların memleketimizden ıyı ışı· 
dilmesi için lstanbul - Sofya telefon 
kabloılanndan istifade edilerek Sof. 
Ya radyosunun Unyon kulübe konu
lan mikrofonu bu hat ile latanbul 
radyosuna u.zatdmıştı. 

Radyosu olanlar bu nakilden isti
fede ederek Unyon kulüpteki ziyafeti 
tamamile birlikte yaşamışlar, her iki 
llatvekilin verdikleri nutuklardan 
ınaada kulüp orkestrasının konserini 
de dinlemitlerdir. 

Saat tam dokuza beş kala lstanbul 
programını tatil etmiş ve Sofya tela· 
fon hattına bağJamııtır. Evvela biraz 
çatallı gelen orkestra gittikçe düzei· 
liyordu. 

Bir aralık lstanbul spikeri d:inl,diği
miz yerin Sofya olduğunu bildirdi. 
Arkasından Sofya spikeri Rodno -
R.adyo diyerek söze başladı ve ziya
fette bulunanlann isimlerini birer, bi
l"er saydıktan sonra Fransız ve Al
ınan lisanlarile kulüp takımının çala
cağı parçalan ilan ediyordu. 

Bu meyanda Leoncavalio, Johann 
Strauu, lvanof, Verdi ve bir kaç Bul
gar milli havası bulunuyordu. 

Mr. Muşanof nutkuna başhyacağı 
."ırada mikrofon tam yanına konul
ınuş olacak ki mikrofon mumaİ· 
leybin önüne götürüldüğü sırada sa
londaki konuşmalar ile görüşmeler iyi..ı 
ce işidilmekte idi. M. Muşanof'un 
?lutku milli marşımızla kaqılandı. 

Saat tam 22,20 de ismet Pata Hz. 
nutuklarını İrat etmeğe başladılar. 
Gür sesi taınamile radyodan işidili
:Yor ve güzelce anlaşılıyordu. Nutku 

i . \ 
~ 

Çocuklar mektepte radyo dinliyorlar. 

lr --------"' _ Muhtelif radyo haberleri __J 
Langenberg merkezinde 

Almanyantn kuvvetli grap merkezi 
Langenberg'in anten kulesi yerine son 
sistem bir tahta kule yapılmasına karar 
verilmiştir. Son tecrübelerle anlaşılmış
tır ki anten kulelerinin tahtadan yapılma 
ları Eading hadisesini nisbeten azaltmak
tadır. Langenberg'in yeni kulesi 65 met
re uzunluğunda olacaktır. Breslau'un 
140 ve en uzun kule olması itibarile ye
ni Langenberg en uzun olacaktır. Fakat 
ondan daha uzun da Mühlakeriıı kulesi 
olacağından ikinci Langenberg~ üçüncü 
Breslau kalacaktır. ı 

ıe••••••••••.l···· 
..................... ____ _ 

Bulgar milli martı takip etti. 
Bir müddet sonra orkestra Pade

rewsky'nin bir minüeti ile konserine 
devam etti. 

Turgut MITAT 

Merkezlerde değişiklik 
Lucerne konferansında kararlaştn-ıldığı
na göre 15 Kanunusani 1934 tarihiRden 
itibaren şimdiki halde 360 metre tu!ü
mevçte çalışan Mühlaker dalgasını değiş 
tirerek Münih merkezinin şimdiki dalgası 
olan 533 metreye tepdil edilmiş buluna• 
caktn-. Mühlakerin şimdiki 60 kilovatı k 
takati 100 ze çıkarılacak daha kuvvetli 
bir posta olacaktır. Yapılacak değİ§İklik
lerde Mühlakerin anten kulesi de l!Ji) 
metre yükseltilecektir. Bu ameliyattan 
dolayı merkez bir müddet için faaliyetini 
tatil etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
15 ile 30 Eylül arasında istasyon gündüz 
neşriyatına saat 16 dan itibaren başla· 
maktadır. Gelecek ayın başmdan 20 sine 
kadar da merkezi Avrupa saatile 20 
den ancak itibaren neşriyatta bulunabi-

M. Venizelos bugün _Y alovaya gidecek Geçinmek için 
Ne lazım? 

I 

(BJşı 1 inci sahifede) ' 
M. Venizelos iti latifeye boğdu, g.,. 

ile müstel.!.ı:iyane bir tavur ile dedi ki: 
- Siz gazeteciler, sorduğunuz au• 

•!!erin yüzde kaçma cevap alırsmız? 
~kserisinio cev.apsız kalacağını bildi
~'ioiz halde gene sorarsın1z. Acaba, 
;yüzde kaç cevap ile iktifa edersiniz! 

M."Venizelos saat 16,30 da Perapa · 
"'" oteline dönmüttür. 

Geceki ziyafet .• 
,. Dün akşam l.met Paşa Perapalas 
.~ tııte!inde M. Venizelos ve refikaaı şe-. 
•' tefine 30 kişilik hir ziyafet vermiş • ,. 

ıt··· 

,,, M. Venizelos Y alovaya gidecek 
~ M. Veni:ı:eloo bugün saat 9 da Rum 

l>atrikhanesine giderek Patrik Fotyoa 
l:.fendıyi ziyaret edecektir. Bugfu; lıa

::. \·a iyi oJduğu takdirde muhterem mi-
tafirimiz Yalovaya giderek bir gün 
kalacaktır. Avdette bir günü de Ta· 

l(Jl tabyada geçirmesi muhtemeldir. z,1. 
Venizelo~ diin Perapalas otelinde gi:X. .. 

· letecileri kabul ederek §U beyanatta 1• l 
•ulunmuştur: 

- Unutmayınız ki ben husus; s.ı -
,d· tette seyahat ediyorum. Bu sE'heple 

benim de herkeli gibi biraz istirahat 
ıı, •tnıeğe hakkım vardır. Bilmem dik • 
,i~ kat ettiniz mi, dikkat etmemi§ İs~n: .ı: 
"' ben oize haber vereyim ki ben çok 

lii:ı: söylemekten hoşlanmam. Fakat 
i" lııaatteessüf, ekseriyetle söz almak 

~ecburiyetinde bulunduğum Meclisi 
''Jebusan bundan müstesnadır. Size 

~ tıe söyliyeyim, söyliyecek sözümü dün 
'Öylemiştim, buna ilave edecek bir şc
)int yoktur. Bugün oaat 16 da Dolma

~'. bahçe sarayına giderek Reisicümhur 
•;~ l-fazretleri tarafından kabuJ edilece· 
1
jl• iil'n. Mevsim ilerilemiş olmasına rağ

,;J<İ ~en yarın Y alovaya kadar bir gezin
• t yapacak ve lomet Paşa Hazretleri 
~ b~afmdan bana thsis edilen köşkte 
1 ı •r gün klacağım. Avdetle vaktim 

1\-ıiisait olursa bir gün. de Tarabyada 
teçireceğim .. " 

M. Venizelos, bu sözleri söyılerken 
~dongu Üzerinde istirahat etmekte 

" ~~i. Batında, siyah takyesi, elinde de 
b llugünkü Romalılar" isimli bir kitap 
leldunuyordu. Gazeteciler, kendisine 
I fekkür ederek ayrılmı~lardır. 
•1tıet Paşa ve Tevfik Rüştü Beyin 

ihtisasları 
~ .. llaşvekiJ ismet Paşa Hazretleri, 
1\-ı~n M. Venizelosla görüşmekten çok 
~ernnundurlar. Dün bu memnuniyet-

,... ~İni şu cümlelerle ifade etmişlerdir: 
.-.. Gördüğünüz veçhile dostum Ve
~1~elosla bir defa daha görüşmek fır

,. ~tını elde ettiğimden dolayı çok 
(l ~ eannunum. M. Venizelosun bu ziyıEi

~ti hll.!usi mahiyeti haizdir. n 
• 1 .. -.. M. Venizelosla tekrar görüştü • 
,. 4 ""1üzden mesuduz. Ve kendisini ha

~ sıhhatte gördüğümüzden dolayı 
\ •tnnunuz. Muhterem dostumuzun 
~q ziyareti bizi çok sevindirmiştir." 
•ttıi§tir. 

4tadam Venizelosun gezintisi 
1 tvladam Venizelos dün sabah Pera
) <las otelinden çıkarak Beyoğlunda 
~•'fa olarak bir gezinti yapmış, ora • 
ı•ıı otomobile binerek çarşı ·İçinde de 
~la:ı: dolaştiktan sonra öğle üzeri o
l e dönmüştür. Şehrimize Yunan ko· 
~llİsine mensup bir çok madam!ar 

fll' •dam Venizelo•a müteaddit buket- , 

• 

!er takdim etmişlerdir. Madam Veni
zeloa öğleden sonra Amerika .sefiri 
M. Skinner'in ziyaretini kabul etmi, 
ve saat 16 da hep birlikte otelden 
çrkarak tehirde bir gezinti yapmış
lardır. M. Skinner uzun müddet Aıne
rikanm Atina sefirliğinde bulunduğun 
dan M. Venizelos ve refikası i:le sa
mimi münaaebat tesis etmit_şir. 

Sefirlerin ziyareti 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 

dün sabah Perapalas otelinde lngiliz 
sefiri Sir George Clerk ve İtalya se
firi M. Lagacono, Yugoslavya sefiri 
M. Y ankoviç, Amerika sefiri M. Skin
ner ve Fransız ma.slahatgiizan M. 
Barbier'nin ziyaretlerini kabul etmit· 
tir. 

Geceki ziyafet 
Batvekil İsmet Paşa Hazretleri ta

rafından dün gece Perapalas otelinde ' 
M. Venizelos şerefine verilen ziyafet 
çok parlak olmuştur. 

Ziyafette Başvekil Paşa hazretleri 
ve refikalan ile M. Venizelos ve refi
kasından maada B. M. Meclisi reisi Ka
zım Paşa hazretleri ve refikaları, Tev· 
fik Rüştü Bey ve refika ve kerimeleri, 
Riyaseticümhur umumi katibi Hikmet 
Bey, Sürt mebusu ve Mil1et Meclisi ha
riciye encümeni reisi Mahmut Bey, 
Hakimiyeti Milliye gazetesi başmuhar
riri Bolu mebusu Falih Rıfkı Bey, Mad
rit sefiri ve Muhtelit Mübadele komis
yonu Türk başmurahhası ~evki Bey ve 
refikası, Kolordu kumandanı Şükrü Na
ili Paşa, Vali ve Belediye reisi Muhit
tin Bey ve refikası, Başvekalet kalemi 
mahsus müdürü Vedi Bey, M. Veni· 
zelosun refakatinde lstanbula gelen 
M. Giparis, M. Metakias, M. 'Miilos, 
M. Kapsali, M. Asimopulos. M. Spanu
dis hazır bulunmuşlardır. 

