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Fransa - A~manya 1 V enİze)İstJer 
Ve Sulh Nızamı , 

m • 
cıs üzakeratına gir ı 

Siirt Mebwnı: MAHMUT 
, Zaten bilinmİyen bir fey değildi; Şiın
di daha iyi anlaşdclı: Beynelmilel siyasi 
llıiin;ısebetlerdeki gerginlik devam eıtik
lt iktısadi meseleler haUedilem"2. lktısa
di buhran hüküm sürdükçe de milletler, a 
tadıkları refah ve rahati bulamazlar. Bu,• 
İtibarla beynelmilel siyasi münasebetle-

' >in tezahüratına bakınca bedbin olma
llıak kabil değildir. 

, Fransa - Almanya münasebab; bey-
1 lelmilel siyasi vaziyetin en hassas baro
llıetresidir. Bu iki memleket miin'!seba
lında sükiinel ve uyuıma bavaaı hüküm 
•iirdüğü zaman hükmedilebilir ki, A vru-

1 

l>a sulbü tehlikede değildir. 

* • • 
Almanyada Hitlerisl hareketi batla

ılığı zaman, Fransızlar, bir dereceye ka
dar likayit kalmıtlardı. Bu kayıtsızlık; 
ltitlerizmi bot ırördüklerinden değil, 
lı;,. çok zorluklarla kartd"f"caklan için 
1'.Imanlarm bu hareketi yiirütemiyecek· 
it.ini sanmalanndan ileri ıreliyordu. Hal
Lııki hadiselerin cereyanı öyle olmadı. Va 
lcia. Adollf Hitler dahili ve harici bir çok 
ıorluklarla karıdattı; Fakat bütün bun
~ devamlı bir inat ve iırar ile yendi. 
Ş;,,,cli Nasyonal Soıyalistler, dahilde ta
lııanıen hakimdirler. Bu suretle Hitler 
l>olitikasına kartı koyacak dahili hi~ _bir 
~llvvet, hiç bir teıkilit kalmadı. Ote
denberi Hiılerizme aleyhtar olan Alman 
•-ıandatları bile, gün geçtikçe bu politi
~ya inanıyorlar. 

Her büyük hareketin batlangıcında 
hyritabii hioli•eler olur, müfritler Ön 
Lıılur, bususi arzu ve temayüller hareki
bıı idaresinde tesirlerini gösterir. Al
lııan inlolabmda da böyle oldu. Fakat 
lİD>di alman karar ve yapılan itlerde bir 
llevj itidal ve basiret göze çarpıyor. E
'<loea inkılap zamanlarında, muvaffak ol· 
lııuı her hareketin, her tetebbüıiin vası
llllan da mübıdı, hatti metru telakki e
cliliyor. 

•• 'il 
Hitlerciler, dahilde tasavvur ettilderi 

lalabatı yaptıktan ve hikimiyeti ele al
dıl.taa oonra, timdi gözlerini barice, ha
lici itlere çevirmit bulunuyorlar. Hitler 
l\InWıyaamm istediii nedir, harici po
litikada hangi hedefleri takip ediyor? 
Ciin geçmez ki. ya bizzat Mösyö Hitler, 
l'a.but ön safta bulunan mesai arkadaı
~dan bazısı bu mevzu etrafında tid-

, detli nutuklar söylemesinler... Muhtelif 

1 

~: vasıtalarile beyanatta bulunmasm-

Bu tezahürat, timdiye kadar likayit 
tibi duran F ranaızları hiddete, uabiye
t., sevkelmekten bili kalmıyor. Son haf-
ta içinde Fransa matbuatında, Hitlerist 
>Jın.myaya kartı tiddetli bir mücadele 
~dmıt bulunuyor. En ağırbath gazete
ltr bile itidali bir tarafa bırakmı§, mü
len:ıadiyen Alman tehlikesinden bahae-

1 diyor ve bu tehlikenin büyümesine göz 
' >llmaDlarm nıemleket aleyhine cinayet 
İtlediklerini barbar bağırıyorlar. 

• • • 
F ranpzlarm dediklerini aöylece hüli-

. "' edebiliriz: 
"Hitlerden evvelki hükumetlerde 

ıle Veıaü!e. muahede.ine karı• bir 
"1ukavemet vardı; lak at bu mukave
lııet paail mahiyette idi. Halbuki Hit
le,. AlmanJl<lalnm bugünkü mukave
"1eti, tecavüzi bir mahiyet almqtır. 
licuyonal Smyalistlerin bütün mesai
li, Alman milktini uyandırmak, onu 
llıuahedelere ve mevcut sulh nizamı 
Qfeyhine harekete getirmek gayesi 
•tralında toplanıyor. Almanyada fQ§• 

llıaz bir fikir takip ile harp hazırlığı 
'lıapılıyor. Bir taraftan man<!Vİ kuv
lletler yükseltilirken, öbür taraftan da 
llıaddi ve askeri kuvvetlere de inkiıaf 
•eriliyor.Bu gayenin tahakkuku için 
"lmanyada neler yapıldığını bütün 
l:ef<m"Uatiyle biliyoruz. Son günlerde 
Scırr., havzası ve T anenberg mıızaf· 
leriyetinin ;yıl dönümü münasebetile 
lfapılan tezahiirahn manası açık de
tti mi? C"1niyeti Akvam misakının, 
l.okarnolann, Briand - KeUug Mi
taklannın, nihayet Dörtler misakının 

l 
lı;, ~i maruuı yok?.. Bere~t versin 
lıi, flmdiye kadar Almanya ıle anlaş
"1alı imluinına kail olan /ngiltere ve 
<4.merika gibi bozı devletler, fimdi 
lıakikati anlaml§a benziyorlar. Bu· 
"nnla beraber, kendimizi. ve daloyısi
le sulhü ve nizamı muhazafa etmek 
bazifesi galiba yine b;ze düşecek .. 
&u vazileyi muvaffakiyetle yapaca
iırruzdan ise Almanlar bir liihze ol
'"toı, ıüphe etmesinler/, 

Fransa Batvekili Mösyö Daladiyenin 
'on günlerde söylediği: "Fransa, oulh
teı, "" nizamdan batka bir ıey iıtemi
)or-!,, Sözünü hatırlattıktan sonra Tan 
ltazeteıi diyor ki: 

"Bizim için mevzuubahis mesele, Al
~ tarafından ibdaı edilen tehlikeye • 
:"""fi sulbü ve umumi nizamı korumak· 
tı_ı-. Almanya, kuvvetlerine ne kadar ge
oııd.ılik verirse versin, hareket anında, ken-
1Sİne faik kuvvellerle kartılaşacağmdan 
~n olsun. Almanlar, ıunu da bilsinler 
~ı, bizim maksadımız, onları ıeflerinin 
'sinde boğmak istedikleri gaflet uyku
'~ndan uyandırmaktadır!., 

• • • Daimi bir feveran halinde bulunan bu 
~~bi husumet hisleri zaman ile. basit ted-

lr)erJe teskin edilebilir mi? Tarihten 
'1dığoruz tecrübe ve dersler; böyle bir 
t\tticenin imkilnsızlığını gösteriyor .. Al
lıı.ın - hansız itilafı; bütün fena ihtimal
~n Ön:ine ıreçebilir. Fakat bu anlaıma 
°"İir.ılriin mü ve bu anlatmanın taraftar. 

(Dev31Jlı Z inci sahifcd") 

V ı • ·ı • } 1 Yunan apurcu ar ışçı erıne yo 8 k·ı· ı· f aşve~ geıyor 

Vermeye başladılar• Görüşülecek meseleler 

Dün 70 kadar memur çıkarıldı .. 
Şirketin biran evvel tesisi bekleniyor, 

meclisi idare seçildi 

Y<!lhııci zade Lutfü Bey 

Deniz yolları inhisarı ifletme kanu
nunun, Devlet Denizyollan İflebne mü
dürlüiü tarafından, hiç bir kantıldıia 
meydan Yerilmeden tatbikine devam ~ 

dilmektedir Dün de Denizyollan ida
resince kir~Janan hususi vapurlardan 
(Erzurum) vapuru Karadenize ve diğer 
bir iki vapur da, muhtelif iskelelere la.b
rik edilmiştir. 

Vapurculuk ıirketi mukavelei esasi- · 
yesi tetkikalmm lktısat vekllletince 
pek yakında intaç edileceği bildirilmek
tedir. Hususi vapurlara kıymet takdi
ri neticesi anlaşıldıktan sonra. yeni t~r
ketin idare meclisini teıkil edecek fır
malar §U suretle taayyün etmiştir: 

1 - 151,724 lira sermaye ile Yel- -
kenci Zadeler. 

2 - 147,914 lira sermaye ile Sadık 
Zadeler. 

3 - 69,962 lira sermaye ile Naim 
Bey. 

4 - 54,974 lira sermaye ile Paşa• 
bahçeli Cemal Bey. 

5 - 32,598 lira sermaye ile Hantal 
Zadeler. 

6 - 30,559 lira sermaye ile Tavil 
Zadeler. 

7 - 29,317 lira sermaye ile Koca
eli vapur ıirketi. 

Bu firmalar, meclisi idareye birer 
mümessil seçmek üzeredirler. 

Yeni idare meclisinde, ekseriyetin, 

(Devaım $ iuci salıifede) 

Celil 8"y Berlinde f"refine verilen çayda . • 

' 'Türkiye tic3=ret siyase
tinin yeni devri .. ,, 

Celal Bey bugünlerde geliyor 
Türkiyenin ve iktısadiyatının hariç

teki ifadesi "fevkalade,, dir .• 
'.Aldığımız husu

ai maliimata göre> 
lktısat Vekili Celil 
B. bugünlerde ıeh· 
rimize gelecektir. 

"Berliner Tage
blatt,, gazetesi ik
bsadi kıanımda bü 
yük hir ehemmiyet 
ile lktısat Vekili· 

m.izin Almanya se
yahatinden ve mu
vaffakıyetlerinde n 
bahsetmektedir. 

arasında neler var? 

Yunan sefiri Atinadan geldi 
Yunan Başvekili M. Çaldaris evvelce 

de yazıldığı veçhile bu ayın dokuzunda 
Elli kruvazörile Pi-
• eden hareketle 10 
ey liil pazar günü teh 
rimize gelecek ve ay 
ni gün Ankarayıı gi 
decektir. iki hülrii -
met ricali araımda 
Muhtelit mübadele 
komisy .... nunun li.ğ .. 
vı meselesi de var· 
dır. Muhtelit müba
dele komisyonu mas 
rafı, bu tasarruf dev 
rinde iki bükiimet 
bütçeıinde büyük 
bir yük te§kil etmek 
tedir. Komisyonun 

Yunan sefiri M. ya.kında lağvı ile mü 
Sakellaropulos mkün mertebe sürat 

le faliyetine nihayet 
verilmesi iki bükiimet arasında esas iti-

- barile, takarrür etıniı idi. Fakat elynm 
Türk ve Yunan murahhas heyetleri a• 
raaında ibtilifı mucip olup ta bitaraf a
zanın hakemliğine havale edilen mesele
lerin elin muallakta bulunması, buna 
mini olınaktadır. Bu muallak meseleler 
hakkında iki hükfunet arasında bir tes
viycı sureti bulunarak komiıyonun bu se 
ne nihayetine kadar liğvı veya te§kilib-

- nın bir kat daha küçültülerek daha u 
bir müddet için faaliyetinin dlevamına mü 
ıa.adc edilmesi muhtemeldir. 

Atine.da bulunmakta olan Yunan ae
fir(M. Sakellaropulos .dün ak§&m Stella 
d' 1 falia vapurile ıehrimize gelmittir. 

· Sefirin Atinaya gilmesi, Yunan Batve
. kilinin Ankara seyahati ile alakadar idi. 
M. .SakeUaropulos Atinadan hareketin
den evvel M. Caldaris ile uzun bir müla
katta bulunma"u§tıır. 

İsmet Pş. nın seyahati 
. B"!!velr.1 ismet PA§a Hazretlerinin 

bugi4. Ankaraya avdet edeceklerini yaz.. 
mışbk. ismet Paşanın Y alovadan doğ
ruca Pendiğe gelmesi ve oradan trene 
binmeleri muhtemeldir. Başvekil Pata. 
20 eyliilde Sofyaya pdeceklerinden a
yın 18 inci gününe kadar Ankarada ka
larak müstacel işlerle me,gul olacaklar 
ve ayın 18 inde S.X,aya gitmek üzere 
ıehrimizden hareket edeceklerdir. 