Gece saat 9 da başlayan ziyafet, bü
yük bir neş'e ve samimiyet havası İ· 
çinde , saat on bire kadar devam et
miştir. 

Celal Bey 
Afyon İnhisarında 

(Başı 1 inci sahifede) 
ayrılırken müdür Ali Sami Beyi, inhi
sara ait işlerin intacı için görüşülmek 
üzere Ankaraya avdetini müteakip hü
kUmet merkezine davet etmiştir .. 

Celal Beyefendi, dün öğleden son
ra iş B~nkasına giderek idarede meş-! 
gul olmuşlardır. Vekil Beyin ihracat 
ofisi ile ticaret ve sanayi mıntaka mü
dürlüklerini ve ticaret odasını ziyaret• 
Ieri bugüne kalmıştır. Celal Bey, bu
gün bu ziyaretleri yaptıktan sonra ak
şam trenile Ankaraya avdet edecek
tir. 

Afyon inhisarında bir toplantı 
Dün öğleden sonra uyuşturucu mad .. 

deler inhisarı müdürü Ali Sami Beyin 
nezdinde afyon tacirleri bir içtima yap
mışlardır. Ali Sami Bey, bu müka.Ie
meleı·de, afyon tacirlerile mübayaatta 
tahlil ve nümuı\e almak usullerinin te
kamülü etrafında görüşüldüğünü söy .. 
liyeı·ek demiştir ki: 

"- Tacirler mübayaaların sureti 
ifası hakkında derpiş ettiğimiz daba 
pratik ve daha em.İn netice verecek 

(Başr 1 inci sahifede) 
tir ve bilhassa yiyecek ıey:ler çok u • , 
cuzdur. Bu vaziyette mühim bir kıs- . 
m:ı aylıklı sınıftan mürekkep olan 
İstanbul balkı için bir geçim mukaye 
sesi yapılırken en tabii miyarm hüku
metin baremi olması İcap etmektedir. 
Sınıflann yaşayış farkının da bu mu
kayesede mühim bir mevkii vardır. 
Mesela; bir amele 120 Hra kazanabi
lir, bir daire müdürünün aldığı maaJ 
ta 120 liradır. Fakat kabul etmek la
zımdır ki bu daire müdürünün yaşa • 
Y•§ tarzı, hayat kaideleri ona daha 
çok masraf açar. lstanbul Ticaret ve 
sanayi odası her ay lstanbul için bir 
"Geçinme endeksi" neşretmektedir. 
Bu endekste esas altındır ve bugün • 
kü maişet hudubla.n altına nazaran 
hesap edilmektedir. Bir çok alakadar 
lar bu tutumu yanlış bulmakta ve böy 
lece doğruluğu şüpheye giren bir neti 
ceye varıldığını iddia etmektedirler. 
Bu zevatın kanaatine göre endeksin 
bugÜn bir çok memleketlerde yaptd· 
dığı gibi, kağıt esası dahilinde ve hü
kıim.etin baremi nazan dikkate alına· 
rak yapilinalıdır. Biz bugünkü piya • 
sadan şöyl~ce yiyeceğe ait olan mad .. 
delerin fiyatlarını tesbit ettik. Bu İşi 
yaparken fiyatları şehrin en ucuz ye
rinden aldık. Bu suretle asgari geçim 
seviyesi bulunmuş olmaktadır. Bugün 
kü piyasada sığır eti 35, koyun eti 
40 • 50 kuruştur, Bu sene et fiyatları 
çok ucuz gitmiştir ve bu piyasa de • 
vamlıdır. Yağ fiyatları 80 • 120 kuruş . 
arasındadır, Vejetalin yağı 50 kuruş
tur. Şeker 50 kuruştan satılmakta • 
dır. Yerli pirinçler 25 • 35, patatesin 
okkası 6 • 8 kuruştur. Sebze fiyatları
nın bu mevsimde geçen senelerin en 
ucuz fiyatı olduğunu söylemek lazım· 
dır. Ekmek belediyenin narhına rağ
men şehrin bir çok tarafJannda 6 ku
ruştan satılmaktadır. 

Pazar yerleri lstanbulda hayatın 
ucuzlaması Üzerinde çok mühim bir 
amil olmaktadır. Pazar yeıılerinde 
yiyecek maddeler fiyatlarının piyasa
ya naazran ekseriya yarı yar:ıya oldu
ğu görülmektedir. Alakadarlar haya 
tın daha fazla ucuzlatılması için pa
zar yenlerinin himayesi lazım geldiği 
kanaatindedirler. 

esasları tamamen muvafıkJ bulmadı
lar.,_ 

inhisar idaresinin mübayaa ettiği 
afyon miktarı 30 bin kiloyu geçmekte·! 
dir. 

Anlasma ihtimali 
lktısat vekiİi Celfil Beyefendinin! 

Türkjye - lngiltere ticari münasebatı 
etrafında tetkikat yapmakta oldukları 
ve tarafey·n arasındaki münasebatı ik
tısadiyenin inkişafı için bir anlaşma ih
timali olduğu haber verilmektedir. 

Celal Beye teşekkür 
Çay ithalatının kontenjan usulüne 

alınmasından memnun olan bazı tacir
lerin iktisat vekili Celal tleyefendiye 
teşekkürnamesi gönderdikleri haber ve
rilmektedir 

Belgratta 
Yeni merkez 

Belgrat radyosu zayıf olduğundan 
ancak müsait hava!1arda ve geç saat
lerde dinlenebilmektedir. Yugoslavya 
hükiimeti kuvvetli bir merkezin ima· 
lini karaıılaştırmış ve şehrin ortaoında 
bir resmi dairenin en üst kabnda bu .. 
lunan şimdiki merkez k"1dmlarak 
yerine şehrin haricinde yeni bir mer
kez imal olunacaktır. 

Bir müessese ile aktedilen mukave-
Ie mucibince 1934 senesinin 24 mar· 
tında itler bir halde tesJ.im edilmek 
üzere yeni merkezin inıali için iki 
milyon Dinarın yansı mezkU.r müesae-
5'eye teslim olarak verilmiştir. 
l••l•H••ı••r•lllH •11n1•1••n•••111•1111•1INl.llU l•r•nH 

lecek ve 1 Kanunuevvelden 15 kanunu
saniye kadar hiç çalışmıyacaktır. 

Politikacılar mikrofon karşısında 
Tanınmış lngiliz fırka politikacıları 

vardır ki, intihap zamanları yaklaşınca 
devre çıkarlar. Konferanslar verirler. 
İngiliz radyosu bu fn-kıı mensuplarına 
lngiliz radyolarında 15 şer dakika süre
cek bir propaganda 'konferansı vermele
rine müsaade etmiştir. 12 Teşrinievvelde 
başlıyacak olan bu mühim konferanslar· 
da konferanslara talip olanlar arasında 
şu isimler kaydedilmiştir: Başvekil Mac 
Doılald, Balduin, J. H. Tomas ve Runci
man. Bunlardan maada liberal mebus• 
lardan Sir Herbert Samuel ile amele par· 
tisine mensup Georg Lansbury ve Staf· 
ford Cripps birer çeyreklik konferanslara 
İştirak edeceklerdir. 

Plak kıralı bir merkez 
Az çok bütün radyo merkezleri gra

mofon plakları neşriyatında bulunurlar. 
Fakat bu plaklar suretimahsusada radyo 
tirketleri için anrejistre edilmiş plaklar 
değildir. Ekseriya muhtelif fabrikalar 
kendilerine reklam olmak için imal ettik
leri plakları radyolarda meccanen çaldı
rırlar Fakat Londra radyo merkezine 
Plak kralı bir merkez Deoe gene az söy
lenmit olur çünkü son zamanlarda iflas 
etmiş olan hususi bir plak firması 1200 
plakını Londra radyosuna hurda fiatine 
satmıştır. Londra merkezi de ölmez eser
lerle dolu plakları çalmakla bitirememek
tedir. 

Tevfik ·Rüştü Bey 
Cenevreye gidiyor 

(Başt 1 i-nci sahifede) 
dığma göre, lnglltere hükumetine Mil
letler Cemi)'et11i~ dahil bazı hükumet
ler tarafından biıı müracaat yapılmış· 
tır. Bu müracaat konseyde münhal o
lan a:ı:alıklardıl.n birisine M. Dollfuss'un 
getirilmesidir. i Bır azahklara lngiltere
nin birisi Portekiz, birisi Avusturalya, 
olan iki namzedi mevcut olduğu malum· 
dur. 1 

Fakat Londra kabinesi, bu fikri ka
bili tatbik görmemektedir. 

Çünkü Dollfuıs iktidan muhafaza 
edemez veya Nazilerden mülhem ola
rak bir aksülamel yaparsa. bu azalık Al
man siyasetine geçmİ§I olacaktır. Ve 
netice itibarile kullananların aleyhine 
dönmek ihtimali olan bir silahı kullan
mak tedbirsizlik olacaktır. Binaenaleyh 
bu fikrin istikbalde tekrar görüşülme
si ib timali yok gibidir. 

Dörtler misakı ve meclis 
PAR1S 26 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: ' 

Bütün gazeteler Milletler Cemiyeti 
h'eyeti umumiyesini açarken M. Mou
vinckel'in Cenevrede söylediği nutuk
tan dolayı memnuniyet gösteriyorlar. 
Norveç]i reisin dörtler misakını tasvip 
etmesi ve bu beyanatm alkışlarla kar
§rlanması mezkur misakın. Milletler 
Cemiyeti tarafından tasvip edildiğini 
gösterir. Bu suretle dört büyük dev
letin teşriki mesaisinden dolayı bazı 
devletlerin kaptlnuş olduğu endişelerin 
yerinde olmadığı tezahür etmiştir. 

Öz dilcilerin 
Bayramı 

(Başr 1 inci sahifede) 
ir müsahabeler yapdmışbr. 

Dil kurultayı, iki senede bir top 
]andığı için, önümüzdeki sene de top .. 
[anacaktır. Geçen bu bir sene içinde 
120 bin derleme fişi ceıniyet merke • 
zine gönderilmiştir. 