M. Venizelos 

lstanbulda bir buçuk ay 
kadar kalacak 

-o-

Sabık Başvekilden bir mektup 
M. Venizelos'un yakında Y alova'ya ge 

)erek ismet Paşa Hazretlerine misafır 
olacağını yazmı!ltık. 
M. Venizelos tehri
mizde bulunmakta o
lan sabık Yunan me
buslarından M. Spa
nadis' e yıızdığı hir 
mektupta eyliiliin ıs 
inden sonra ıebrimi
ze gelmek İstediğini 
bildirmittir. Sabık 
Baıvekil bir buçuk 
ay kadar Tarabyacla 
ve Y alovada kalacak 
ve bir kaç ırün kal
mak üzere Ankaraya 
gidecektir. M. Veni
zelos Atinaya avde- M. VENİZELOS 
tinde siyasi faaliyetine baılayııcaktır. 

Cemal Hüsnü Bey 

Dün geleli ve Y alovaya gitti 
Bem orta elçisi Cemal Hüsnü Bey 

dün sabah §ehrimize ırelmit ve akpm 
Yalovaya gitmi§tir. Cemal Hüsnü Bey 
mahalli meb'usluklardan birine namzet 
gösterilerek IMiıarif vekaletine tayin e
dileceği ıayiası hakkında dün bize lıöy-

Hadiseyi yapan otomobil, garaj müdürü 
l:uet, ;yuvarlak içind" de dün müvac:e
he•İ yapılan otobüs folörü Hayri B. ].,-. 

(Tafsilat ikinci sahifede) 

Birkaç meçhullü muadele! 

• 

Şüpheler Alaettin Beyin üzerinde 
toplanıyor, dün müvaceheler yapıldı 

/ zzet Bey suallerimize cevap veriyor 
Alaettin Bey gece elbise mi değiştirdi? - Anahtarları 

üzerinde olmayan araba çalınabilir mi? 
Zincirlikuyuda vukubulan otomo- 1 man Alieddin Beyin refikamım Göz. 

bil faciası bala esrarını muhafaza et• tepede olduğu anl&§ılmı§tır. izzet B. 
mektedir. Yakaya vazıyet etmit olan Lala birahanesinde Alaeddin Beyi& 
müddeiumumi muavinlerinden Salim beraber oturduğunu, fakat onunla 
Bey dün de aktam geç vakte kadar Be gezmeğe gitınediğini, birahaneden çı • 
yoğlu merkezinde tahkikalla menul kmca evine avdet ettiğini, Y alovaya 
olmuftur. Kazanın vukubulduğu za- (Devaım 5 inci sahifede) 

Beklenilen içtima yarın ya
pılacak, kararlar alınacak 

Hükumetten istenilen şey nedir? 

Cemiyet reisi diyor ki: "Gayrimübadiller 
işinin merkezi sıkleti Gayrimübadiller Cemiyeti bina

sında değil, Maliye Vekilinin odasındadır,, 
Yarın toplanacak olan gayrimüba.

diller kongresinde çok hararetli nıü
naka§&lar cereyan edeceği anlaılll
nıaktadır. Bono tevziatına bir çok va• 
atlere rağmen henüz batlanmamıı ol
ması gayrimübadilleri iimitsizliie dii
türmÜ§tür. Gayrimübad~erin iddia
"lll& göre Maliye Vekıiletı, bundan 8 
ay evvel, kongre kararile giden Gayri· 
mübadiller Heyetine dört ay zarfında 
ikinci tertip bonolarm tevziine baıla
nacağmı tenıin etınitti• Halbuki Vekil 
Bey, geçenlerde. kendisi!~ gö.rüımüı 
olan Gayriınübadıller Cemıyeti murab 
baalarma ikinci tertip bono tevzii hak
kmdaki talebin eyliilden evvel nazarı 
itibara almamıyacağmı bildirmittir. 
Eylul girdiği halde yeni bonolann çı
karslacağı hakkmda hiç bir iıaret ve-
ya hazırlık yok~. • . •.. 

Maliye Vekaletının bono tevzn ıtın-

Ve diırer bir çok 
Alman gazeteleri 
de Türkiye ve Tür
kiye ticaret ve iktı
sat hareketlerinden 
uzun uzun bahset
mektedirler. Berli
ner Tagehlatt'm 

"Türkiye ticaret ıi
yaıetinin yeni dev- Celiil B. mümeıısillerle görüıüyor •• 

ri., ha§llığı alımda neıretıiği yazıda ı müzakerelerden de bahsetmektedir. 
le bir ıeyden haberi olmaıclığmı aöyı.. f ===-=-==============--==-===-===="""== 
mişlir. 

(Devamı $inci sahifede) lamail Müftak Be;y 

iiğer memleketlerle olan son itilaf ve (Devamı Z inci sahifede) 

Yeni mali -tqkiliitta kendileri irin if arıyanlardan ve tayin li..tderiııe 
!>akanlardan bir grup mürakıplikte • • 

' Cemal Hüsnü Bey yarm Y alovadan 
Ankaraya ıridecektir. 

Bulgar kıralı Londrada 
PARIS, 3 (A.A.) - Bulgar kra 

h ve kraliçesi saat 12,10 da sürat 
trenile Londraya hareket etmi9ler
dir. 

r ' Cinnet diyarında 
Mahmut Yesari 
İlk yazı yann .. 

Gemlikte 1830 lrilo lıaçalr earar ya lıolandı "" dört kaç~k_çı d_ün ıe~r~~ 
11etirilJi. R<!smimüı, tafailiitı ~ •a;yı/olarımuıda olan bu hidU<!nın faıll..-1111 

•Ütcriyor •• 



Tarihi tefrika: 103 

f41Cnmmm:ttma 
Ya....uı J. N. 

Hidiv' e yazılan ferman 
s 

Sadrıııabık Sait PQfllllın siyan ke: haneli. - Sultan Hamit, Sait Paşayı 
imdada çağınyor! - Sait P"f'I, mabeyinciyi naıııl kabul etm~ti? 

Yeni Mısır Hidivi Abbaa Hilmi Pa!a• 
ya gelinciye kadar, bütün yeni Hidivler, 
lstanbula "Dürru"barı tevket karara,, ge
lirler, Hidiviyet fenn•nm• fevkalide mu• 
tanlan merasını ile bizzat Padişahtan 
alırlard1. Ve bu meraıimde de Osınanll 
V ilkeli ve ricalinden it batında bulunan 
lar ve mabeyinciler ı;.,..bol paralar, he· 
diyeler, bahşıılar iğtinam ederlerdi. 
Bu sefer, balimaslahat icabı müıir Ah

met Eyüp Pt. ya tevdian Kahireye gön
deriyorlardı. Yeni Hidive tealimi ve kı· 
raat ve ilanı orada yapılacalı:tı. 

Fermanda bazı tahrifat ve tepdilat se· 
ziminden dolayı lngiliz seferinin Babıa· 
)iye ve saraya müracaatla itiraz ve me
manaatte bulunma11, tam fermanın ora• 
ya vüıulü beklenilen saatlerde vaki ol· 
duğundan Babıaliyi ve sarayı şaşırtmıf 
müşkül bir vaziyete sokmUJtu. Hünkir 
mustar kalarak bu derdin bir çaresini 
bulma" için gene Sait pafayı çağ...tmağa 
mecbur oldu. 

Sait paşa, mesele'.'ii böyle sarpa ııar· 
masmdan, çıkmaza duşmesinden için i
'in memnun oluyor; 

- Oh ya! Benim, halisane maruzattmı 
evhama teb'an suitetakki edip kabul et
miyenlerin encamr böyle olur! 

Diyordu. 
~vet, insani fitrat a.aikasile Sait Paşa; 

oh! demekte haklı idi. Bu fermandaki bir 
k:ıç cümle yüzünden daha bir kaç gün 
ev\oel Hünkarın pek ağn sitemlerine, İt· 
hamlarma uğraımı, çok sdottırılmış, hrr· 
palanmışb. Sait pıifa, şimdi, o çektikle
rinin öcünü almak, acıımı çıkarmak, 
hem de kendi kadrikıymetini bildirmek 
istiyordu. 

Sultan Hamit, mabeyinci Beıim ve 
esnpçı başı ismet Beyleri konağa gön
dererek Meclioi Vükelilya memuriyet 
t.,klif etti. Paıa, arizaivücudiyeoinden 
bahsile itizar eyledi. 

ı, isticale ihtiyaç göıtermiı, yumurta 
kapıya gelmiı olduğundan, Hünkar sa
bahı beklemeksizin gece yarııı mabeyin• 
ci Bekir Beyi tekrar Nitantatındaki ko
nağa yollayıp paşayı saraya istedi. 

Mabeyinci Bekir Bey, rabıtalı, hüsnü· 
hal tabibi, bitaraf bir zat olduğundan 
Sait Paşanm hoıuna giderdi.. Bekir Bey, 
kon~ğa vardığında, pafa, y-ış, fakat 
heni.iz uyumamıştL Haber verdiler; Be
kir Beyi bekletmedi, haremde yatak oda· 
aında kabul etti. 

Paş.a, mutadı üzere &:'ecelik basına en· 
tarisi, pamuklu kısa hırkası belinden İn· 
ee bir ku f&Cıkla bağlr ve bıqında takkesi 
olduğu halde oda kapısını açarak Bekir 
Beye: 

- Ehsanı buyurun Beyfendi oğlumuz! 
Diyerek nevazüş gösterdi. 
Sait Paıa merhumun kendine mahsuı 

konuşma ve yazma ıiveleri vard1. Me
ıeli "lhııan., gelimesini, daima "Ebııan,, 
diye telaffuz ederdi. Türkçede cemi eda· 
tı olan "ler ;,i, ılheok kaidelerine aykm 
olarak kullamrludL 

Paıanm müsveddelerde, beyazlarda, 
hasılr bütün yazılarda en ziyade can1nı 
sıkan şey, harflerin, noktalann yerli ye
rinde, tam teklinde ve ditleri içinde ya· 
zıhp konulmaması, bir veya iki nokta ol
duğunun bariz bir surette gösterilmemesi 
idi. 

Bir ki.ğıtta, gayrimuntazam görünce: 
- A canını, bu nasıl okunacak? harf

lerin hakları lıiÇ lıÖzetilmemiş! 
Der ve hemen geri verirdi. 
Sait Paşa, hatırı sayılır alimlerdendi, 

Çok §ey bilirdi. Arabi, Farisi Türki li· 
san kaidelerine riayet ederdi. Böyle ol· 
dnğu halde "ihsan,, kelimesini "Elısan., 
lehçi ile söylemesi bir itiyat ve ülfetten 
ileri geldiğinden Babıali ve saray rica
li bu lehçi, kendisine bôr remiz ve ip.
ret addetmişlerdi. 

Ma:..,yinci Bekir Bey, içeri girince, 
pafa, karyolasının bat tarafında konulu 
küçük koltuğu göstererek oturttu, ken· 
disi karyolasma ilişeret oturdu. 

Bekir Bey, Hünkarın iradeslııi ağzın· 
dan çıktığı gibi tebliğ edince, Sait Paşa: 

- O halde giyineyim de gidelim! 
Demek mecburiyetinde kalmıttL 
Bekir Beyin tebliğ ettiği iradenin tar• 

zı malfun değil ise de Sultan Hamitle 
Sait Pafa, birbirinin can alacak noktala
nm uildiklerinden ve bir takım vasıflarda 
ve ahvalietvarda, huyda, boyda vesaire
de yekdiğe..-iııe benzediklerinden Bekir 
Beyin tebliğ ettiği iı·adenin ruhunu es
rannı tebliğa vasıta olan mabeyinci bey 
bile keşfedememişti. 

Sait Paşa, ıriyindi; on dakika, nihayet 
bir çeyrek saat içinde Bekir Beyle bera
ber konaktan hareketle saı·ayıhümayuna 
gittiler. Hiç beklemeksizin huzuru şaha· 
neye eirdiler. 

Bekir Bey., huzurda dunnayıp İfareti
. ,_; .. , i! ' d•şarı ç•ktı. iki yarı kafadar, 
lıathata verip bir saat kadar konuştular. 

..... _ .ı.tuıanat .s..ıfnaşiy mahrem kalmıı· 
t.u·. Fakat Sait Paıanın iırbiran zail olup 
Mısır işini, tekrar mütalea ve halle ça· 
iı!mağı kabul ettiği aıılatılmqtır. 

Netekim ertesi günü, lngiliz sefirini 
tatmin ve temin edecek bir §ekil bularak 
yeni fennanın bazı kaydütart clahilinde 
okuıturulmasma ve ilanına muvaffak 
olmuştur. 

ltitildiğine göre yeni fennanla Mısırm 
gerek hududu mülkiyesinde, gerek Hidi· 
Yiyetin hukukunda eski ferınanlanı nis· 
betle hiç bir tebeddül ve tegayyür ka
bul edilmiyeceği ve mali ve idari bazı 
ihtilafların ileride ali.kadarı... ara11nda 
akdolunacak bir tali konferansta halle
dileği esas karargir olmuı ve sonradan 
fevkalade sefir olarak gelen Sir Drum· 
mond Wulf ile vaki olan resmi ve huıusi 
konupııalarda ve hariciye nazın Kürt Sa 
it Paşanın riyasetinde inkıat eden kon
feransta müzakerata tqkil esas ederek 
mevzuubahit. olmuıtu.. 

(Arkası var) 

Yarın: 

• Sadrazam Sait Paşa 
1 

"Tarik" ba,şmuharriri Hami t Vehbi Bey. - Sait P(lfanın 
memnuniyeti. - ikinci Mahmu t zamanındaki, Vehabi vak'ası. 
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DİL ANKETİMİZ 
Birbirine yakın manalı sözlere karşılık anyoruz 
•·Mitliyet", dil üzerine açtığı husu si ankette en ziyade ıu ana düıünceyi 

kla•uz edirunittir: Biribirine yak.ıı manalı olan sözleri aralarındaki ince a· 
yrrdtm!arı bozmadan kar§ılayabilecek Öz türkçe sözler aram.ak ... 

Dördüncü liste olarak şu sözleri ortaya atıyonız: 
1-HUY,2-SECIYE,3-MIZAÇ, 4-MEŞREP, 
6 - HULK, 1-ŞIYME, 8- CIBILLET, 9 
10 - MEZiYET. 

5-TABIAT, 
TIYNET, 

Görülüyor iri bu aö-.Ier biribirine yakm manalara gelmelı:te beraber, kul
laruşta aralarında İncelik ayrılıklar da vardır. 

Fraıuızcada hunlara azçok karııl ık olabilen .özier de ıunlanlır: 
1-QUALITE. 2-CARACTERE, 3 - NATURE, 4 - TEMPE. 
RAMENT. 

Dilimizde 10 türlü ııözle anlatılan bu 4 .özün manalannı taatamam kartı· 
layabileeek Ö% türkçe oöz bulanların bulUJlarıru gazetemizden ve olı:urlart• 
m1zdan eA.irgemİyeceklerine güveniyoruz. 

Cevaplar gazetemizde anket memurluğuna gönderilmelidir. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııı 

---~-"-

Çarfarnlnula Sabriye Hanrm Biçki 11e dikif mektebinin senelik serg•sı 

dün açılm•1tr.r. Mektebin sergisi geçen .eneye niapetle daha mü(ekami/Jir. 
Bu seneki sertPJe bilhassa yapma çiçe lıler çok beienilmiştir. Serginin küşa
dı miina.sebetile dauetlilere bir de öile :r.i..,,aleti 11erUmiştir. Bu ıene mektep
ten Tahire:1 Medilıa, Halime, Saime, Muhıine, Suzan, J1,1ehpare, Necmiye, 
Naılid~, Mümine, Fatma, Halime, Meliha, Mediha, Sabire, Mahmure, Nuriye 
Hanımlar mezun olmuılardır. 

Mektep iiç sm<flıdır. Mü.dürü Sabriye Hamm, muallimi de Hayriye Ha
ncn1dcr. 

Mtl.LJYET PAZARTESi 4 EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER 
Almanya harbe mi 
Hazırlanıyor? 

--o-

İngiliz gazeteleri tanklar 
yapıldığını yazıyorlar 
LONDRA, 3 (A.A.) - People 

gaze tesi, Berlin muhabirinden aldı 
ğı bir mektubu netrediyor. Muha
bir, Almanyanm harbi hazırladığı
na kanaat getirmiştir. Mektupta di 
yor ki: 

Milletler cemiyetinin haberi ol
madan gizli olarak toplar, gülleler, 
fişekler, tanklar, tayyareler, boğu
cu gazlar yapılmaktadır. Sunday 
Chronicle gazetesi de şunları yazı· 
yor: 

Hükfunetler, Almanyanın gizli 
hazırlıkları hakkında, Cenevrede 
silahlan bırakma konferansı top -
!andığı vakit meseleyi ortaya koya 
cak kadar maliimat sahibidirler." 

Bu gazete, mevcut muahedeler 
ahkamına uygun olmıyan bazı ha
zırlıkları saymakta, bunların lngi • 
liz efkarı umumiyesini ciddi suret 
te me,gul ettiğini ilave etmektedir. 

Dörtler misakı 
M. Paul Boncour misak 
hakkında neler söylüyor? 

P ARİS, 3 (A.A.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

M. Paul Boncour, vaktiyle müte
veffa M. Briand'm sık sık istirahat 
etmiş olduğu T rebeurden isminde 
ki ufak limanda vücude getirilmiş 
olan "Hatıra tıqı" mn kütat resmi
ni bugün resmen icra etmiştir. M. 
Paul Boncour, bu münasebetle bir 
nuhık söylemittir. 

M. Paul Boncour, Briand'm e
serinin fey;ı:inden bahsetmi~ ve dö
rtler misakmm bu eserin devamı ol 
duğunu, çünkü bu misakın kat'i tek 
li ile Lokarno itilafnamelerini it
mam eylemekte bulunduğunu söy
lemiştir. 

Mumaileyh demittir ki: 

Alman yada 
Irk meselesi 
Nuruberg kongresinden 
Yahudilerden bahsedildi 

PARIS, 3 (A. A.) - Berlinden bil
diriliyor: 

Nurnberg kongresinin bütün hatip
leri ırk meselesinden bahsederek bu
günkü hiikUmetin buna vermiş olduğu 
ehemmiyeti kaydediyorlar. 

Dün nutuk söyliyen M. Rosen'berg 
bu mesele Üzerinde uzun uzadıya dur
du ve b zı ecnebi gnıplar tarafından 
yapılan boykotajlR dünya karışıklığı
nı arttırmaktan başka bir şeye yara
mıyacağım bildirdi. 

M. Rosenberg'ten sonra M. Goeb· 
bels söz alarak Almanyr..,7.1.ın Yahudi 
meselesini namuslu b;r şekilde hallet· 
tiğini teyit etti ve Y abudiliğin, dünya· 
da, herke• için zararlı olacak bir mü
nakaşa açmak istediğini ili.ve etti. 

Her iki hatip te müsavat tezini ileri 
sürerek bir kere daha Versailles mu .. 
,.ı.ft.ıM: aleyhinde bulundular. 
M. Hitler oe ecnebi diplomatları 

NURNBERG, 3 (A. A.) - Wolff 
Ajansından: Ba~vekil, Numberg'e gel 
mİ§ olap ecnebi diploTDatlan ziyaret 
etmif, Milli Sosyalist kongrede hazır 
bulunduklarından dolay• kendilerine 
teşekkür etmiştir. 

Ba§vekil ecnebi diplomatların, Mil
li Sosyalist rejiminin bir cebir, şiddet 
ve zulüm olmayıp halkın arzusunun 
der:in bir ifadesi olduğuna kani olur
t ... ~· -"' ,,.,.~mını•tı olacağını bildirmiştir. 

:Alman ve Avuııturya Hitlercileri 
NURNBERC. 3 (A. A.) - Hitler

cilerin büyük geçit resminde, Avustur 
yanın genç Hitlercileri, Alman genç 
Hitlercileri tarafmdan yapılmı§ iki sı
ra arasından alkışlar aral\mda geçmi, 
!erdir. 

Oniforma bolluğa 
PARIS, 3 (A. A.) - Nunıberg'den 

bildiriliyor: 
Görülen ünifarmalılarıo çokluğu, 

c~phe 11:eriainde bir şehir binini veri
yor. Filhakika Hltler, Coerinı:ı:. Ruat, 
Goehhels, Frick ve rejimin bütün yük 
sek memurları da dahil olduğu halde 
herkes üniformalıdır. 

Sokaklarda uzun ak sakallı bücwn 
kıtası efradı ile kısa pantalonlu 1 O yaf 
lannda üniformalı çocuklar, ve koyu 
renkte tuvaletler giyinmiş l!'enç kızlar 
ve hattll yqlı kadmlar görülmektedir. 

Yunan muhalifleri 
Ve·kahine 

--o-

"Dörtler misakı da Lokaroo mi
sakı gibi milletler cemiyeti çerçe
vesi içinde tescil edilmiştir. Biz dö
rtler misakım yekdiğerine ve hep 
te milletler cemiyeti konseyinin da 
imi azasından olan dört büyük,,_dev 
let arasında bir uzlafma çallelli ~in 
yapılmış bir hazırlık mahiyetinde 
telakki etmekteyiz. 

Dörtler misakı ba,ka bir no~· 
dan, pek canlı bir surette Briand
ın kaygularma tevafuk etmektedir. 
Hiç kimse Avusturya istiklilinin 
:zaruri olduğunu onun kadar açıkça 
ifade. etmemiştir. 

Venizelistler meclis mesa
isine iştirak etmiyorlar 

ATINA, 3 (A.A.) - Atina A. 
jansı bildiriyor: 

M. Paul Boncour Cenevrede 
müzakerelerinde ittifak usulünün 
hakim olmasına teessüf etti. Ve de 
diki: 

Asıl mesele Cenevrenin bir ka
rar vermemesi ve efkan umu.miye
nin oradan kontrol edilmesidir. 

----··----
İtalya - Rusya 

-·-
Bir ademitecavüz ve bitaraf 
lık muahedesi imzalanıyor 

ltalya İl• Rusya arasında bir ademi 
tecavüz ve bitaraflık muahedesinin bu 
haftanın •onunda imzalanma11 takarrür 
ettiği katiyetle mevzuu bahıolmaktadır. 
Diğer mümasil muahedelerin esaslarına 
istinat ettiril"" bu muahede her iki 
memleketi bir sirii askeri, siyasi ve 
İkbaacli ıeraitile bağlamaktadır. Bilbaa· 
•• dörtler misakının Rusyayı biç bir 
suretle mutazarrır edecek mahiyette 
olmadığı teminat verilmektedir. ltalya 
ile Rusya araamda son 9 sene zarfın· 
ola hüküm süre1> dostluk nazarı itiba
a alınarak, bu muahedeye fevkalBde 

ehemmiyet verilmemektedir. Ancak iki 
memleketin ticari münasebetlerin inki
§afı bundan müstefit olacağı muhte
mel addedilmektedir. 

İtalya - Sovyet dostluğu 
ROMA, 3 (A.A.) - Messagero 

gazetesi, İtalya • Sovyet dostluk mi 
sakınm imzalanması için bir muka 1 

vele yazmakta, bu mikası "senenin 1 

en mühim siyasi hadisesi ve Avru
panm yeniden doğu,unda kat'i bir 
adım" olarak tavsif etmektedir. 

Gazete, fikriyat cihetinden iki 
millet arasında bir ucurum olması
na rağmen, her iki ~emleketin ik
tısacli bünyeleri biribirlerini tamam 
ladığı için beynelmilel sahada pek 
az millete nasip olabilir bir ,eki ide 
anla~tıklarım yazmaktadır. 

Havanada kasırgadan 
ölenler 

LA HAVANE, 3 (A.A.) - Sa
gula Grande şehrimle kasırga neti 
cesincle 8 kişi ölmü~, 20D ki~i yara 
!anmış ve 300 ev yıkılmı~tır. 

Muhalefetin meclis mesaisine it 
tirak etmemeğe dair verdikleri ka 
rar hakkında başvekil M. Çaldaris, 
gazetecilerin suallerine şu cevapla 
rı verınittiıı.: 

- Muhalefet partisinin tebliğin. 
deki beyanat doğru değildir. Bu be 
yanata rağmen bükfunetin kanun 
layihaları için alelacele ve müzake 
reye konmadan rey almak iıtemecl\ 
ği tesbit edilmittir. HükUnıet almış 
olduğu tedbirler için meclise o ka
dar geniş bir münakaşa ve rey ser 
be~tisi vermittir ki, bunlardan baş 
hcalarının müzakeresine bütün ha 
tiııler söz söyliyebilsinler diye cel 
seleri ertesi gününe bıraktırmıştır. 