Büyük Gaziyi tebrik 
Geçen sene sarayda toplanan Dil 

kurultayının dün yıldönümü olduğun 
dan T. D. T. C. azası dün bir arize 
ile bu büyük günü Gazi Hazretlerine 
tebrik etmişlerdir. 

1 ls ve İsçi 1 
Milliyet bu mtımda it ue iKi i.ti
'"""'.,.• taı>QMut ediyor. lı ı>• ifçi 
ütiyenln bir mektupla /ı bür,,. 
m<ua müracaat etmeliJirf.,., 

iş aranıyor 
Kunduracıyım. Okur yazarım. Her ne

reye olsa giderim. Ne iş olsa yaparun. Sir
keci, Afitap oteli Fethiyeli Hayri. 

• • • 
Zanaatım dokumacılrktır. Ne i~ olursa 

yaparım. Okur yazarım. Taşraya da gi
debilirim, Sirkeci, Afitap otelinde Antep
li ~iya . 

Viyanalı musiki 
Profesörleri 

~ 

Dün Prof. Marksı dinledik 
Bu haftaki Viyana programında 

4 tamnmış musikişinas musiki sanati
ne dair ••musiki öğreniniz,, Üovanlı 
dört konferans vereceklerdir. 

Hitabelerin birincisi dün ak~am 
saat 20,50 de memleketimizce musİ· 
kimizi ısılaha memur edilen Hofrat 
Profesör Josepf Marx tarafından Vi
yana radyosundan verilm_iştir. Profe
sör Marx evvela musikinin faydala
rından bahsetmiı ve musiki çalmayı 
b~lenlerin musiki sanatini anlamakta 
çok güçlük çekmiyeceklerini anlat
mıştır. Büyük musikişinas Viyana mu• 
siki5inin kazanm.ış olduğu şöhretin 
başlrca sebeplerinden birisini Viyana 
halkinin pek eski zamanlardanberi hu 
susi surette gerek aileler ve gerek aris 
tokrasi arasında musikinin fazla te .. 
ammüm etmesinde bulmaktadır. 
Pr. Marx konferansına devam edere'k 
Viyananın pek çok yerli ve ecnebi 
musiki sanatki.rlan yetİ§tirdiğioi söy .. 
!emiştir. Bu.na musikiden anlıyan Vi
yana halkının büyük tesiri dokundu. 
ğunun inkar edilmiyeceğini çünkü e
serlerinin takdirile sanatkarların bir 
misli daha ilham aldıklarının tabii 
olduğunu söylemektedir. 

M. Marx Avusturya halkinin musi
kişina.slanna manen ve maddeten da
ima yardnnlarda bulunduklarını is
pat etmiştir. 

Diğer üç konferansın birisi yann 
akşam saat 21,15 te enstrümantalist 
Profesörü Arnold Rose ikincİ•İ Cuma 
akşamı saat 20,45 te Viyana operası 
nıugannilerinden Manowarda, üçün
cüsü de cumartesi aktamı saat 19,50 
de musiki aletleri mütehassısı Profe
sör Wunderer tarafından gene Viyana 
radyosundan verilecektir. Konferans .. 
lann hiç birisi profesyonel, yani mes
lek sahibi musiki,inaslara bitap edil
miyecektir. 

Her güzel musikiyi sevene yüksek 
musikideki sanat incelikleri pratik 
misaller gösterilmek suretile tarif edi 
lecek ve bu nevi musikideki ruhun ko
loyca hissedilıniyen incelikleri güçlük 
çekilmeden bihakkın hazmedilmesi 
için yollar gösterilecektir. 

Bunların hepsi gösteriyor ki klasik 

Mesuliyet kimde? 
--o--

Kazanın şekli tetkik 
ediliyor 

Üç gün evvel Büyükdere önlerinde 
çarpı§an Yunan bandıralı Atlas ve E
len vapurları arasmdaki müsademenin 
sureti vukuu hakkındaki tahkikata de
vam edilmektedir. Atlas · vapuru süva• 
risinin sarhoşluğu tahakkuk etmemiş-
tir. ' 

Yalnız, bu vapurun limanımızdan 
Karadenize gitmekte olduğuna göre, 
Anadolu sahilini takip etmesi lazım ge• 
lirken Rumeli sahiline yakın geçmesi, 
müsademe mes'uliyetinin daha ziyade 
kendisine müteveccih olması neticesi~ 
vermektedir. 

Şimdilik elde edilen netice, Atlas 
vapuru süvarisi Keriye ve llya Mihalin, 
Boğaz sularına vukufsuzluğuna rağ
men , ihtiyari olmakla berabeı\ klavtız 
almaması, akıntıların şiddetli ~ereyan[
na kapılarak müsademe vukuuna sebep 
teşkil ettiği merkezindedir. 

Müsademe tahkikatına müddeiumu
milikçe 'devam edilmekte, liman idare
si de ifadeleri alman' kaptanların ra
porlarını beklemektedir. 

Atlas vapurundaki alakadarlar va• 
purda nezaret altında bulundurulmakta
dır. Baş tarafı delinen ve anbarlarma 
su giren bu vapur, dün lstinye havu .. 
zuna ahnmı§tır. Elen vapuru, Büyük .. 
dere önlerinde demirlemiş, durmakta
dır. 

At1as vapurunun müsademe esna
sında kazan dairesinde şiddetle deterek 
yaralanan çarhçıbaşısı Yani. dün Et· 
fal hastanesinde vefat etmiştir. Bugün 
defnedilecektir. Yaninin, ayni vapur• 
da bir biraderi bulunduğu da anlaşılmış· 
tır. 

Gerek Atlas, gerek Elen vapurları
nın bir lngi]iz kumpanyasına sigortalı 
olduğu ve bu itibarla sigortadan ihti
laf çıkarsa ihtilafın 1 ngiliz mahkeme• 
lerinde cereyanı kendileri tarafından ar .. 
zu edildiği haber verilmektedir. 1 

KUçUk lktıbaslar 

Londra polisleri 
Londra Emniyet Müdürlüğünün 

(Scotland Yard) senelik bütçesi altı 
milyon lngiliz lirasıdır. Görünüşe na
zaran bu dolgun yuvarlak rakam, İt· 
leri görmeğe kafi gelmemektedir. Bu 
sebepten ihtiyaç olduğu halde Londra 
tı.okaklarmın sempatik ''Bobbies., leri 
olan polis memurlarının adetlerini tez
yide imkan görülememektedir. 

Scotland Yard'ın bugünkü kadro
bunda yirmi iki bin kişi vardır ve bun• 
!arın dünyanın en büyük payitahtında 
hayatı nasıl nezaret altında bulundur· 
dukları cayimeraktır. 

Bunlar devletten maat aldıklarm
dan, polis memuru bulmak için güçlü
ğe tesadüf edilmiyor. Polis memurları 
haftada bet lngiliz lirası kadar kaza
nırlar, fakat hakikat şudur ki Scotland 
Yard'a girmek o kadar kolay iş de
ğildir. Polis namzedi çetin bir İmli· 
han geçirir. Evvela kendisini bir o· 
daya sokarlar, orada kendisini kırk, 
elli saniye kadar bırakırlar. Ondan 

Dün akşam Viyana radyosunda kor 
feransmı dinlediğimiz Pr. Marks 

Botun Alman muallimleri 
amatör 

Talebe tarafından radyoya dair sorı 
lan malumatı verebilmeleri için bütün ıl 
man mektep muallimleri bir radyo alı 
tinin nasd yapıldığını öğrenmek mecbl 
riyetinde tutulmuşlardn-. 

Roma ve Milano merkezleri 
Milanoda ikinci bir yardnncı istasyo 

yapılnuştır. Bu merkez Roma istasyon 
ile bir kablo ile raptedilmittir. Romad 
neşredilen programın en küçük aletler i 
Milano civarından dinlenebilmesini k< 
laylaştıran yeni Milano her akşam saı; 
20,45 ten itibaren Roma proııramını na 
!edecektir. Merkez bir kilovat takatind 
ve 453 metre dalga uzunluğundadır. 

Roma halkının da Milanodıı neşredı 
len programın nakline mahsus bir yaı 
dmıcı Roma merkezinin tesisine batlaı 
nut, sonbahar geçmeden faaliyete geı 
miş bulunacaktır. 

ve yükaek musikiyi avam ve musikiyt 
merakı <>lan fakat anlamıyan herkea 
tenvir etmek için radyolar i.zami gaı 
ret sarfediyorlar. 

Biz de radyomuzda avamın hoılar 
dığı musikiyi umuma dinleteceğimiz~ 
tedricen yüksek musikiyi bu tarzdı 
memlekete aşılaınağa. çalqsak bllhaı 
sa yeni nesil için ne büyük bir hizmeı 
ed<lmit olacağına §Üphe yoktur. 

T. M 

Poll•le 

Ozum alırken 
Haydarpafa nhtımında deniz bak 

kalı İnebolulu Osman ile motörcü 
Rizeli Ali Osman arasında üzüm al • 
mak meselesinden kavga çıkını§, ne
ticede bakkal Osman Ali Osmanı ek· 
mek bıçağile elinden hafifçe yarala • 
mıttır. 

Para toplayan papaz 
Feriköyünde Ayapolo kilisesinde 

papas Hıristo Efendi cem'i ianat kanu 
nuna muhalif olarak kapı kapı dola• 
şıp kiliseye ait bir makbuz ile par'! 
topladığından yakalanınıttır• 

Kumar 
Tophanede Necati Bey caddesinde 

küçük Alinin kahvesinde kumar oy • 
nadıklart görülen Hamza, Cemal, Ko
ço, lsak ve Tipo namındaki §ahıslar 
yakalanmıf!ar ve ortadaki 770 kuru( 
para müaadere edilmiıtir. 

Arasıra da motosikletler 
Taksimde motör tamircisi !saka 

ait ve Ligorun idaresindeki motosiklet 
Sürp Agop caddesinde Yusuf namın· 
daki şahsa çarparak hafif surette ya.· 
ralanmasma sebebiyet vermiştir. 

Sandıktaki 1 1 O lira 
Karagümrükte, Derviı Ali mahaJ

lesinin Mehmet Ağa caddesinde 27 
numaralı evde oturan Dedeağaçlı 

Hamdi Efendi polise gelerek şikayet• 
te bulunmuştur. Hamdi fendinin §İ• 
ki.yetine nazaran: Kendisi evde bu .. 
lunmadığı bir sırada, ayni evde otur• 
makta olan kunduracı Muhittin ve ka 
nsı odasına girmişler. Ve odanın bir 
kö§esinde bıı.Junan sandığın kilidini 
kırarak 110 lirayı a.şırmıılar, fakat 
başka hiç bir şeye dokunmamışlardır. 
Hamdi Efendi eve dönünce odanın ka 
pısını açrk bulmuı ve kutkulanarak 
derhal içeri dalmııtır. Sandık kilidinin 
kırıldığını ve içinde bulunan 110 lira 
nın yerinde yeller estiğini gorunce 
soluğu karakolda almıştır. Zabıta bu 
şikayeti nazan itibara alarak tahki • 
kata başlamıı ve suçlu karıkocayı yaka· 
Jamıştır. 

Kaçak et 
Galatada Mehmet ve Haliıl Efen

dilere ait kaup dükkilnmda damga
sız et görülmÜ§ ve müsadere edilmiı .. 
tir. 

sonra hemen odadan çıkarırlar ve 
kendisinden odada neler görmüt oldu~ 
ğunu birer birer aaymasrru İsterler. 
Bu oda aleljde döşenmİ§ bir odadır, 
fakat mobilyalara teferruat kabilin· 
den akla gelmedik şeyler ilave edil· 
miştir. Mesela dolabın üstünde bir 
~ift kundura, kütüphanede bir su ka• 
dehi ve saire. Eğer polis namzedi bu 
hususiyetleri farkederse, imtihanı ka 
~anabilir. 

(Courrier des Etats • Unü) 
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MEMLEKET 
HABERL.Elli 

Gömülü medeniyetler 
Kaş kazasının her köyü kadim devir

lerin birer sanat kaynağıdır 

• , Uçağız limanı ve harabelerin uzaktan göriiniişlJ 

I KAŞ, (Milliyet) - Kazamızın \ n Türkler~n eline geçince bu kili 
köyleri eski devirlerin birer sanat se de camı olmuttur. 
kaynağıdır. Bilhassa Ova Gelemit İkincisi Üç ağız limanıdır: Bura 

Edirneden Dedeağaca 
seyahat 

EDiRNE, 26 (IMlilliyet) - Mebus 
Şeref, Faik ve fırka reisi İbrahim Bey
lerin idaresi altındaki 40 kişilik tu
ring klüp kafilesi bugün saat on bir
de Dedeağaca hareket etti. 

ikisini 41e balta ile yatakta 
öldUrdU 

Konyamn Mamuriye mahallesin • 
de Vanlı Ömer zevcesi Feride hane
sinde Mutlu Mustafa oğlu kundura 
boyacısı Raıit ile birlikte ve bir ya • 
takta münaaebatı gayri meırua baJin 
de yatmaktalar iken mezhurenin zev· 
d Omerin kardeşi İbrahim tarafın • 
dan halta ile her ikisi öJdüriilmüş • 
tür. 

Bir talebe, arkadaşını 
çakı ile öldürdü 

Konya Askeri orta mektebi son 
sınıf talebesinden Ankarab Hikmet 
efendi arkadaıı Çemifgezekli lsmet 
Efendiye ehemıpiyetıiz bir mesele yü
zünden kin peyda ederek, mumaileyh 
gece yatağında yatmakta olduğu aı • 
rada himil cllduğu çakıyı sol tarafı • 
na ve ta kalbiniıı üzerine iki Üç defa 
saplamak suretile vefabna sebebiyet 
vermiştir. Katil mektıepten kaçtıilı 

hadde ilhiren gidip merkez ln•mandan 
lığınıa teılim olmu,tur. 

ve Kmık köylerindeki harebeler gö sı içiçe girmit üç burundan müte
rülmeye ve gezilmeye değer birer tekkil ve o devrin en mühim bir 
tahe.erdir. Milattan evvel Kaaan- limanı imiş. Bu limanda deniz için-
toı Cümhuriyetinin merkezini tet- de gene Lisyalılar tarafından inta Bıldırcın yag~muru 
kil eden Kınık köyündeki sanat edilmi.f harebeler, yollar ve rıbtım-
nümuneleri kule gibi semaya yük- lar vardır. Büyük İskenderin istila- SAMSUN, (Milliyet) -
selmekte ve o devrin en parlak sa· sında burası harap olmuf, bilahare giincleııberi batbyan yağmur 
nat eserlerinden olduğunu etrafı· Selçôklarm devrinde kara kısmın- sürekli gidiyor. 

Kaç 
pek 

na göstermektedir. daki eserler tamir edilmişse de, Bunun neticesi olarak dün ak-
Kasantoa Cümhuriyetinin Ova bunlar da zamanla yıkılarak harap ""'mdanberi Samsuna bddırcın yagy. 

. .. .. . . d . olmuş ve bugün kale sütunların- r-· 
Gele~ıf ~oyundekı ~serl~rı. e eski dan batka hiç bir teY kalmamı,_ muru da beraber batlamıtbr. Park-
devrın bırer sanat tımıalıdır. Ova br. Netice itibarile eski devirlerin la, sokaklarda çocuklar, halk ko
gelemitin deniz kısmında Kasan- aanat kaynağı ve medeniyet çuku- laylıkla el ile bıldırcm toplamak
toslular tarafından yapılan rıhtım· ru olan kazamızdaki eserleri gör- tadır. 
lar havuzlar billwva deniz içinde mek istiyen herhangi bir tahıa attı- Dün 121/ 2 kurup. satılan bıl
in~ edilen binalar Ye yollar 0 za- iı her adımda göreceği manzaralar dırcınlar l>ugün bet kurup dütmüt 
manm ikinci bir Venediği imiş. Bu karş~sında hayretten hayrete düşe- tür. Samsunda böyle bir bıldırcın 

.. b daki h" d · · dı cektır. yağmurunun misli görülmemittlr. 
gun ura te ır enızın f811• ------------~-------------ya attığı kuınların altında kalarak 
kapanmıttır. Burası hafriyat ya
pıldığı takdirde o devrin bütün me
deniyeti meydana çıkacak ve mü
zelerimizi zengin eserlerle tezyin 
edecektir. 

Kaaantos Cümhuriyeti zamanın
da burasının nüfusunu bir buçuk 
milyon olduğunu tarih gösteriyor. 

Bunlardan başka Demre nahiye
sinde ve üç ağız köyünde Liıyah
lara ait bir çok da harabeler var
'dır. Bunlardan en mühimleri Dem
re nahiyesinde Milattan 200 sene 
evvel yapıldığı tahmin edilen bir 
mabettir. Bu mabet yer altında in
ta edilmif, zamanla gene bu mabe
din üzerine kilise yapdmıt burala-

Buton bir hat boyuna hergUn 
gazete gidemiyor 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ev
velce İatanbuldan Bandırmaya her 
gün işliyen vapurlarla İstanbul ga
zeteleri muntazaman takip edil
mekte idi, 1 Eylüldenberi husmi 
vapurların hattımızdan ayrılmaaı 
yüzünden haftada yalnız ifletme i
daresinin üç postasının günlerin
de gazete okuyabiliyoruz. Hafta
nın dört günü sabırsızlıkla geçiyor 
lzmire kadar bütün hatboyu tehir 
ve kasabaların İstanbul postası 
Bandırma tarikile yapıldığı ıçın 
buralar halkı da İstanbul gazetele
rini muntazaman okumaktan mah
rumdurlar. Huıuıi vapurların hat
bmızdaki postalarına bilflayıncıya 
kadar bu bal devam edeceğinden 
bütün hıJk gazetesizlikten çok mü
teeuirdir. 

Milliyet'in romanı: 24 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywootl'tla ıinema yıltlızlannın romam 

Yazan: ·vfCKl BAUM Terc.ame: KAMRAN ŞERiF 
clüm.. Müthi, surette ıiımaıı .. O ka. 
dar titmandı ki, ondan korL;uyordum. 
Diyebilirim ki, Bükret yalnız bir şey 
gördüm, o da bu arabacının niıbetaiz 
derecede büyük arkası ... 

Donka arkasına dönmeden: 
- Anladım, dedi, bunlara "hir-

}'ar" derler ... Bunlar hadımdır. 
Oliver faşaladı: 
- Hadım mı? ... 
- Evet, hadım. Bu böyle bir kabi 

ledir. Fakat nesilleri artık keıildi. Fa 
kat hali tek tük bulunur. 

Oliver ıı:ayif bir ıeıleı 
- Demek hili böyle fey var .. 
Arah•c•nııı hatırası zihnine öyle 

yer etnıitti ki, bir vhki daha içmek !Ü 
zumunu hissetti. Kolunu şiıeye doğru 
uzatırken •ordu ı 

- Bükreıte iyi adetleriniz var .. 
-Sonra? 
- Sonra, biç ... Galiba bir kahve· 

ye gittik... Hala kokuaunu duyuyo
rum ... TamamiJ'le ... Kahve ile sigara 
kokuau ... Her ikisi de ıı:ayet keskin ... 
Sonra ... Orada zabitler de vardı ... Ca 
yet güzel, ince he!li... Hatta ben de 
onlar gibi olmak iatemiıtim ... 

Donka biru daha bekledi, fakat 
Oliver'in anlatacak haıka f"Yi kalma 
mıftı. 

Yatağa yaldattı. Oliver'in ıı:ö:ı:leri ka· 
palı idi. 

Sordu: · 
- O zaman kaç. yaıında idin? 
Öteki uyanmadan ce\fap verdi: 
- Altı Y••mı keçkindim. Annem ôl

müıtü. 

.. 
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- O zabitleri kahvede gördün değil 
mi? Oyle ise Kalea Vildorio'daki Kapsa 
kah' ı ;i olacak.. O kahvede ıı.İgara satan 
küçük bir kız hatırladın mı? Üstü batı 
parça parça, hir kızcağız... Bazı zahitler 
ona kartı kabaca harekd ederlerdi. O 
kız on bet yatında idi. Hatırına geldi mi? 1 

Oli'!'er gözleriııi açtı. 
- lıte o çocuk bendimi 
Oliver bir şey söylemedi. Ekseriya yap. 

tığı gibi ıarlu söyliyerek: 
- Evet, dedi, o çocuk bendim. Evden 

kaçmııtım. iki sokak kadııu ile birlikte 
oturuyordum. Kadınlar beni merhanıe

ten evlerine a]mı~:lardı, anlıyor musun? 
Oturdukları yer, lokanta gibi bir ıeydi. 
Perdelerin arkasında müşteri beklerler• 
di. Oramn kokusunu hiç bir zaman UDU• 

tamıyacağ-ım. Keskin bir sirke ruhu 
kokusu ... Sirke ruhu tahta kurularım öl
dürür, bilir ıniıin? 