Muhalefeti meclis mesaisine sev 
keden sebep bunlar değildir. Muha 
lefet, suikast hakkında verdiği su 
al takririnin müzakerelerini acemi 
ce yapmış olmasından dolayı kendi 
kendine ve efkarı umumiyeye kar-
41 bir sebep göstermit olmak için 
bu kararı almıştır. Cuma celsesi mü 
z'<kerelerinde hükUmet iki vaziyet 
karşHmda idi: 

Ya temyiz mahkemesi müddei 
umumisinin müzakereyi tehir bak 
kında talebini, kabul, yahut mu
halefetin derhal yapılmaımı istedi 
ği müzakereleri kabul. 

M. Çaldaris, memlekete kartı 
meauliyetinin derecesini bilen mu· 
halefetin daha ziyade sovukkanlı
lıkla düşünerek bu kararını tadil 
edeceğini ümit ettiğini söyliyerek 
sözlerini bitirmittir. 

Prenseıı Alexandra 
LE BOURGET, 3 (A. A.) -Yu 

nan Prenseslerinden Alexandra 
12.30 da bir İngiliz tayyaresile 
Londraya gitti. 

İngilterede kısmi intihap 
neticelendi 

BLA YEROSS, 3 (A.A.) - Kıs
mi intihabat bitmiştir. Netice, bek 
lenildiği gibi milli fırkanın Moores 
un 6,293 komünist Pollit'in 3,434 
reyine karşı 21.931 rey ile M. Hen 
derson lehine olmu,tur. 

Zeppelin'in yeni seyahati 
FRIEDRICHHAFEN, 3 A.A.

Zeppelin saat 21,10 da cenubi Ame 
rikaya hareket etti. içinde 6 yolcu 
val'c1ır. Ve Lehman tarafından ida 
re edilmektedir. 

DAii 
Plastiras hareketine iştirak eden 

zabitler Yunanistandan çıkarılıyor. 
ATINA, 3 ( A.A.) - Mebusan meclisi Plaııtiras hareketine iştirali 

etmiş olan zabitlerin tardı hakkındaki layihayı kabul etmiştir. 

Fırka idare heyetinde gençlik 
teşkilatı müzakerelerine başlandı 

ANKARA, 3 ( A.A.) - C. H. F. umumi idare heyeti bugün toplan 
mış ve yapılması düşünülen "gençlik teşkilatı" üzerinde umumi müza. 
kereye başlamıştır. Bu mevzuda buna benzer teşküdtı tetkik etmiş o
lan eski umumi idare heyeti a.zaııı Bolu mebuııu Hasan Cemil Beyle id· 
man cemiyetleri ittifakı rem Erzurum mebuııu Aziz ve Ankara Halk. 
evi reisi Erzurum mebusu Nali Atul Beyler de müzakerede hazır bu· 
lunm.UJ.lardır. Gelecek içtimalarda müzakerelere devam olancu:aktır. 

Kaçakçılara ağır cez.alar verildi 
MUGLA, 3 ( A.A.) - l_htisaıı mahkemesi sigara ~akçdı.lı yapan 

Muğlanın Pisi köyünden Ibrahimi n iki sene hapis ve iki ııene de sür
gün edilmeııine, kaçak çakmak ve çakmak lQfı satan Bodrumlu Yuııul 
ve Mustalanın altışar ay hapislerine ve nakdi cezalanmaııına ve hapi
ııanede esrar satan bir mahkiimun cezasının 12,5 den 13,5 •ene ağır 
hapse çıkarılmaııına karar vermiştir. 

Bir memur ihtısas mahkemesinde •• 
MUCLA, 3 ( A.A.) - Bir ltalyan kayığında manilesto harici 12 

kalem eşyayı ele gefinlikten wnra kaptan ve kayığı •erbut bırakan ve 
bu suretle takip ve tahkik vazifelerini suiistimalden suçlu Marmariıı 
gümrük kumandanı Sadettin Bey ihtisas mahkemeaine verilmiftir. 

"Türkiye ticaret 
Siyasetinin 
Yeni devri •. ,, 

(B~ ı iaci sahifede) 
Bu yazıdan bir kısmını naklediyo

nız: 

"Türkiye HükUmeti ıon senelerde 
iktıaadi ve ticari aiyaaetinde fevkallİ.· 
de kuvvetli bir faaliyet göstermekte
dir. Bir kaç hafta zarfında Türk ha
rici ticareti için mühim memleketler .. 
Je fevkalade ehemmiyeti haiz iktısa
di anlaımalar imzalamıştır. Bununla 
beraber, Türlı:iye takip ettiği ticari mü 
naaebetlerinin genişletilmesi gayesini 
ve tekabül esaaınan tatbikine muvaf· 
fak o.Jmuttur. 

Bir kaç gün eVYel Almanya ile ak
tedilen ticaret muahedesi de bu ikti
sadi esaslara müstenittir. Bu mukave
le ile ahiren diğer memleketlerle İm· 
zalanmıf olan mukaveleler halı:kmda 
Amanya • Türk Ticaret Odası tarafın
dan tafsilat verilmektedir. Almanya 
ile vaki olan itilaf memleketler araam· 
da yapılan anlapnalar sahaaında bir 
yenilik addedimektedir. Eıas itibarile 
bu mukaveJ,-. Fransa ile imzalanan 
mukaveleye, bilhassa ıu noktalarda 
müsavidir: bir sürü Alman malları 
kontenjan harici olarak Türkiyeye it· 
hal olunabilecektir ve Almanva Tür
kiyeden ithal olunacak mallar için 
döviz kanunu çerçevesi dahilinde •· 
zami derecede tesbilat gösterecektir. 
Tediyat meselesine gelince, her iki ta
rafın ihracat ve ithalatının hu•nsi he· 
sahab tutulacaktr. 

Türk Ticaret Odası tarafından ve· 
rilen malUmata nazaran1 Türkiyeye 
kontenjan haricinde ithal olunabile
cek mevaddm listesi gayet uzundur. 
Bu li~tede sanayi malzemesi. makine
ler, bilUmum Türkiyede i~tihsal olun
m1van vesaitinakliye ve aletler mt"V· 
cuttur. Resmi gazetede 12 nitan 933 
tarihinde ne§redilen Amerikan liste 
ve 27 temmuz 933 te aktedilen Türk
Fransız ticaret muahedesine merbut 
listede tasrih olunan malların ithalatr 
ancak Almanyaya verilen listede mün 
deriç olan mallara nazaran mahdut· 
tur. 

Fransa - Almanya 
Ve Sulh Nizamı 

(Başı 1 iaci •ahilede) 
lan var mı? .• Pek radikal yeni bir -
litika zeminine girmek mevzuubahistir. 
Böyle cesur ve radikal bir adanı; bilbu
sa Franııada, eski politika sistemlerini. 
ananesine bağlanan bugünkü deYlet a
damları atamazlar. Bu yola girmek ceaa
retini nefislerinde bulan ve bunun .lüzu
muna kani olan akalliyet iae, henüz ilı:
tidar mevkiinde değildir. O halde lıabal 
etmeli ki, mevcut politika sistemlerinde 
beynelmilel münasebetlerin tanziminde, 
herkes tarafından özlenen sulh ve nizA. 
mm kurulmasında yepyeni bir zihniyet. 
radikal ve inkılilpçı bir fikir hakim olaca· 
ğı güne kadar milletler, harp ve buhran 
tehditleri altında mütemadiyen titreme
ğe mahlı:iimdurlaT. 

Sürt Meb•uou 
MAHMUT 

M. Herriot'nun Rusyada 
söyledikleri 

MOSKOVA, 3 (A,A.) -Tass 
Ajansı bild • .-iyor: M. Herriot ve 
arkadatları dün ihtilil müzesini zi 
yaret etmiflerdir. Müze müdürü. 
M. Şestakof, eski Fransız batveki
lini selAmlamıf ve söylediği nutuk 
la Rua amelesinin istibdada kartı 
yaptığı mücadelede Fransız ihtilali 
esnasında halk kütlelerinin müca
delesinden ve Fransada 1830 ve 
1848 tarihlerinde cereyan eden 
vak'alardan mülhem olduğunu kay 
detmittir. 

M. Herriot, buna tu nutukla 
cevap vermittir: 

-Arkadatlarım ve ben Fran
sız tarihinin merhalelerini tetkil e
den büyük ihtilaller silsilesini unut 
madnn. Bunun içindir ki istibdada 
kar'ı sarfettiğiniz mesaiyi derin ve 
samimi bir alaka ile takip ediyo
rum. iki büyük millet arasındaki 
dostluğu bütün sahalarda kuvvet
lendirmeyi kendim için gaye edini 

Avusturya ile.. yorum." 
"Türk Ticaret Odaoı Türkiye ile A· M. Litvinof, M. Herriof'nun tere 

vusturya arasında aktedilen ticaret fine bir öğle ziyafeti vermittir. 
mukaveıeai hakkında da maıümat Arnavutlukta vaziyet 
vermektedir. Türkiye tarafından A-
vusturyaya 'kıymet itibarile 100 mad- TlRAN, 3 (A.A.) - ArnaTUt 
de i9n bir kontenjan ıerbeatiai balı§e· luk dairesi Kral Zogonun ahvali 
el.ilmektedir. Ayrıca Avuıtuıya "B,, sıhhiyesi ile Arnavutluğun siyasi 
listeye ait 18 diğer mn-adm takaa U· • • • k f ld d 
sulü ile ithalatma mü.,...de edilmittir. vazıyetimn ço ena 0 uğuna a 
Türkiyeden ihraç edilecek mallar §UD İr Daily Exprea ıazeteainin verdiii 
!ardır: Hafı, tiftik, gülyaiı, palamut, haberi kat'i olarak tekzip etmekte 
inıaat malzemeai, travera, tütün (930 dir. 
ve bundan evvelki mah1t11ü) •e aaire. Hindistanda bir müddei 
Badema, A vuaturya umumi kontenjan 
listesine göre Türkiyeye ithalat yapa• umumi Öldürüldü 
mıyacaktır. Tarafeyn tabı edilecek 
tediye bilançosu ~asını kabul ediyor- MİDNAPORE, 3 (A.A.) - Bur 
!ar, ki mütekablı ithalat senevi 3,!I ıe müddeiumumisi, genç bir Ben-
milyon tonu ~ecavüz etmiyecektir. A· ıali tethitçiai tarafından katledil· 
vusturya bu ıerait dahilinde Türlı: mittir. 
mallan alacaktır. Tanzim edilecek ı--------,•-•u•-·· .. ---· 
bir "C., listesinde de bulunan Türk 
malları Avuaturyaya' takassız ithal o
lunacaktır. Takas her altı ay yapı· 
lacak ve Türk lirası esas olacakhr. 
Şilingin tebdil rayici için mellfC şaha. 
detnameainin tarihi nazan itibara alı ... 
nacaktır. 

Yeni muknele 17 tetriniaani 1933 
te aktedilen Türk • Avuaturyalı tütün 
mukavelesine dokunmamaktadır. An· 
cak Avusturya ihracatı Türkiyeye ye
ni :ı-;tpılan mukavelede gösterilen kon 
tenjan futelerine te..fikan kabil ola
caktır. Ayni suretle takas usulü ile it· 
hal olunacak tütün yukarıda zikredi
len 3,5 milyon Türk lirasına dahil bu· 
lunacaktır. Mukavele 1 sene için im
zalanmııtır. 

. Fransa ile .. 
Türk .. Fransız ticaret mukavele&i 

29 temmuzda Pariste iınza1anmtşi:ır .. 
Bu mukaveleye göre, Fransa.ya Tür
kiye ihracatı Franaanm Türkiyeye ih-

racatmdan %30 nisbetinde tecavüz e
decektir. Türkiye ihracatının verdifi 
dövizin %30 Türkiye Merkez Banka
sının heaabına Banlı: de Frans'a tevdi 
edilecektir. Franaız Tütün Rejisi Tür
lı:iyeden 3 milyon frank kıymetinde 
tütün mübayauma taahhüt etmekte
dir. 

Macaristanla .. 
Ankarada Türk ve Macar murah· 

haıılar arasında bir ticaret mukavele· 
sinin aktine dair yapılan müzakere
ler 1 ağustos 1933 te bu muahedenin 
imzasile neticelenmittir. Bu mukavel• 
dahi takas edilecek tediye bilançosu 
eaaoını ihtiva etmektedir. ihracat ve 
ithalat takas kanununa tabi olacaktır 
Macaristan 2500 vagon kömür, 25 v• 
gon tütün ve 321000 Penırö kıymetin· 
de kuru meyve Türlı:iyeden mübay.
edecelı:tir. Mukavele 6 ay müddet i· 
çin yapılmq vlup 15 ağustos 1933 ~ 
meriyete girecektir.,, ~ 



Eski saat 
1908 
Lisedeyiz. Sokaklarda muzika

lu bürriya martlannr çalıyor. 
Süslü de'ftier üatünde kurdeleler 
ve bayraklarla örtülmüf intihap 
sandıklan dola9ıyor. Ve biz son 
•mıf talebeleri ilk be.em el ya· 
zıın bir mecmua çıkanyoruz. 