Oliver genç kadını sanki uykudan u
yandırmak iıter gibi: 

- Donka! ... Diye haykırdı. 
Fakat kadın bala Bükreıte idi. Göz· 

len uzaklarda kaybolmuttu. 
- Donka? .... Ne deme,k istiyorsun? 

Tahta kuıru&u vardı ... Yatağın yanm
diki duvar tahtakuru:s~ tersi içinde jdi. 

1 iST. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. iLANLARII ~3 üncü koJordu ilanları 1 
Dikim evi ihtiyacı için 100 

metre Nefti 50 metre Mavi ve 
20 metre Gri çuha 5-10-933 
perşembe günü saat 15 le ale
ni münakasa ile satın alınacak 
tır. Şartnamesini· görecekle
rin her gÜn ve münakasasına 
gireceklerin belli saatinde te
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (294) ,(4810) 

6435 
• • • 

Dikim evi ihtiyacı için 
13,000 metre tela 5-10-933 
perşembe günü saat 15,30 da 
aleni münakasa ile satm alma 
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gÜn ve münaka
sasma girişeceklerin belli saa 
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (292) 
(4812) 

• * * 
6437 

Dikim Evi ihtiyacı için 
265,000 adet elbise yakasına 
mahsus küçük kopça 5-10-933 
perşembe giinü saat 14 te ale
ni münakasa ile satın alınaca
ğından şartnamesi görecekle
rin her gün ve münakasasına 
giriıeceklerin belli saatinde te 
minatlarile Merkez Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
n. (289) (4815) 6440 . ,,. ,,. 

Harbiye mektebi ihtiyacı 
için 25,000 kilo Şeker 8-10-
933 pazar günü saat 14 te ka-
palı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve münakasaya giri 
ıeceklerin belli saatine kadar 
teklif mektuplarını Merkez K. 
Satın alına komisyonuna ver
meleri. (303) _(4853) 

6446 

• • • 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
~erbu~ !at'at ve mü~sseskat ih- açık münakasa ile 9973 kilo 
tıyacı ıçın 10000 kilo avun benzin satın alınacaktır. İhale 
ile 10000.ki~~ ~arpuz 30-9-933 si 4-10-933 çarşamba giinü 
cumartesı gunu saat 10 dan saat 11 dedir. İsteklilerin şart 
10,30 kadar pazarlıkla satına- namesini görmek üzere her 
lmacakhr. Şartnamesini göre gün ve münakasaya girmek i· 
ceklerin her gün ve pazarlığa çin 0 gün ve vaktinden evvel 
girişeceklerin belli saatinde teminatlarile birlikte Fındıklı 
Merkez Kumandanlığı Satınal da 3. K. o. SA. AL. KOM. 
ma Komisyonunda hazır bu- nuna müracaatları. (358) 
lunmaları. (347) .(5195) c4so7) 6414 

• • • . "' "' 
Eskişehir K. O. Satınalına 

Kuleli Askeri lisesi için 32 Komisyonundan : 
kalem kimya labratuvarı mal- Eskişehir Tayyare Fabrika 
zemesi 27 -9-933 çarşamba gÜ- smda 50 ton sikletinde hurda 
nü saat 14 te pazarlıkla satın demir ve tayyare enkazı satıh· 
alınacaktır. Şartnameleri gö ğa çıkarılmıştır. Müzayedesi S 
receklerin her gÜn ve pazarlığa Birinci Teşrin 933 gününe ınÜ 
gireceklerin belli saatte Mer- sadif perşembe günü saat 1 O 
kez Satın alma Komisyonunda 4 K O S t im k · • • . a ına a omısyo· 

hazır bulunmaları. (345) nunda yapılacaktır. İsteklile• 
{ 5193). .. ,. rin enkazı görmek üzere her 

• • • gün, arttırmaya iştirak etı:nek 
1 Zeytinburnu gedikli küçük isteyenlerin de teminatlarile 
zabit mektebi ihtiyacı için yüz birlikte komisyona miiracaatb 
çeki odun 28-9-933 perşembe rı. (3324) (5191) 
günü saat 16 dan 16,30 aka- • • • 
dar pazarlıkla satın alınacak- - K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
tır. Şartnameyi göreceklerin 240 : 360 ton arpa kırdmla· 
her gün ve pazarlığa girecek- caktır. İhalesi 30 Eylül 933 cU 
lerin belli saatinde Merkez ku- martesi günü saat 15 tedir. Is· 
maiıdanlığı Satınalma komis • teklilerin şartnamesini görmelı 
yonunda hazır bulunmaları. üzere her gün ve pazarlığa gir 
' .(342) (5164) mek için o gÜn ve vaktinden 

• 6825 evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
..... . • • * AL. KOM. nuna müracaatları 

Kuleli Askeri Lisesi ihtiyacı (384) • 
4 

• (5189) 

için 20 adet siyah yazı tahtası K. O. Merkez ve ı. F. Kıt'a 
30-9-933 tarih cwnartesi gü- t ihti • • zarhkla 22,00 
nü saat 11 ile 11,30· za kadar 1kil ybaclı ıçın pabn 

im kb o u gur sa alınacak· 
pşazarhkla !a~.. ak ahca ~- tır. İhalesi 30 Eylül 933 cumaıi 
artnamesmı .gorme er gun t • .. .. t l6 dadır. iste 

ve her gün pazarhğa girecekle lilesı _gunutnsaa • 
. belli tın" d T h ed erın şar amesıni görme nn aaa e op an e .. h .. hy · 

M k K d lı y S l uzere er gun ve pazar gagı 
er ez wnan an gı atına k • · ·· ve vaktinde 

ma komisyonunda hazır bu- me 1
1çFın odıgunklıd 

l l ( 346) ( 5192) evve m a 3. K. O. SA 
unma arı. AL. KOM.nuna müracaatlar 

Harhiye mektebi talebele- . (390) (5172) 
ri ihtiyacı İçin 1000 Parça Ha l•--l'Jlll!~~l!llll!!!llll!!~!lllm--
mam takımı ile 3000 adet Yüz D O K T O R 
havlusu 8-10-933 pazar günü Rusçuklu Hakkı 
saat 15,30 da aleni münakasa Calataaarayda Kanzük eczahaneıı.i 
ile satın alınacaktır. Şartna- kar1111nda Sahne aokailında 3 numa-
mesini göreceklerin her gÜn ralı apartnnanda 1 numara. 

ve münakasaya girişeceklerin ------------5•98• 2 belli saatinde Merkez K. Sa-
tın alına komisyonunda bulun 
maları (302) .(4855) 

6447 

••• 
Harbiye mektebi talebele

rinin ihtiyacı için 1500 çift 
terlik 8-10-933 pazar günü 
saat 14,30 da aleni münaka
sa ile satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatte Merkez Kumandan 
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (300) 
(4856) 6448 

••• 
Dikim evi ihtiyacı için 

(30,000) metre baki astarlık 
bez 15-10-933 tarihinde pazar 
günü saat 15 te kapalı zarfla 
satın ahnacaktır. Nüı:nune ve 
şartnamesini göreceklerin 

·her gün ve münakasasma iıti
rak edeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını ver
ıneleri. (304) .(4903) 

6642 ; 

Merkez. 
• • • 
Kumandanlığına 

Fena halde kokuyordu da. •• 
Oliver kadım omuzundan sarsarak: 
- Donl<a, niçin bu fenalığı ediyorıun? 
- Niçin olacak.. Her f"Y o kadar 

dümdüz ... Yüzümüzdeki makyaj o ka· 
dar kalın ki... Ben böyle olmak istemi· 
yorum. Beıı naaılıam öyle olmak istiyo
rum. Beıı iıtiyorum ki beni olduJlum ıı:i· 
bi sevesin... Senden on yaJ büyük ..• Yü
zümdeki çizgilerle ... lsteıeydim sen uy
kudan uyanmadan evvel yüzüme pudra 
ıürerdim ... Hayır ... Ben i•tiyorum ki be
ni, yüzümdeki kırışıklarla, kusurlarımla 
ıeveıin ... 

Bu sözleri h01unetle söyledi .. Söyler
ken de pencereye doğru gidip perdeyi 
açtı, projoktörün önüne ıı:eçer gibi gü
nete doğru döndü. . 

Oliver yatakta oturuyordu; çehresi· 
niıı cüret'kar hatlarını, ağa katlarım, vü
cudunun rengini görüyordu. 

Usulca: i ~ 
- Evet. .. Dedi. Evet .... Evet ... 
Öyle zamanlar oldu ki ona karşı olan 

anlatılmaz atkım anlıyo~dıı. Etrafların
da heme varsa giizeldi, tatlıydi. 
Atağıda divanhanede telefon R<ene 

çaldı. 
Donka hiç merak etmedi. 

Jstanbul 2 inci iflas memurluğundan: 
Calatada Mahmudiye caddeıinde otur• 

makta •e ıobaalıkla meıgul bulunmakta 
olan Antuvan I' as kala ef. iflası 12-9-933 

' tarihinde açılıp tasfiyenin adi tekilde ya 
pJmasına karar verilmiı olduğundan : 
1 - Müflisten alacağı olanların ve istih 

. kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
Ye iatihkaklanm ilandan bir •Y içinde 
2 inci iflas dairesine ıı:elerek kaydettirme 

1 leri ve delillerini ( ııenet ve defter hula· 
salan ve saire} aul veya musaddak •u· 
retlerini tevdi eylemeleri. 2 - Hilifına 

hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmak 
Üzere miiffüin borçlulanmn ayni müddet 
içinde kendilerini ve borçlarım bildirme
leri. 3 - Müflisi" mallarım her ne sıfat· 
la olursa olsun ellerinde bulunduranların 
o mallar Üzerindeki baklan mahfuz kal
mak farlile bunları ayni müddet ~inde 

daire emrine tevdi etmeleri ve etmezler· 
se makbul mazeretleri bulunmadıkça ce 
zai meauliyete uğrayacakları ve ruçhan 
haklarından mahrum kalacakları. 4 - 30- , 
9-933 tarihine müaadif cumarte•i günü 
saat 14 te alacal<lılarm ilk içtimaa gel
meleri ve münis ile müıterek borçlu o

lanlar ve kefillerinin ve borcunu tekeffül 
edeıı sair kimselerin toplanmada bulun· 
mağa hakları olduğu ilan olunur. 
(7825) ili 

Yatağa yaklaııp sordu: 
- Tenbel, haydi kalk bakayun ... De· 

eli. Böyle yabp kalıraan ihtiyarlayıp çİr· 
kinletecekıiıı. .. Haydi ıı:idip banyo yap 
bakayım_ Sonra kahvaltını hazırlasm· 
lar ••• Kapının önünde ... Sonradan da bir 
damla viski içersin. •• 

Donka'nın gözleri meıti ile parlıyordu. 
Tam Oliver elini uzatıp onu kendine doğ
ru çekeceii 11rada Tak us tıpkı bir köpek 
ıı:ibi, ayağı ile oda. kapmrun önünü kazı. 
dL 

Madam Moresko pürhiddet baylnrdı: 
- Ne var? Ne iıtiyorıun? 
Takua'un paslı se•i dıtarıdan cevap 

•erdi: 
- Bizzat senin konuşman lazım. Mü

him. 
- Haydi oradan. .. Miibinımiı ! .. Mü

him ne ~ilir? 
Dışarıdan ayni ıes fısıldadı: 
- Bili Turver seninle konutmak isti· 

yor .. 
Donka bir an mütehayyir kaldı. Oli· 

~er'in elini çekti. 
Sonra: 
- Tuhaf! ... Dedi. Blll. Peki. Ben ko· 

nuşurum. 