24 yıl evvel bu el yazısı mec
muayı Çıkaranlarm hemen hepsi 
buaünün yazı ve .fikir hayabnda
dırlu. 

.. Falih Rıfkı" imzası üzerinde 
ilk yazısı 24 yıl evvel orada oku
duk. Hala okuyoruz ve daima oku 
yacaiız. 

• • * 
Bir iki güDdenberi fikir ve ecldıi 

yat aleminde onun yeni bir eserin. 
den bahsediliyor. Falih Fıfkı Bey, 
uzun bir mücadelenin muhtelif 
devrelere taksim edilen parçalan
nı (Eski Saat) mahfazası içinde 
neşretti. 

Bu eser. Araştırıcı, kavrayıcı, 
cevval bir zekadan bazan damla 
da.mla akan, hazan sağnak halin
de taşan yüksek bir nesirdir. 

Onu parça parça tahlil etme
je bu sütun miilait değildir. Y aı.. 
nız yirmi dört yıl bir yolda Ye bir 
meslekte yüriidüğüın eski arkada 
flll Esiri Saat'ini okurken tazele
nen hatıralarımdan bahsetınek is 
terim. 

Falih R:ıfla Beyle sazetecilik 
baJatmuzda beraber başlamıttı. 
,Hatti ihtiyat zabiti olarak ilk si
lih kuşandığıma bölük bile ayni 
bölüktü. Bütün bu tesadüfler o
nun (Eski Saat) ına beni daha sı· 
lu bir alaka ile bajlamıştır. 

Falih Rıfkı Bey eserinin hatla
rında kaleınİDİD geçirdiği istihale 
devirlerini çok samimi bir itirafla 
anlatıyor. 

.. llk yazım 1910 da çıktı. 1914 
e kadar Servetifünun kalıpların
da taklidi nesir döktüm. 

"Kafam 1914 te uyandı. Bir i
ki -=ne ya.umı fikirlqtirmeie ça· 
lqbm. Ancak 1918 e doğru li:eı> 
dimi buldum." 

Falih Rıfkı Beyin müşahedele
rindeki kuvvetin dercesi her teY • 
den ffftl kendini pek iyi göıiifüıı
den anlasılır. 

Bugü~ün ~ temiz neıirini dö
ken Falih Rıfkı 1910 da çıkan 
(Hilil ve Heykel) yazısında, soJf 
oyur gibi kalemini çomak diye 
kullanmıfb. On hayalden ziya
de laakikati seven benliği bu ka
l~ içimle duramadı. Onun cev
val zekası yatak deği9tirmek isti· 
yen tafkm bir nehir gibi sağa, sola 
hamle ediyordu. Nihayet dediği 
sibi 1918 de bunaldığı, sığamadı
ğı çerçeveden kaydı. 

O tarihten SODl'a tamamiyle 
başka bir Falih Rıfkı tanıyoruz. 

Mütarekenin fırtınalı havası 
zateıı bı.fmak, >"'yılmak istidadı 
gösteren bu zeki nehrini azdırma
ğa ki.fi geldi. (Ak9aının fıkralıı.-
n) o ıeylabm ilk dalgalandır. 

1918 i takip eden mücadele ve 
inAılip yıllan onun afetli bapııı 
volkaıı hal.ine getirdi. Ne Kürt 
Mv.atafanm divanıharbi, ne (Vil
aon) un sanıörü onun batında tü
ten iıyaııı söndüremedi. 

Her yll:ll.lmda milli mücadele 
aletinden. bir kıvdcım uçratan 
Falih Rıfkı, bu eserinde dediği gi 
bi artık kendini bulmuttu. 

24 yıl gibi uzun bir tarihin yol
culuğunu beraber yapbğımız Fa
lih Rıfkı Beyin (Eski Saat) i ba
na bu çeyrek asırlık hatıraları biıı 
k~ saatlik bir ınacera gibi sev
dirdi. 

Falih Rdlu 8. taze ve ha-• ese 
rine (Esiri Saat) ismini TeJDlekle 

ba yazılarm düne ait lıatıİ'aw
dan ibaret olduğunn anlatmak ia
tiyor. 

F a1tat :muhakkall ki, ba sünün e 
delriyabncl. yer hltmağa ÇllhfaD 
bu. pa.ün -leri, .Fali~ Rıfkı Be
rin dünü ifade edea tı:.IDSaat) i 
yanında (Çin ppldu) aatler 
kadar köhnedir. 

... Acın. CµlfT 

Ünivenitede heyetler 
dWı de toplandt 

...... if YelıİI Yeiıilİ ıWdııır M'ılo 8. 
ııliia nhk••• akpma ı...-.. Uıüveıraö
.- DJet&W olmuttur. Müpvirlik -
idBR heyetleri diiıı alqam dol<ı:or Re. 
fili Beyin riyasetinde bir içtima J'&Pml!" 
ı.r v• g~ vakite ka ..... Oaiveroite lrad
ft meseleleri ile mewd obnutfanlor. 

AWığ:u:mz audUmaıa söre thaiveroi
te müıavirlik ve idare heyetleri bade
rna Dolmababçe sarayında Refik Beyin 
buauri clairesinde çalıtacaklardır. 

Hukuk - Edelıöyııt fakültelerinin 
nakli bitmqtir. Edebiyat fakülteoi rei
ai Köprülü zade Mehmet Fuat Bey dün
den itibaren Zeynep Hanım konağında 
yeni dairede meıgul olmağa baflamıt-

MfLLIYE-T PAZARTESi ıf EYLtrL 1933 
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ŞEHiR HABERLERi 

• 

ELE 
Genç kızların evlen si 
anketinin cevaplarından Eko••ınl 

Bir protesto 

lkbsat Vekaleti aleyhine 
<lava mı açılıyor? 

Kazez ve ıürekiisı tarafından, A•nı· 
paya sevkettikleri tütünlere makabil 
kok kömürü getirbnek üzere alchklan 
nıhsatiyeye müsteniden takas muame
lesinin yapılmamasından dolayı Ikbsat 
vekaletile Ticaret odasına Beyoğlu dör
diincü noteri va11tasile bir protestona
me ke§İde edihni§tir. Bu protestuna
mede, ticari muamelesinin durcluruhna-
1mdan mütevellit zarar ve ziyan için 
mabkenıeye mÜraQGlt edileceğ>. -bildiril
miştir .. 

Takas sistemi, yeni kontenjan ka· 
ramameaile durdurulınuf olduğundan 
tebliği beklenen yeni talimatnameye in
tizaren bu h ususla Ticaret odasınca bit
tabi bir §ey yapılamamaktadır. 

Oda idare heyeti bugün.li:ö içtimırm
da, bu meselenin de görüşüleceği tah
min edilmektedir, 

Tüccar eJinde nekadar kaldı? 
ihracat Ofid, Türk - Yunan IİCa· 

ret itilafmın neticelerini tetkik etmek
te ve Yunanistana ihraç edilen mal he
dellerinin yüzde otuzuna makabil alı
nan bonolardaır tüccar elinde ne kadar 
lıulundtığınm tesbite ~lıpnaktad.r. 

Bonolardan kısmı azamınm lzmir 
tüccarbınnda. olduğu anlaıılmaktach.. 

Don gelen bnğdayfar 
Dön tehı'imize 16 vagon, 1480 çu.al 

buiday gelmiıtir. ~ehrimizıle 9419 toa 
stok buğday vardır. Borsada buğday fi. 
yatları, fazla mal geldiği İçin yükselme
mektedir, 

Afyon yllkseliyor 
Bir hafta evvel 420 kuruta sahlan 

afyon, son günlerde &iraz yükselmiı· 
tir. Afyon üzerinde binnisbe fazla alı· 
cı vardır, Anadoludaki teıkilatım ikmal 
etmek üzere bulunan uyuftunıcu mad· 
deler inbisan da, afyon mülıayaabna 
lıııflanak için hazırlıklarmı bitirmek İİ· 
zeredir. 

Yumurtalar bozuJıruyacak 
Hasan Efendi isminde bir zat ı.u,.. 

dan bir müddet ene! l ıtımbul Ticaret 
odasına müracaat ederek yunuırtayi 

bir sene bm.ıdmaolan muhafaza eden 
bir uıul k"§feUİğini bi.1dinııı4ti. Tiaınt 
odası Hasan Efendiye bir nümanesini 
teklif ebai9ti. Bu •iinaaebetle dün bir 
heyet Ticaret odaımda Hasan Efendi· 
nin kendi uaulile ambalaj yaptıiJ lıir 
JWDarlayİ mühürlemiıtir. Bu yumurta 
martın ibirinci sünü tekrar muayene e
tlilecek ve alınacak neticeye göre bir 
Jı:arar Yerilecek.tir, 

Kara liste 
Hiyle yapanlar ne zaman 

teşhir edilecek? 
Hile yapan lacİrlerin iaimlerini ih

tiva etmek üzere bazırlaıımaııı mevzuu 
habis kara listeye ait proje, kanuni ba
zı mütlcülit yüzünden henö.z tesbit .,.. 
dilememi· "ir. Bu gibi hareketlerde 
bul11na,,ı;,nn isimlerinin mahkeme ka
ran olmadan bu suretle teıbir edile
miyeceğini ileri sürenler vardır. 

Projeye kanuni cihetler gÖ:ı önün
de tutularak ban kayıtlann iliveai li.
zım geldiğinden bu hususat etrafında 
hukuk mintesipleriııin efe mütaleası a
lınacalı: ve bu suretle kara liateye ait 
talimatname projesi ikmal edilecektir. 

Tifo çoğalıyor 
lstanbulda tifo vakalan çoialmak

tadır. Kadırga ve Kumkapı semtinde 
de tifo vakalan görülınü9tiir. Sıhhat 
Müdürlüğü dedıal ıqı tertilıab almq. 
tır. 

Şehrin muhtelif yerlerinde aşı grup 
lan çall§matkadır. Haata1ıim neden 
çoğaldığı tetkik ediliyor. 

1 B O R·S A 1 
<1• BıınkMmdaıı U- -...ıclir} 
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İstiklal Harbi ve 
İnkılap Filmi 

- o---

M. Zarbi'nin hazırladığı 

sanaryo tetkik edilecek 
İstiklal harbimize ve inkılabımıza ait 

hlr filın çevrımresi için hükUmet Rus se

M.ZARHİ 

naryo- muharrirlerin 
den M.Zarhiyi mem 
leketimade tetkikat 
için davet ebni§ti. 
M. Zarbl ve R.,.ya• 
nın maruf rejisörie
rinden Y otkiviç, si
nema mlidiirlerinden 
Vitl<İn evvelki gün 
Oclesadan lstanbula 
gelmqlerdir. Rus si 
nemac:ıları: dün Üni
versiteye giderek 
Maarif vekil vekili 
Dr. Refik B~yi ziya 
ret ederek yapıla
c:alı: fihn ebafında 
görütmütlerdir • M. 
Zarbi filmin senar • 

yosunu ikmal etmiıtir. Senaryo Ankara
da bir heyet tanrfuıd- t.tlı:ı'k ediJefti; 
n ondan sonra filmin çe,vrifmeoine &q
lanack:br. Filmin &am:i maazaralım mem 
leketimizin mubte&f yerlerinde ahnac:ak 
dahili kısımları Rmyada a&nacalrtır. Ha 
rici manzaraları çevrilirken Tiirk arliıt 
ve figünmlm:mdan da istifade edileeek • 
tir. Dahili kımıılan çnnlirk-lıoa:ıı Tük 
artistleri Rusyaya giclecel:lerdir. Ruo •;.. 
nemacılan birkaç cine kadar Anlıaraya 
gidecekler, Maarif velileti erkim ile h 
bosuıta temas edeceklerdir. Senaryo Dili 

barriri M. z....m dün bir mubarririmi:ııe 
d..mi§tİr ki: 