Telefona gitmeden evvel bir müddet 

• • * 
Muhabere alayları ihtiyacı 

çin 21,000 kilo yataklık ot 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 
Eylül 933 cwnartesi giinü sa 
15,30 dadır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere he 
gün ve pazarlığa girmek içi 
o gün ve vaktinden eV'Vel F 
dıldıda 3. K. O. SA. AL. KO 
nuna müracaatları. (391) 
(5173) 

• * * 
Konya Askeri SA. AL. K 

dan: 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı 

çin 477,000 kilo un kapalı :ı 
la satın ahnacaktır. İhalesi 1 
Teşrinievvel 933 çarşamba 
nü saat 15 tedir. İstekliler 
şartnameyi görmek üzere h 
gün ve münakasaya iştirak 
çin tayin edilen gün ve saat 
teklif teminat mektuplar" 
Konyada Askeri SA. AL. J{ 
na müracaatları. (3321) 
(5152) 

MECCANEN 

incili Şerif 
kitabım göndermek için adreıiıuiı 

yaz11112: : 
Mai son de la Bible Dpt. T. 2. 

G E N EV E (SUİSSf. 
7510 

Oliver'in yanında oturduğu yerde 
Fakat akh büsbütün baıka yerlerde. 

- Tuhaf §ey .. Dilli Tuner bell 
konuımak istiyor ... Bu ne demektir, 
yormuıun? 

- Dode Bey keyfi yerinde idi. 
mutlaka: "gel benimle yat!., Diye 
Y abut ta konturat teklif edecek.. 
ele her ikiıini birden iıtiyecek ... 

Oliver bu aöz:leri Iakayit bir tıı• 
ıöyleıniıtL 

Donka telefonu eline aldığı z~•;;, 
!eri eıkisi gı"bi değildi. Ensesi dı"' 

Adim nenzillah: 
- Konturat ... Dedi. Bana iki sen; 

turat teklif etmediler. Bu sefer P8 

bayılmalılar ... 
* • • 

Hollywood'da hir türlü hale yo~:.. 
nulamıyan senaryolara "limon,. . ıt 
Sılalmış limoııa dönmüı bu taliııZ 1<8 
yolar, senaryo dairesinde kalelfl r 
dolaşır, Beyine beyinde intikal cdd;İ 
diriyetiumumiye ismi verilen . ş 
mes'ul ve sahibisalahiyet yeni yeıı• 0 p 
lara verilir. Fakat neticede işbBf1eY" 

- Bu ne berbat, ne budalaca ş 
ye ter• JÜZÜ çevirir. eJi 

(Bitm 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
ra1'rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahaaHi toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene ıablmaktadır. Fiatlarımız eakiıl gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

.,:~:::ı~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurustur. 
/.\ncak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. fstanbul harJcindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
·ılelin JÜ:ıde yirmisi peıin ve 6.at tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren btittin maaraflar 
vıe mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından mütteri hesabına aigorta ettirilir. Siparjt bedelinin tamamını gön-
·ılrz rt'.nit:r için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon •iparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
l<n:ıilattan iatifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
. .. . ~. .. . ~ . , . ' . -- - .. ·- -. -... ~ -- .. .. _.,..- -~ ... ~,- ~ . . ' . ). -•. -4. 

EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI 1 
Silivri kazası dahilinde vaki vakıf çeltikler çiftliğinin üç 

~·ıne müddetle icarı artbrmaya çıkarılmıştır. İhalesi 7 -10-
933 cumartesi günü saat on beştedir. Talip olanların İstanbul 
Evkaf müdüriyetinde Varidat kalemine müracaat eylemeleri. 

(4916) 6548 

1 - Konya asarıatika müzesinde kapalı zarf usulile ya
ıulacak tamirat ve inp.at 15-10-933 pazar günü saat on beşte 
Evkaf idaresinde ihale edilecektir. 

2 - Sartname sureti Müze Müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Münakasaya İştirak edecekler teklifnamelerini tari 

fah kanuniye dairesinde imla edecektir. 
4 - Taliplerin teminatlarından maada Ticaret odası hü 

viyet varakası ve Nafia Baş Mühendisliğinden alıiıış oldukları 
ehliyeti fenniye vesikalarını ibraz edeceklerdir. (5194) 

1 lST ANBUL BELEDİYESi İLANLARI 1 _________ ___. 

İstanbul Belediyesinden : Bilumum motörlü kara nakil 
Vasıtalarının daima bulundurul:ıcağı garaj, hususi yer veya tak 
se mahallerinin tesbitine dair Daimi encümence belediye zabı 
tası talimatnamesinin 146 mcı maddesinin 2 inci fırkasına ek
lenen frr~ aynen a!iağıya yazılmıştır. 

Fıkra : Hususi takse, kanyon, kamyonet ve motosiklet 
ler için plaka alınmak üzere müracaat eden alakadar zat, 
plakasını alacağı nakil vasıtasının bulunacağı mahalli Emni
Yet altıncı Ş. Müdürlüğüne tesbit ettirilecek,bu mahal değiş 
tirildiği takdirde yine ayni daireye haber verilecektir. Garaj 
sahibi veya Müdürleri dahi gece ve gündüz Garajlarında ve!ev 
bir gece olsun gelip kalan hususi, takse veya kamyon ve kam
Yonet ve motosikletlerin plaka numaralarını ve işbu vesaiti 
garajlarına getirip teslim edenlerin isimlerile sicil numaralan
ru ve garajı terk eden vesaitin girip çıktığı tarihleri gösterir 
tıümunesine tevfikan her hafta bir beyanname tanzim ve altı 
tıı mühürleyüp Emniyet altıncı Ş. Müdürlüğüne teslime mec
burdurlar. (5202) 

Kadıköy İbrahim Ağa mektebi : teminat 4,5 lira 
l::yüpte Metruk mezarlık mahalli ,, 1 ,, 
ICaragümrükte Bostan ,, 6,5 ,, 
Arnavut Köyde 3-5 No. b hane ,, 8,5 ,, 
ı\rnavut Köyde 32-5 No.b hane ,, 5,5 ,, 
l' opkapıda Ahmet Paşa Medresesi 13 No. lı oda-
/ Teminat 2,5 Lira 
•küdarda Valdei Atik Medresesi: ,, 13,5 ,. 
,~sarayda Yusuf Paşa Mektebi : ,, 4,5 ,, 
,lı.stem Paşada 17 No. lı Dükkan : ,, 11 ,, 
~a.palı çarşıda 14 No. b Dükkan : ,. 3 ,, 
~a.ragümrükte 8-4 N. b Dükkan : ,, 8,5 ., 
'a.ragümrükte 8-6 N.L dükkan ,, 7 5 
~Yrekte Zenbilli ali medresesi ,, 5:5 :; 
.a.tihte Küçük Medrese ,, 7 ,S ., 

1 
a.palı çarşıda 16 N .b dükkan ,, 2,5 ,, 
lı.ru Osmaniyede Mimar Hasan Ağa medresesi ,, 7 ,5 ,, 

1eyrekte haliliye medresesi ,, 13 ,, 
'.'latta 143 N. h dük.kin ,, 14 ,, 
a.ra gümrükte Mesih paşa medresesi ., 14 ,, 
.~üpte Ramazan ağa Mektebi ,, 2 ,, 
~kecide C'.ezairli Ahmet paşa medresesi ,, 18 ,. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık mÜ· 
tal yedeye k~?~.':1!~r. Tal~.P olanlar f~raiti ."?1amak üzere 
evazım Mudurlugune, muzayedeye gırmek ıçın de teminat 

lt\akbuzlarile 19-10-933 perıembe saat on beşe kadar daimi 
tıcümene müracaat etmelidirler. (5200) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satı~alma Komisyonundan: 

.. __ Seksen dört adet sarı tüfek kayışı 28 Eylül 933 perşembe 
llnu saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Talipler şartna

l\)eyi görmek ve pazarlığa iştirak için mezkiir günün muyyen 
'<ı.a.tinde komisyona müracaatları. (5196) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

. Ankara Nümune hastanesi yeni pavyonu eczane ve ser
"ialeri ihtiyacı için 118 kalem iilat, edevat ve malzeme kapalı 
~.rf usulile münakasaya konulmuştur. İhalesi 17 -10-933 salı 
~ü saat on beşte Ankara: da Vekalet satın a!ma ko~yonun 
, Yapılacaktır. lsteyenlerın Ankarada Vekalet İçtimai Mua 
;net Umum müdürlüğüne ve lstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
~·~avenet müdürlüğüne müracaatla liste ve şartnamelerini 

1 l)rmeleri ve bu şartname ve listelere göre hazırlanmıt vesika 
~~ teklif mektuplarile birlikte mezkur tariht~ komisyonda ha 
tr bulunmaları. (5160) 

Mühim ilin 
Elektrik Şirketi, kofredenitibaren iç tesisatın mal sahiple 

ri ve kiracılar tarafından yaptırılıp muhafaza edilmesi icap et 
tiğini ve kendilerinin bundan tamamile mes'ul olduğunu muh 
terem müşterilerine hatırlatır. -

Tesisatın yapılması yahu~ gözetilmesi gibi bozukluk ya
hut kaza vukuunda, Muhterem müşteriler, yalnız ruhsatlı ol· 
mak şartile, İstedikleri tesisat müteahhidine müracaat etmeli
dir. Halbuki kendisine ait olmı.dığı halde şikayetler için ekse 
riya Elektrik Şirketine müracaat edilmektedir ve bu itle uğra
şan memurların hüsnüniyeti .1e rağmen mes'eleye vaktinde 
bir netice vermek kabil olanuyor. 