- Barada çevrilecek Türlıı inkılabı
na dair filmin senaryooanu yudım. Dün 
aktaın arkadaılarımla beraber filnıi çe
virmek ii:ııere manlekeliııize geldili:. Ma· 
arif vekili Beyefendi ile ııörüıtük. Y
dıian ..,.,...,.o bir ııe,et tm ıılua•an tet• 
kik olunacaktır. Ondıut so- ~ 
c:ektir."' 

~~~~ ..... ~~~~ ..... , .... 
9 bin liraya 
Tutulan ev 

Mukavele feshediliyor 
Belediye, heyeti fenniye müdürlüğü 

için Fuat Paıa türhesi cinrmda tehir 
meclisi azasından Refika Hıdôai Beh
çet Hanımın evini (3) ıeneliil (9) bia 
liraya kimlam:ı§b. OS,.endiğiıuiae gQ. 
re, bu binanın heyeti fenniye için dar 
alcluiu anlaıılmıtbr• Dllİıni encüm,.. 
yapılan kira nmloavwlesiain lıtsbine ka
rar venniıtir. Yapılan tetkikatta bu ,... 
...U. bftelinin esasen (7) bin lira kıy

metinde oLluiu: ani~ 
Mukavelenin feshine diğer taraf ta 

rıza ııiistermi§tir~ 

Sinemalara verilen mUhlet 
Belediye ıiıremacılani eyllilön on 

betine kadar bir mühlet venniıtir. Bu 
mühlet içinde sinemacılar müessesele
rinin fenni ve sıllbi ...,aim -.ııia
mağa meduıı tutıılmuflarıbr. Y..,.... 
tehlikesine kartı 18zııa gelen te<lbirleri 
bu müddet içinde ahnayan müesseseler 
kapahlacalr.br. 

Çoeıık bahçesi istiyerfar 
Maçka ve civarı ahalisi bir mazbata 

ile belediyeye müracaat ederelt Te§viki
ye camii avlusunun çocuk bahçesi itti
hazını istemqlerdir. 

Ampul ibtikAn bafiıdı 
Ciimhuriyetiıt onımc:ır yd dö.iiıaiia-

tle res'1i, hususi tıütim binaların ~ 
trikle tenviri ve tezyini mecburidir. 
Ş'ehrimizıleki ampul satan miieueseler 
bunu ganimet bilerek piyasadan beş Ye 
on mumluk bütün ampulleri toplamış
larthr. 

Yapdaıı müraca•.aam kar§ı menfi 
cevap verdikleri tahkikat neticesind'ı. 
anlaıılmıttır. Belediye- bu ampal ibtilCi
n ile alika.ıar olmağa bııf]11mı§fır. 

Elektrik Ucrettermtn tenzilirıdu 
Belddiye ısrar ediyor 

E Jo.ktrik ö.cretleriniıa ki1GYat. lıeıpna 
on para tenzili teklifini Nafia vekaktio 
muvafık. bıılmamııtır. Beled&ye lkıı.at 
müdürfüğü fiyatların ten:ıili ıa_.. gele
ceğinde muıirdlr. Itır husltlta lıelediye 
yal....r., lııiır .. ,....ı. bılınır Na&. Yeki.· 
ımn.. mijııMaat etlecektir. Elftbiii i. 
tihsal için kullanılan -vatldı İptidaiye. 
ve cevviyni bupnkü hayat tenitine 
tetabuk ederek evvelki seııelett nispet
le ucuzl"""!br• Elelrtrik iicretleriniw 
.... t-ai i .... ettiği oeylen-ı.te.ıir. ---
lkhsat Vekaletinde yeni 

teıkilat 
lkbat "elıi.li Celil Bay AMam,. 

diinclökten soara nkilel t"JJdli.tmda 
miibim lıir değişiklik yapıfacağı söylen
mektedir. 

Yapılacak yeni te,ı.ilattan ._ a.. 
IDa.ıi ıahadalıi faaliyetimize y.,.; lııir 
veçhe verilmiş olacaktır. 

Teıkilit ihracat mallarımızla çok 
yakınd'an alakadar olacaktır. lktnat 
vekaletinin yeni faaliyet tarzı geı;enler· 
.ı. toplanan ticaret müdürleri ve mü
messilleri içtimaında lıuırlanmı9 ve bir 
rapor şeklinde tanzim edilerek vekale
te verilmittir. Yeni faaliyet tarzına ra .. 
porun heyeti vekile tarafından tasdi· 

Irz düşmanının 
İntikamı! 
Hapishanede-~ çıktı, birinci 
ve ikinci uhtan yaraladı 

Dün sabah, Bahkpıızıırında Zmdan 
kapı ihtiyar lieyeti ..l1M1111da bir cerh 
vakuı ol-., ealri tiitiin ameleainden 
S..lim iomi ..... IJiıi, iJri ac1 ........... ,,..,. 
rette yaralaDlJfhP. Vaka §Öyle ebmat
tur: Zından Hanım11 y......ıalri muh
tar ..__da ...ı.i reji -Leainden 
Ahıael T.- ve Rütempep -bal
leai iılııinci muhtarı Mehmet Ef .. konut 
baklan hir -da içeriye yabencı biri 
,..,ı..q ;. • ..,_ t•lw_ ...... çıkara
rak ilet. el ....., etmittir. 

Silah ..,,;,,; Jllİİtealop ppkaııı yere 
tlÜfell carila sürat!. ..,._. fırlamıt. 
kendiıjae hayret ve dehşetle bakanla· 
nn gözleri önünde bütün sovukkanlı-. 
lığı ile ortadan kaybolmıya muvaffai 
eldı1iştuı'. 

Biır.a:o aonra, mahalTe bekçioi Bili! 
Ag" a -ı... -balliıu. ııetitmit. müte· , . 
aloben zabıta memurlan geJıni'"1er ve 
tahkikata batlamqlardır. 

Memurlar, ilk iı ofarak odanın or• 
tuında li:anlar içinde )'atan Ahmet 
T..,.an ve Mehmet Ef. teri haotalıane
ye li:aldırmqlardır. Bunlardan, 'Alımet 
Turan Ef. nin yaralan ağırdır. Met.
met Ef. nin yaran nispeten hafiftir. 
Turan Ef. dört kurJ11D y..,jttir. Her 
iki yaralmm zalırtaya 'ttt'dikleri ifa
deye göre carih, .,..ıu ı:ıeji tütiia. depo
su llekı;ilerinden Salilı Ağadır. Bu a
dam vaktile bir- kadının. D'ZlllA ııeı;tl
ğinden dolayı, tevkif. edilmek iİsBe 
lıuhmduğu omtda zabrtanm elinden 
kaçmıı ve memleketın.. gitmek üzere 
iken Ahmet Turan Ef. nİn i:ı.ı.a,ı ü
:ııerfine -poorda yakayı elevemıittir. 
Epeyi bir müddet bapi.te yatan carib, 
bunda hir ~ ıriin. -ı. upiaten 
çıkmış ve intilnunını almıya luınr .,,.. 
rerek Turan Ef. nin muhtar odaonda 
bulıınduğunu haber almlf, ~eri gİnDİf 
tabancasıiıı çekerek Turan Ef. nin Üır· 
tüne dört el ateı etmiıtir. 

Muhtar Mehmet Ef. bu sırada mü
dahale etmek iıteyİnce .,,....m, taban· 
caamm son lr'mf1Ulwm da Meı.-.t E
fendinin ÜsWıte boııdtaraJı: onu da ,.... 
ff serdikten ooara savufala~tur. Cer
rahpaıa hastahanesine kaldınlan ya
ralılann vaziveti endqe edileaek de
recede delildir. Zabıta, ean"hi tiddet
k ıuamaktadır. 

1 O lirası çalındı 
Tülbentçi sokağında Hacıbahanın 

nimle oturan 0.-r Ef. nia kıZL lıılü· 
,_aef Hanım, polise müracaat ederek 
çepe ı.a.mda au alırkea cebinde bu
lunan ]f) lirasmm çalındığını iddia el· 
m.i~tir. Bu sırada çeşme başındaki ço
cuklardan Seyfecldinin elimle- görülen 
on liralılr yaltal811arak Jl&iiterref Ha
- iUe. edil • tir. 1 

lteınerı slAtlDrlleft yang111 
Cibalide, Demirhun mahallıeainde 

Tatçılar sokağında Arclaşm k.,....,...,. 
faltra:aamda ,........ ,..__ tllo ge
lliıfl--eine mc; ' n nrilmıeden .-... 
diiiıilmiitliir. • 

Şişi* keınua· t Y• 
Zalııtanm Şiflide bir evde' arama 

yaparak bazr tcmı;niet ...,..n..........ı.,.. 
ıi e-Ie ıeı:infiiiı Elnoi. MatiiJe. Nw İıy.
isminde üç b.W.la . lluan - Oa,_ 
-ıumda iki Hkeğia yakalandığı 
mkkında bir alqam gazeteııinae ÇI

kan haber doğru değildir. 
Emniyet Müdürü Fehmi Bey, hiç 

bir yerde- arama yapılmadoğlftl, ele 
geçmi,. b..y·-•e "eya. -.zanıt aJıı.. 
na alınmıı kU.- o.lımıdıim> bir mu
harririmize söyleınittir. 

inhisar memurlarına kurs 
inhisarlar memudan İçin. eyli.Jden 

beri bir kurs açılmıştır. T~a memur 
!arının da istirak ettikleri bu kurs, 
muhtelif iht;.aa şubelerine ayrılmııtır. 
Tedrisat, bu ~ubelerde mütehassıs i
da re erkanı tarafından yapılmakta· 

Mektepsiz talebe 
Bırakıl ıyacak 

Maarif Vekiiletİ lise ve Ortaınektep 
bakalorya imtihanlan için yeni ve mü 
lıiın. bir karar vermiıtir. Verilen ka
rar lise n ortamekleplen tıeblii edi1-
111İ9tir. :Vm1- karara z')~ §İm<IİYe lra 

1 'dar Ü! - içinW anealıo üç kere ıı... 
kalorya imtihanlarına girmek hakh 

' 'W'elPiliyerdw, Baderna m11\'ftffalı: alamı
,_ ta1elie ~ sene içinde yedô tfef,,. 
imtihana •irmelı hakkım h==md
taofır. S.. karar yalmz bu _.,.,,., mü 
sus olmayıp .....!lıi - gelecelı aenele
re de ı-iJdir. 

o., lıııere imtih- &ircliii t.aıde -
"l'Ufak alaıru!'- ı;.. taluilini. yaıı-1 
elJi .......... llllÇ Yarılır, Bualann • 
}oma alabilmek JiAlıan "'- -le t.
min eclilmlf ..ı-ktadtt. Velıiletin bu 
loıaran -• I.& DMımmıniyet uyan
"8mıttır. 

Ekalliyet R18ktepleri için 
hususi ,artlar 

~ - ecaabi m..ı.teplerden. ba
zıları - ,....,...Jarda. mali. Taziyet!e
rinin fenalığı dalayısile bir kısım ,_ 
mflarıa. kapa 1 ktaıılırlar. v ~ bun
dan baıka muallimlerinin ekseriainia 
D18a§la:nnı muntazaman verememek· 
tedirler. Maarif Vekileti bu hoiıusta 
ciddi bazı ı.tlôlral J'qımaldadır. Öğ· 
rendi&imiı<e aöre. Yekilet bu kaltil 
mekteplerin bepıini mali bir taahhüt 
albna ahnak karanndadır. Bir hususi 
mektep ı.lareai için la-zmıgeı..n mali 
,.,..aiti baİ>ı ~- miia-1er ka
pablacakbr. Bu maksatla Tekalet bii 
tün ek:al~et mektepleriııd«ı noterlik
ten muaaddak birer mali· taahhütna
me almıya lıaflaınııtır. 

Qdllda 

Esllaf cemiyeUerinin vaziyetleri 
Küçük ..,..fuı vaziyetlerini ulab i.

çin Ticaret Odaaı tetkikabna devam 
etmektedir. Bu makaatla §İmdiye ka
dar arabacılar, kabzımallar ve diger 
muhtelif esnaf zümrelerinin fikirleri· 
alınmııt~ 

Oda, tliğer zümrelerin de dÜ§Ünce
lerini öi-n.ıe.- ~• la:ıumgelen e
aaalan tespit edecektir. 

Ceza kesildi 
Ticaret Otlan - menııııııp tıl. 

duk.Iuı cemiyetlere kap! H teaçil .
dılmiyen esnaftan 80 küaur k:ipye ce
za keailmİf\İr. ltu cezalar, iera .......;. 
ieble t.lıail eclilecıdıılW. 

Beraet etti 
•-•...:.::.:. . • ..:.-ı. __ _L> ~ ..,.... ........ ·~~~ 

Ô ... • ı r · 
0

18 ihtiMa ..... ... 
v.nlea. Yani Naoobli Efendini• -
hakemeıi bİbnİ§!İr. Yani Novotni E
fendinin kaçak içki aattığı sabit olma
tbiı içia ................... a v· . 

Yeni telsiz istasyonu 
Estna tti,, ~ tetııs Ş.iıılı • • .n........:........ • 

ettiği kısa -neli telais istasyomuwn 
yakında teslim muamelesi yapdacalı:· • br. 

Genç luzlanınızm koca bulmallan 
içia - aibi tedbir tliitiinGiilderi .laak
landa yan mizah. yan citWi. lıa Mibııa 
laııola as ... ~te ..... v• ..... -
- tarahmızd- deiittiriJ• (Mela. 
hat) iamiııle k .--ıan1wı iıotipr e
tles N cenlta b e ııia ....&iim 
kaqalıjm ~r ilııi siiıa __. a · lııa-

ı-
1 

ilıııiıaııi - ---· ..... e... 1-.... meldııııp. aka; k ,.. söırecftıııl 
IÜz ki, ciıiııli ... :ndri bir .. 1 in ea
'lidir. aalı Tiidıo§ıe 1tath7wr 
ve bet 80 ıa..,ılıaa m-a F....azÇ8"& 
geçerek e liuada biliyor. Aılraola ha· 
:n iılsiii:ıce rinalaler de VaT. Böyle Ce-

ıııııiyetialoTtuD dilli~ yazıl ; .ııaa n ö9 
lisanm İncelilderİlltlen ,-....ron aJ
lrir mektu.lton. ifade kuvvetini muha· 
faza ederek terı:ü-9 etmek kola)' 
d .. ğildir. Maheza elden geltliği ka· 
dal' mektuliun ruhunu koruyasak ter• 
cüme ettim; atağıya dercediyorunı. 
Buna Yereceğim e.,.,,..bı yarın okuya
caksınız~ 

FELEK 
"Aziz rte muhfn-em Fe!elt Bey . 
Her r'J'in olduğa gibi ihtinıal an

ketinizin de kaideleri ıJ<rrılw. Bellii 
dıinci lıir _.,..,, ~k bu ka
İtlcwr ....._. ·h~ etmif oluye
.,__ ,._ aöriiımii.z.. Alalııanaı s .... i 
,.q.tle luırplamak istiyorum. i lk 
m ' 'ı+' _._ scua ciimlQini ,, ... ,,.... 
ziplik olsun fliye'' ~· Genif
lilıt ı1e ıniiMunalıa laroltaTı olduğunu
nwou ~ iyi bilirim. Fakat (Alı. il• 
edat.!) 14a4lesn kadınlara kar:;ı de
ğil.!. 

"Jf-e Je consideration" hür· 
metııizlik... . Kelime oyanu!. J:u;.h e
deyim: (Politesse = Terbiye) il• 
(Caurtoisie = Ne:z.alıetJ armında 
farlı old•ğo pi (CanaiJerotion = 
itibar) ve (ltespect = Hürmet) a ra
"'rula da lark varılrr. 

Biz kadmlar, ue bilhcuıra gen<' kız 
lor sizi, bize kari' pek az nazik ol
-" .. l•ldıanııda nırzRı.nıU dav
,_....,_ ittiluım ...ıiyaına:ı:. H...-ı

-aır. ,. - tıı:\ai ,__CJj. Ja, ıailrte 

lerinizin teririni arttırmak için laİf 
Lir hnat< kaç-orarnw;.. H ülG:•a 
~ •ir -• bi»m gururumuzu ,,ı.; 
.anııyor•unuz;. (Bir luı<lıu dütrrumı • 
labilİTsiniz... Ltikin bunu izhar ve ilôn 
etnuıyİn. Heü hecnı11 olmayuıı: ! ) 
Ben sizin f<adrnlardan nefret etmf!di.' 
ii>oi-, l'alirı biraz -'""'" ve çeltin
iar tabiatl'r olJrzğvmna ,,_,iim. (Y• 
.llı.t .V lwıılıa .,;- ç ... -ap 11erınif 
elirlıiJir.,) a ·ı· .... i:aıli .... pı.n ,,.,,..,.. 
JerkeR • • ':ai ~ pste.,_ 
mekteki maksadımJ nc.Jir? N e za
man •ir euli adamdan bahsetseniz, 
;ııüzdeyüz; " Allah yardımcısı olsun,. 
Derııini:ı. ?' •• Nicin? .. izdivacı biT fcfô. 
ket mi adderli"Yorıunuz? .. Tabii, ~u 
arat!V amt.tinh:i "Bnı mi'? Z ivafet 
mi?'' MeV%uun• iaJar 6Öliitnw:k Fır-

- "4 ""'"" 
1 

ıu.. '"""' au; . ti· .ac wfefliiiııoiz, ~. -.... buılur ve 
aİz; iflc lou hanlmtlıırde lıaobaBu:a 
kaqı,. nın:aht "" iti.~ eksiltlijii rös
teri,yorsuru=. Onlara 'l...rp. hürm.,ı.U 
Jik ediyorsunu~, elemiyorum, buna 
terbiyeniz müsait değı.lJir. Anltı?ığr. 
,_ ..,e, ~ • tcı6oöatte 6ir .., 
dam değilsiniz. Genç kızlar, sizin P., 
lıi lu:rlılJı lıir oda111111 kalayca lıe§le
delıileceği 6ir tokun rahi sıebeplerlA> 
""'ilsim sonu :uıtışuul.a e~en çrk• 
rılmalı istenen mallar gibi muameu 
görme/erine rau değildirler. Biz ka· 
dınlar icln flelı büyük ehemmiyeti ha 
iz alan bir "'''":elenin bu kadar hafi f
likle mnı:zau balrs~dilmesini pek na
zik lnılmayorw:a. KaJm için çoh~• 
(ı1eya here hangi fiiia lıir -l"Y i· 
ltinci dacce.ft gelir, erkelt için i . ..,, 
Ofo1r ikinci thracedeflir.) Buncı unut
-ymız. Mqd.,nU. dikenli torafı lıu
rıulaılır. Samimi alınama müaa.ıde ,,_ 
der lllİriolİ.zJ KoJıa yoJ.tur ki. (mü.o
t.;,.alıır bizi alciluııfur etme%.) Kentli 
ne lıorıı ..W,filı,. lıayri/ıala,. samimi, 
hayatta ce&ur ve çocuklarının b.aboa 
olacak (koca olsun, dost olsun) bir 
erlırkle birkşm"';vi tahayyül etmesin! 

Hunun aksmi i:ıi.rıa edenler ya ya
lan söylemi§ olurlar, ya}nıt kadın is
mine lôylk d~aı:rttt'. Kadınbiian bu 
hissi, hatta sizin gibi iyi niyetli 01,.,,,.. 
lı>r ile bile lf'Uefe ftitunlorında mir.ur 
kO§a Jılemiyecek kadar derindir. 

Ba lnm:ıstGki liJırizÜ annenize so
runıu; f KenJmnin muhterem ve her
kaiiı ltiirmetim kazanım~ lnr k"dın 
olJuğundan eminim. S'iialinize ne ce .. 
vap 11erec.eği.ni görecelısini.%. Ne :a
man lı.Jınlarıı dair alay/, ve hicva
mu hir fey 'Jf8%malr •lılınıza •elirse 
hemen annenizi JU)ünün! 

Sis helki aitlik ve tidetlerin bugün 
lrii gco9cnccÔI• ilFpne~ iatiyor&unuz..,, 
au •eııpyİffe erkelc mi, yokaa lıad,,. 
mı ....,,. fr.d,,. •)l,....•wweya ............ 
hr? Erk"'lı sevkeder, lı..ı.. da ona 
..... M]fC8 .... lıit "-.Erhlin rolü t• 
-- f'l. z.m.twa..; · 

0

z iti; bis 
Jı.ıluoııı..., ............ ka ' ,.,. ne ka· 
.,__..,.,.....,,_-...,.azm• 
h ı' ai, ,..,._ ........ hraa 
illa ....... - LJ 1LL Bjer IJugiift 
m•• ıl lıadmltır ( ... il ııGln,..,.,.,. 
tl .............. ~ ..... ~) 
- - lılffü .... ,....,,. • AııllWnlalla ,,. 
iill• .,, ... lıal. e-lıeltJ.rira t.a.iratı 
'4eğiimldir'!' Zaafı heft!rin ne olilufrr 
nu ti1innisinui? 

.5ia crkeTtler 1-tdV>W cin.t - "'"' 
...,..,.,aüıis. Nerkrı ti- h-- ,.,;. 
•al elint.JI""-? Tc*n' ,..,. .ıı. 
~ iıWiıa - l • = iıUıı .... a]. 
.....- t ıw dıı ..,..., ederam.; ~ 

1 1 
kendi iyi luırdetlerindle dafru ~u "" 

. alı;.. ...beri- . nasıl naınuYôr, aliı:en11P, aamimi, ve-
---------------ı fakôr ve lıayriliah olunur; gii.tn'ff· · * Yan11 bitiyor. - Mahkemelerin ni.ze! Siz böyle h~t q-rth -

yaz tatili yarın bitecektir. ,,....,, olunu;ıı. - bizden. whtd <IJlllİ su-
* Cevdet Kerim Bey. - C. H. F. Vi- retle ırııulabele aörürııüııü%. Dürryad• 

!ayet t.rare Heyeti Reiai Cevdet K.., samimiyet .,.. iyililr itada~ bÜJ/İik bir 
rim. &ey Fırka Uınumi Katipliği ile lıucıııet yoktur. Bunlarm önW>de her 
temas et111ek ü~ere dün alqaın Ank.a· (I.fitfen sahifeyi çevi riniz) 
raya gi tmi~tir. 

• 
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( İktısadi bahisler ) 
İhracat ve paramızın kıymeti 

Harici ticaret siyasetinde bütün hüku
metlerin en büyük enditesini milli mah
ıulabn ihracınm temini teıkil etmekte
dir .. 

Kontenjandan paranm kıymetinin dü
ti!rfilmeslne kadar bütün tedbirler ıilsi
leıi eski merkanltilizmi hatırlatan fakat 
dünyanın şimdiki ıeraitinin tevlit ettiği 
bir zihniyetin mahsulüdür ••• 

de ile veya vadesiz aldıkları sermayeleri 
hesapsız olarak Almanyaya ikraz etme
lerinden, ve bu ikrazatın Almanyada tut
masından mütevellit bir zaaf ile malôl 
idL 

Bütün bu tedbirlerin dereceüsabetini 

1 
tetkik edecek değiliz... Beynelmilel ti
caret serbest olsa beıeriyetin refahı daha 

. iyi ve kolay temin edileceği huhakkak
hr .. Fakat madem ki her millet bir du
varın arkasına çekilmiıtir. Bizde kendi
mizi müdafaa mecburiyetindeyiz .. 

lngili% hükômeti uzun müddet, bu 
hastalıkla mücadele etti, bin tedbire ha§• 
vurarak parasının düıme•ine mani olmak 
istedi •• Fakat nihayet mağlup oldu •. Ve 
İngiliz lirası düıürücii kuvvetlerin önü• 
ne katılıp sürüklendi .• 

Bu fili §art ve vaziyetlerin kendi ken· 
dine tevlit ettiği bir neticedir. Herhan· 
gi bir siyasetin semeresi değildir .. 

Binaenaleyh takip ettiğimiz harici ti
caret siyasetini şimdiki dünya ıeraitine 
uymak mecburiyeti doğuruyor •. ve bun
da tam !.ir isabet vardır ... 

Hele mütekabil anfaımalar ile ticari 
münasebetlerimize istikrar temini ted
biri, en dürüst, bir taraflı kontenjan usu
lünün zaaflarından münezzeh bir siya
settir .. 

Bunda çok muvaffak olduğumuz mu
hakkaktır. Bu itilaflar ile şimdiye kadar 
Ti.irk mahsulünü veya bazı mahsuerilmi
zi gönnemiı pazarlar birer birer açılıyor. 
Ve ihraç ve binnetice istihsal kabiliye
timiz arttrrılıyor .... 

Fakat bazı müfritler elde edilen veya 
edilecek olan mühim neticelerle iktifa 
etmeyip bir taknn ıun'i tedbirlerle gôya 
ihracatımızın daha fazla teıvik edilme
sini istiyorlar. Bunların batında para kıy 
metinin düşürülmesi geliyor •. 

Bugünkü dünyanın hususiyetlerinden 
biri de hata ve safsatanın in•anlar, hatta 
düne kadar aklıselimden ayrılmamı§ o
lan insanlar üzerindeki tesirinin artmıı 
olmasıdır. Para mesailinde hatanın bu 
kabiliyeti çok fazladır. 

Buna da sebep bir çok milletlerin 
müşkül vaziyette olup ıaştrmı§ olmaları, 
ve bilhassa mesailin yalnız sathını, bir 
tek cephesini gören yarını bilgidir, 
akisleri yalııız kısa bir zaman için sezen 
mahdut görüıtür .. 

Paranın düşürülmesinde ihracatı teı· 