• 
Demir Çah ilanı 

Karaağaç .Müesseseleri 
Müdürlüğünden: 

Keşif bedeli (3540) lira (62) kuruş olan Karaağaç mües 
sesatmda yapılacak Demir Çatı kapalı zarf usulile tekrar mü
nakasaya konulmuştur. Eksiltme bedeli keşif üzerinden ola
caktır. İhale 11 T. Evvel 933 Çarşamba giinü saat on dörtte 
müessesede yapılacaktır. Resim ve kroki ve ıartnameyi gör
mek ve şartnameyi almak isteyenler cumadan maada her gün 
Müesseseye müracaat edebilirler. Münakasaya gireceklerin 
teklif z~rflarma keııif bedelinin Yüzde Yedi buçuğu nisbetin
de temınat akçe makbuz veya mektubunu ve Belediye Fen 
işleri müdüriyetinden bu İş için yeniden alınmış Ehliyet vesi
kasını ve bütün şeraiti kabul ettiklerine dair şerh ve ımza e
dilmiş şartnameyi koymaları lazımdır. (5053) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay hatları yeni seyrisefer tarifesi 28 Eylul 933 perşembe 

gÜnünden tatbika başlanacaktır. 
Tarifeler iskelelere asılmıştır. Cep tarifelerinin de gişeler

de 3 kurusa aatılmakta olduğu muhterem ahaliye ilan olunur. 
(5178) 6&39 

l~tanbııl yedinci icra memurlapndan: 

Büyük Adada Nizam caddesinde Bakkal. 

sokağında 6 No. lu hanede sakin iken el

yevm ikametgahı meçhul madam Eftal· 

ya binti Mihal varisi Vasil efendiye : 

Madam Anastaıia binti müteyefa Haci 

llya tarafından kartal ve Adalar Noterli· 

ğinden muta 403 ve 411 nuınerolu reaen 

tanzim edilmiı Noter senedile matlubu 
olan 4000 liranın ma faiz ve meııarifin 

bhıili için mezkur senetle dairemize teY 

di edilmiı Ye tanzim olunan 932-249 dos

ya numerotu icra emri beni teblii ika 

metkihmıza rönderilmit isede icra emri 
:ıahrine verilen meıruhatta mezkür ika· 

Dtetrahı terk ettiğiniz ve- yeni ikamet

rahınızda meçhul olduğu anlaıtlmıt ve 

İc:Ta ettirilen zabıta tahkikatmda bunu 

teyit etmiı olduğundH yukarıda yaztlı 

borcu iıbu ilan tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödemeniz lizundll". Bu müddet 

içinde borcu ödemez veya tetkik mer• 

cünin veya temyiz Ye yahut borcundan 

kurtulma dan11 ile mahkemeden icranm 

reri brakJ..,...ına dair bir karar retir
medikçe cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddet içinde icra ve iflas kanununun 74 
üncü maddesi mücibince mal beyanında / 
bulunmanız ve bulunmasanız hapisle ta
zyik olunacakstn•z ve bakikata muhalif 
beyanda bulunursanız hapisle cezalandt
nlacalutnız mezkiir icra emrinin tebliği 
makamına kaim olmak üz-ere ilin olunura 

(7796) 

ı~--~---.. Deniz Y otları 1§1etmesi 
ACENTALARI: 

Karalı:öy • Köprübaıı Tel. 42361 
Slrlı:cci MUhtlrdar zad lwı 

Telefon: 22740 

lZMİR SÜR'AT 
POST ASI 

S A K A R Y A vapuru 29 
Eylül cuma 14 te Galata rıhtı
mından kalkarak doğru lzmir'e 
gidecek ve dönecektir. (5197) 

KARADENİZ SOR' AT 
POSTASI 

K A R A DEN l Z vapuru 28 
Eylül pertembe 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. Giditte İ
nebolu, Samsun, Ordu, Gireaon, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya. Dö
nü~te bunlara ilaveten Pazar'a 
da uğrar. (5199) -
AYVALIK ARALIK 

POST ASI 
A N T A L Y A vapuru 28 

Eylül pertembe 17 de İdare 
rıhtımından kalkar. Gidit ve dö 
nüşte Gelibolu, Çanakkale,Boz
caada, Küçükkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye, ve Ayva
lığ' a uğrar. (5198) 

MUSiKiMiZDE 1 Mühim inkılap 
"NOTA" 

musiki mecmuasının l 1 inci sa
yisinde tafsilat vardır 

. . 7776 6819 

l stanbul 3 Üncü icra memurluğundan 

Şiıli F eriköy CeLil. p&fa soloağında 8 

No.lu hanede mulümon iken elyeYm ika· 
metra!Jan meçhul Dimitri kızı Filo ha

nımın varislerinden Y orri ite Harüdiya 

ve Marika hammlara : Aleksandros M.. 

dudi efendi tanhndan Beyoğlu 3 üncü 
Noterliğinden muta 11~ No. lu re

sen tanzim edilmiı Noter senedile mat· 
lubu olan sekiz bin liranm ma faiz -.e me 

sarifin tahsili için mezlu'.ir ıenedae cfai. 
remize tevdi edilmit Ye tanzimolunan 

932-2009 dosya nwnerolu icra emri be

rai tebliğ ikametgahınıza rönderilmiı i
sede icra emri zahrine Yerilen meıruhat• 

ta mezkar ikametgahı terkettiğiniz ve 

yeni ikametgi.bınızda meçhul olduğu anlı 

ı•lmıt olduğundan yukarıda yazdı borcı 

itbu ilan tarihinden itibaren bir ay içia 

de ödemeniz lizımdır. Bu müddet içinde 
borcu ödemez veya tetkik merciinden ve 

ya mahkemeden icranın geri bralalması. 

na dair bir karar g.,tirmedikçe cebri icra 

yaptlacafı -.e yİne bu müddet içinde icra 

Ye iflis kanununun 74 üncü maddeoi mii. 

cibince mal beyanında bulunmaımı Ye bu 

lunmazsanız hapisle taz:rik olunacaksacı 
ve hakikate muhalif bey-da bulUD\ll"sa 

nız hapisle cezalancLrılacalu~ Mez. 
kilr icra emrinia tebliği makamma kaim 

olmak üzere ilin olunur. (7797) 

lstanbul asliye mahkemesi 6 U>CI bu· 

kuk dairesinden : Kuıu Server ı..n

tarafmdan aleyhine boıanma davası iki
me olunan Kadtköyünde kamaht cadde 

sinde 18 No. b Tahsin beyin hanesinde 

mükim iken meçhul bir semte cittiiin· 
den dava arzuhali ve davetiye ili.nen teb 
liğ olunduğu balde mahkemeye relme
diğinden davab tarafından kendisini bal 
ınadtğuıa dair ıahit clinletilmit olup talı 
kikat hitam bulmak üzere son defa ol• 
mak üzere tayin olunan 15-10-933 pazar 
1&&t 10 da relmediii ~e vekil röaderma 
diği taktiroıle bütün muamelat ve mukar 
reratı kabul etmiı adolunacağı muame
leli giyap karan tebliii makamına kaim 
olmak üzere ilin olunur. (7791) 

Maliye Vekaleti Memurin 
_ Müdürlüğünden: 

~ Bir ay izin alarak 9-7 -933 tarihinde vazifesinden ayrılan 
Dikili Mal Müdürü Ahmet Beyin izni müddeti bir ay geçtiği 
halde vazifesine avdet etmediği öğrenilmiştir. Ahmet Bey ilan 
tarihinden itibaren bir hafta zarfında vazifesinde işe ha a 
madığı takdirde müstafi addolunacaktır. Adres maliim oıma-
dığından tebliğ makamında i'an olunur. (5188) 



Kadın ve erkeklere 

mahsus 

BİÇKi ve DiKiŞ 
Mektebi 

Müessis ve müdiri: 

İŞ Bankasının Ankarada 
tesis ettiği bu m o d e r n 
fabrika en iyi apre ve en 
iyi desenlerde kadın ve 
erkek kumaşları yapmıya 
muvaffak olmuştur. 

·y ·[j NİŞ, çeşitleri ile 
piyasanın iyi kumaş ihtiya
cını tatmin edecektir. 

1. Napolitano mektebin
den ve Paris akademisin
den mezun ayrıca şeref 

diploması ve iki altııı ma
dalyayı haizdir. Tedris 
müddeti llç ay olup bu 
sene Istanbolumuza bizzat 
getirdiği iki yepyeni me
tot ile 1 teşrinievvel· 

den itibaren tedrisata baş
lıyor. 

Ders günleri: Hanımla· 
ra Pazartesi, Sılı, Çarşamba, Perşmbe, 
Erkeklere • Cumartesi, Pazar günleri. 
Kayıt için ıabahlan 9-12, 1:5 • Fazla 
tıfollAt için: Beyoğlu Faik paşa sokak 
90 No. Fazilet aparıımanı No. 6 ya mü-
racaat edilmesi (:807) 

SATILIK EŞYA 
Ev eıyası ve bu meyanda 250 liraya ve 

rilecek Bord markalı müceddet Fransız 

piyanosu yolculuk dolayisile acele satı

lıktır. tel. 36.203 müracaat. (7780). 

Niıantaımda tramvay caddesinde kendi mlllkll olan binada 

FEVZİYE LİSESi 

ikinci ticaret mahkemesinden : l. Kal 
diron ve A. Kohen ef. ler ıirketi ile Kos• 
ti Liminidis ef. arasındaki alacak dava• 
urun ceryan eden muhakemesinde mÜ• 
maileyh Koıti Liminidiı ef. bir oemti meç 
hule gittiği anlatılmakla tarihi ilandan i
tibaren on ıı:ün müddetle ilanen tebliği 
karargir olmuı ve yevmi muhakeme o
lan 9-10-933 pazartesi saat 14 te mahke 
mede ispatı vücut etmediği veya 
bir vekil göndermediği takdirde giya
ben muhakemesinin icra kılınacağı ilan 
olunur. (7801) 

ve ve 
ERKEK NEHARi 

Memleketimizin en eski husuıi lisesi olup resmi liselere muadildir. " Feyziye mektepleri 
cemiyetinin ., idaresi altında manevi bir tal;ısiyettir. _ • 

Kazanç mlleısesesi olmadığından ücret vesair huıuslar hakkında talebesme her turlu kolaylığı g&sterır. 
Kayıt muamelesine devam edilmektedir. --• 50 Derecelik--.. 

hARIKA RAKI~l 
Mektebin tarifnamesini iıteylniz. Telefon: 44039 - [7254] - 6479 -· 

-- --
- -

Tokat Valiliğinden: 
Tokatta yapılacak 27160 lira bedel keşifli Vali konağı 

binası kapalı zarf usulile münakasaya konularak 3 T eşriniev· 
vel 933 tarihine müsadif salı gilnü Tokat Vilayeti encümeni 
daimisince ihalei katiyesi icra kılınacağından talip olanların 
ve şeraiti anlamak isteyenlerin Tokat Vilayetine müracaatla 
rı ilan olunur. (5125) 6783 

Yüksek Mektepler 
Mübayaat Komisyonundan: 

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

Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketinden: 
MONAKASA lLANI 

Borsada (Çekirge) ile (Nefsi-şehir) arasında Şirkete ait Kaplıca 
ve otel binalarına (Çekirge) deki (Vakıf bahçe) membaından sevk ve 
isale olunacak sıcak madeni sulara ait memba tamirat ve kaptajı, (Çe
kirge) deki mücerrit su deeosu ve iki bu~uk kilometroya yakın emay. 
ye font boru ve izolasyon termik techizatı ile soğutma cihazları, idro 
terapi cihazları tesisat ve teferrüatı (19 Teşrinievvel 1933). tarihine 
kadar kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. ----

İhale mezkU.. (19 Tetrinievel 1933) perşembe günü saat on birde 
icraedilecektir. Münakasaya girecekler güzel sanatlar akademisinden 
veya Mühendis mektebinden alacakları fenni ehliyet v,esikaları ile şim 
'diye kadar vücude getirdikleri ehemmiyetli inşaata ait fotoğraflar ve i
zahatı ve teklif edecekleri bedel üzerinden yüzde on Banka kefalet 
ınekbıbu ve tartname mucibince hazırlıyacaları evrakı havi zarfları iha· 
le günü saat dokuz buçuğa kadar lstanbulda Taşbanda. (72) numarada 
Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi Merkezine vermeleri. 

Projeler ve evrakı fenniye cumartesi, pazartesi, çarfamba, per
fembe günleri öğleden evvel Şirket Merkezinden (35) Lira mukabilin
'de tedarik olunur. Y apıfacak itler hakkında fazla izahat almak istiyen 
ler Şirket Merkezine ayrıca müracaat edebilirler. (7688) 

6791 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyonundan: 

.r- Mektep Talebesi için §artnamesi mücibince kapalı zarf 
suretile kumaşı ve imaliyesi müteahhidine ait olmak üzere 
261 takım elbise yaptırılacağından münakasası 30 Eylül 933 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te icra edilecektir. 
Talipler işbu saatten evvel 500 liralık teminatı eveliyelerini 
mektep veznesine yatırmaları ve kapalı zarf mektuplarile bir
likte tüccar terzi olduklarına dair 933 senesine ait ticaret oda 
sı vesaiki ibraz eylemeleri mecbur bulunduğu alakadaranın 
malumu olmak üzere ilan olunur..=. (4702) '· 

6338 

• •• 
Istanhul Universitesi Mü-
bayaaf_ ~omisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi bin ası arkasında bulunan harap ve 
enkaz halindeki mutfak, Çama §Irhane, ahır ve saire müşteme· 'ı 
latlannm ve sair teferruatının mevcut §artname ve krokisi 
mucibince kaimen heclmi ve en kazının satılması aleni müzaye 

1 deye konulmuştur. Taliplerin mezkur mahalli görmek için ı 
Üniversite Dahiliye müdüriyetine ve §artnameyi okumak i- 1 

çin de komisyon kitabetine her gün öğleden sonra müracaat
ları ve ihale günü olan 27 Eyi ül 933 çarşamba günü saat on 
beşte muhammen kıymetin yüzde 7 ,5 teminatı muvakkatele
rile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. (4638) 6257 

Emniyet işleri Umum 
- Müdürlüğünden: 

· · 1 - Zabıta memurları için 4427 takım resmi elbise ve 
bu kadar kasket ve 375 takım sivil elbise imali 20-9-933 tari
hinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. 

2 - İstekliler münakasa ııartlarmı Ankarada Emniyet İş 
leri Umum müdürlüğünden ve İstanbulda Emniyet müdür 
lüğünden her gün öğrenebilirler. . 

3 - İhale 11 T e§rinievvel933 çar§amba günü saat 15 le 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde yapılacak-
tır. • 

4 - İsteklilerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminat akçe ve yahut banka mektuplarile birlikte muayyen 
olan gün ve saatte Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü müzaye 
de ve münakasa komisyonuna müracaat etmeleri, (5095) 

6760 

Bursa Kaplıcalan Türk Anonim Şirketinden :. 

MÜNAKASA iLANI 
Borsada {Çekirge) caddesi üzerinde inşa olunan Kaplıca ve otel 

binalarının arazisi üzerinde yapılacak (Umumi yaya ve otomobil met 
halleri, yollar, havuzlar, açık gazino, bahçe tanzimatı istinat duvarları 
ve bunlara ait su, elektrik, kanalizasyon tertibatı) 19 T eşrinievel 1933 
tarihine kadar ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuttur. 

İhale (19 Teşrinievel 1933) perşembe günü onda icra edilecektir. 
Münakasaya girecekler Güzel Sanatlar akademisinden veya Mühendis 
Mektebinden alacakları fenni ehliyet vesikasını ve 'imdiye kadar vücu
de getirdiği ehemmiyetli inşaata ait fotoğraflar vesair izahatı ve teklif 
olunan bedel üzerinden yüzde on Banka kefalet mektubunu ve şerait 
ve mukavelename mucibince hazırlıyacakları evrakı havi zarfları ihale 
günü saat dokuz buçuğa kadar (lstanbulda, Bahçekapıda Taşhanda 
(72) numaralı Bursa Kaplıcaları Türk Anonim Şirketi), merkezine 
vermeleri. 

Projeler ve evrakı fenniye cumartesi, pazartesi, çartamba ve per 
'embe günleri öğleden evvel Şirket merkezinden (20) lira mukabilin
de tedarik olunur. Yapılacak itler hakkında fazla izahat almak istiyen 
ler Şirket merkezine ınür;lcaat edebilirler. (7687), 

• • .. 6790 

'P\§rılımn ve sooutı elgınlıŞının:--seri . ye• 
lı.ati le51rll 6evası, embelaJ ve komprime~ 
1 ~ ' !erinde w alıımeıl farlkasını_ taııyan . ha· 
lıiki ASPIRINdir. 

fsrarlaı 

İ\mbala1Jarda ve ıcomprl· 
'melerln Ozerlnde EB 
1 markasının muflaka 
bulunmasın" dik• 
kat ediniz! 

sıiı rahatsız edenı 

7024 

l 

-bu karın •••gınııoın• 

~ - Jzaıe ediniz, : 1 

~Hİlll LI N ı A ıentUrüııd giyin~ 
VüoudUnUzde mevcudiyetini bile hissft; 

mlyeceksinit. Giydiftinlz anden Jtibarelf 
yUcudünü~ heman bir çok sanllmetrı 
lncelecektir. Fazla olarak iyi ve ellılik 

ırıkosunun daimi ve müessir masajı sayesin 
de zahmetsiz ve yorucu rejimden arı olara~ 
bütün fazla semizliği izale edecektir. 

Bunu, mağazamıza gelip ıecrUbe ed~ 
niz. Veya karnınızın kuturunu ve mecmUı 
lrtlfaını bildirerek adresinize göndertiniı.\ 

Fiatı ı t7. lira • Siyah 20. Ura 

vaınız, BevoQlu'nda 

Tünel meydanında 12 NOOI 

lstıkıaı c:addesı 385 Noi 

< Pa-U.t f 6984 

EM-oırs 

FRUIT SALT 
..slcaklarda, damar agrisln-" 
dan. bnlanhdan, yarim bat 
~lndan ve suihazlmdeJI\ 
mdteftlllt rabatsizlikla:r~ 
muwı blmak lstenenl:ı • 
tatli m6leyyfıı, tabii tuzsuz 
mııabfl olan fdtersb Eno'ı) 
• Frnlt Salt " gazözltl mtıs. 
tahzarindansa.bah ve akfanıj 
bir bardak ıu derununda 
Qİt' lı:ahve kafigi milı:darinda ' 
alioU. -' . 

(692 

Nafıa Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münak~4 

sa neticesinde teklif edilen fiat1ar haddi layıkta görülınediğııı 
den Çoruh vilayeti dahilinde Hopa - Rorçka yolu ve Ço!u 
nehri üzerinde kurulacak demir köprü inşası pazarlıkla Jet 
edilecektir. 

Pazarlık 2 Teşrinievvel 933 pazartesi günü saat 15 t 
Nafia Vekaletinde yapılacaktır. ~·' 

Bu hususta tafsilat almak için Yollar Umum Müdürlüg 
ne müracat olunmalıdır. . . t 

Taliplerin yevmi mezkfırda (3500) lıralık temınat mek 
bunu ve teklif etmek istedikleri projeyi hamilen müracaat e 
meleri ilan olunur. (5094) 675 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal mal tepesinde Jandarma gedikil küçük zabitler 
için pavyon şeklinde inşa edilecek mektebin münakasası. l 
10-933 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. TaliP 

·ı~ .. k . • İ t b l'd k ' ...... uz=B şartname ve pı anı gorme ıçın s an u a oımsyon ..... rJJ 
Ankara' da Jandarma Umum Kumandanlık Beşinci Şube 
dürlüğüne İzmir'de On Beşinci Jandarma Mıntaka KuJJ1 . 
danlığma her gün ve münakasaya iştirak İçin de mezkii! g 
nün muayyen saatinde mailyeye teslim e<Jilmiş (2625) lirlJB 
ilk teminat makbuzile birlikte komisyonumuza mürac

6 ları. (4785) 6 

Umumi Ne~riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. ı 
l Gazetecilik lifi Matbaacılık T. A. $.~ 