vik edici, memleket iktisadiyatmı yük
seltici sihirli bir tesir arayanlar diyorlar 
ki: 

''Paramızın mesela kıymeti sabit olan 
franga karşı yüzde 20 nispetinde düıü
rüldüğünü farzedelim .. 

"Bu vaziyette mesela tütün alan mil .. 
Ietler bizim tütünlerimizi daha ucuz bu
lacaklar .. Kendi paralarına mukabil, §İm· 
di daha fazla Türk paraaı ve binnetice 
Türk malı ellerine geçecek, binaenaleyh 
bizim malımızı tercih edeceklerdir ••• Bu 
da ihracatnnm teıvik edecektir ••• 

İngiltere, müstekar paranın ananevi 
!&mpiyonu olan bu memleket bile ihra
cat vaziyetinin müıkilatı brıısmda ni
hayet bütün ı:ururunu, lngiliz banka Ô.· 

!eminin menafüni feda edip paraımı dü
ıürmeğe mecbur oldu .• ., 

Evveli. vak'anm tesbitinde hata vardır. 
lngiliz liraımm düımesi: Hükômetin 

iradesile olınuı değildir... İngiliz lira11 
zamanmda, haddinden fazla yüksetilmit 
olmaktan, İngiltere bankalarının kısa va-

ıey, hatta en aai tabiatler Hırfiirô e
derler. 

Siz iyi yaradılı1lt11na; kadınlar 
için daha merhametli olunuz. Bun
dan herkes ka.zanacaktır., emin olu
nw;! 

Bu mektubumu Türkçe yazmak 
mümkün olmadı. Bundan dolayı Ö• 

zür dilerim. Bu kadar mahrem bir 
takım hissiyah kendi ana Jisanımda 
bütün çıplaklığiyle ortaya atmak ba· 
na adeta çırçıplak soyunmak gibi gel 
di. Utandım. ilk defa gorülen yaban
cı birinin, meseli bir hekimin önünde 
insan soyunabilir de, eski bir ôşına
nın önünde bunu yapamaz. Mektubu 
mu Fransızı;a yazmakla kendimi gii. 
ya bir örtüye bürünmüı tahayyül et
tim. 

Eğer sizi oe karilerinizi aliikadar 
edebilirse, mektubumu tercüme ve 
neşredebüirsiniz. 

1: aJ_nız rica ederim .. ltn%amı nefret .. 
meyınız. ilk mektubumda ismimi de-
iiiıtirdiğinizden dolayı teşekkür ede-
rim... M_,, 

Fakat bazan kendi kendine olan şey• 
!eri, hatta felaketleri bile tesahüp edip 
bunlara dahiyane bir kıymet atfetmek 
istiyenler olur •• 

işte lngiliz liraımm sukutu da bu gibi 
iddiaları doğuran bir iklim hazırlamış
tır .• Gilya bu "tedbir!,. ile l'ngiliz ihraca
tı artacakb, lngilterenin dünya piyasa
sındaki mevkü yükselecekti. •• Ve bu ne
ticelerin elde edildigini iddia edenler, fa. 
kat rakkam ve tetkika istinaden değil, 
kendi nazariyelerinin bulutlarına, serap• 
lanna kapılarak ortaya atanlar da vardır, 

Bereket versin ki bu gibi ıeyler keli
melerle değil, fakat rakkamlvla halle
dilir .. Cemiyeti Akvamın dünya ticareti 
hakkında neşrettiği rakkamlar bu iddi
aları kat'i olarak tekzip etmektedir .•• 

lnı:ilterenin idhalatı bütün dünya id-
halatına göre. 

1929 da % 15,2 
1932 de % 16,4 tür •• 
lhracab ise, dünya ihracatmm. 
1929 da % 10,7 
1932 de % 10,1 
Umum ticareti, dünya ticaretine göre. 
1929 da % 13,0 
1932 de % 13,4 tür. 

Bu rakkamlar gösteriyor ki lngiltere 
ihracab 1929 ile 1932 arasında artma• 
mıı, bilakis azalmııtır. ldhali.t İ•e ayni 
devre zarfında, bütün himaye tedbirle
rine vesaireye rağmen arlmı§br. 

Bunun böyle olacağı zaten malum idi .. 
Çünkü: 

'.l - Bir memleketin aldıiı tedbirler, 
veya içinde bulunduğu yeni tartlar der• 
hal sair memleketlerin mukabelesini da
vet eder. 

2 - Paranın düıınesi muvakkaten 
mevcut stokların sah§ fiatini indirse bile, 
nihayet fiatler yeni paraya göre taayyün 
eder, yani yükselir._ Ve kısa bir devre 
zarfında ucuza satılan mallar daha pa· 
halı olarak yerine konur.. Bunlar haFice 
gitmiş ise millet zararına sair memleket
ler istifade etmiı olur. 

Bunda millet için ancak zarar vardır: 
Çünkü harice ucuza satmak demek 

hariçten getirtmeğe mecbur olduğumU.z 
malları İftira kabiliyetimizi azaltmak de
mektir •. 

Bir okka tütün mukabilinde bir met
re kazmir getirirken ayni kazmiri almak 
için iki okka tütı.in vermekte milli bir 
menfaat taoavvur etmek insanm çok ge
niı bir hayali olması laznn .• 

Paramızın kıymetini düıürmek, her 
türlü tetvik ile mıktan artan nakdi ser• 
mayelere, milli tasarrufun bankalarda 
toplanan ve her gün artan aemerelerine 
karıı ihanet demektir. 

Böyle bir hareket milleti müsmir ta• 
•arruftan kat'i olarak kaçınr, küpte al
bn sakl~ak ananesine döndürür, ıuur• 
lu mali siyasetimizi, bütün itibar siste
mimizi yıkar. 

Cümburiyetin en ıeref verici mazha· 
riyetlerinden biri de paramızı mütkülle
re, tazyiklere karıı müdafaa etmiş olma
sıdır •. 

Bu siyasetin değiımeıi için hiç bir se· 
bep yoktur. 

Ceoat NiZAMi 

MÜESSiF VEFAT 
Esbak Kadıköy dairei belediyesi mü

dürü ve sureyi hümayun eminlerinden 
Hacı Hüseyin Bedrettin Bey Çamlıcada 
Kavakbaymndaki 39 numarlı köıkünde 
vefat ebniftir. Cenazesi bugün saat on 
buçukta kaldırılarak Osküdarda V aldei 
Atik camii şerifinde öğle namazı kılın
dıktan sonra Karacaahmetteki makberei 
mahsusuna defnedilecektir. Merhum ha· 
yır ve hasenab se..er bir zat olduğundan 
vefatı mucibi teessürdür. (6995) 

Milliyet'in edebi romanı: 59 

v ·AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

MiLLiYET PAZARTESi 4 EYLOL 1933 
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Kuvvetli bir kalp 
Askere alınacak efradıa muayenesin· 

de en ziyade dikkat edilen ci
het kalplerinin sağlam olmasıdır
Dakikada 90 - 100 vuran kalp
ler bir müddet sonra bir gün veya iki 
gün sonraya kadar ikinci bir muayene İ• 
çin geri bırakılır. Eğer bu muayenede 
bir asker az bir mesafede yavaş koşmak, 
bir ayak üstüne yürümek, bir kaç ba
samak merdiveni acele çıkmak gibi hare .. 
ket ve telimleri yaptıktan sonra kalbinin 
vurması iki dakika zarfında halitabiiye 
dönerse 90 • 100 vuran bir kalp olsa 
dahi askere kabul olunur. İki dakikadan 
fazla bir müddette daraban adedi halita· 
biiye dönen kalp sahipleri ise askere 
kabul edilmez. 

Yalnız burada yaş, boy, siklet ve mes
lek gibi bir sürü amillerin tesiri görülür. 
Mesela kaba bir yolda anlatmak için en 
İyi zamanında iken bir erkek bir beygir 
kuvvetinin sekizde biri. Bir kadın da on 
bir de biri nisbetinde çalışma kuvvet ve 
kabiliyetini gösterebilirler. 

Bir erkeğin en jyi ve kuvvetli zamanı 
bermutat yirmi yedi yaşında bulunduğu 
vakittir. Bir kadmm da en iyi ve kuvvet· 
li vakti yirmi dört yaşındaki zamanıdır. 
Bu yaıtan evvel veya sonra olsun bu 
kuvvet bulunamaz. 

Bununlaberaber bu takribi olarak böy· 
le kabul edilir yoksa umuma tamil ola
maz. Mesela bu yaşa gelmeden bir çok 
işler yapmış pek çok kuvvet sarfeden 
hal ve hareketlerde bulunmu§ kimselerle 
hiç · bir hizmet ve ağrr itlerde bulunmı· 

yan ve hiç bir suretle kuvvet sarfetme
miş kimselerin hali bir olmaz. 

Talim görmüş idmanlar bir atlet ile 
çok çalışan bir işçinin kalbi hiç çalıımı
yan bir kimsenin kalbine nisbetle altı· 
dan ona kadar daha az daraban eder. 
Bunlann kalpleri bu az adet darabanla 
lüzumu olan iıi görecek kuvvettedirler. 

Filhakika profesyönel boksörlerle yüz· 
geçlerin muayeneleri yap,lsa çok defa 
bunlann kalplerinin vurması talimden 
sonra iki dakikada tabii hale avdet et• 
mesi lazmıgelirken yarım dakikada hali 
aslisine döndüğü görülür. 

Kalp valvüllerinin noksan ve kusurlu 
olmasından ileri gelen bazı hırıltı ve gÜ• 
rültüler bile iıidilse nihayet iki dakika 
zarfında tabii hale dönen kalpler kuvvet
li olarak kabul olunur. 

Hasılı netice olarak ufak bir zorlan
ma ile göğıünüz sıkışıp nefesiniz daral
maz ve alelade hareketler ve idmanlar· 
dan iki dakika sonraya kadar eski hali
ne dönerse kalbinizin kuvvetli olduğu
na ve iyi bir ihtiyat kuvvetine malik bu
lunduğuna hükmolunur. 

Büyükada: Dr. ŞOKRO 

1 RADYO , ·~ ~ 1 
Bugünkü proğram .... · 

lSTANBUL: 
18.: Gramofon. 18.30: Fransızca 

den (llerlemit olanlara mahsus). 
19.: Hikmet Rıza H. 19.45: Sevim H. 
20.30: Münür Nurettin B. ve arkadaı 
~an. 21.30: Gramofon. 22.: Aıiadolu 
Ajıınaı, borsa haberleri, saat ayan. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7,15: Sahalı lı.on•eri. 10,2.0s Kouaer. 21ı Akıam 
koueri. 
VARŞOV A. 1411 m. 

21,05: Emmerich K..Jmaa'm 11BAJADERE,, 
opereti. 23: Daos muaiJdsL 
BUDAP.EŞTE, S50 m. 

21.05: Macar t•rkıları. 22.10: Haberler 22,35; 
Opera orke•traaı tar11.fından konser. 23,45: 
Piyano koa.aeri. 24.t25: Cubant. 

ViYANA. 518 m. 
20,30: uMACBETHu isimli Verdi'nia. operaaı. 

23,20: Dana muıiki•i. 
MlLANO • TORINO • FLORANSA 

21: Haberler - PJ&k, 22,20: Piyes. 23 Oda 
muaikisi. 

PRAC, 488 m. 
20,10: Radyo re•üaü. 21,15: Müaahabe. ,21,80: 
Bir pel"delik bir tenışil. 22: Konaer. 

ROMAJ 441 m. 
21,50: Hafif musiki. 
BÜKREŞ. 394 m. 

1: Haberler.- Pli.le: 14 Orkestra (Pli.k). 
18: Radyo orkestrası. 20,25: Ta1fanııi. 21: 
Bn.bma'ın eaerleTinden trio konaeri. 21,50: 
Saint • Sain•'nin eserlerinden trio. 22,.20: Caz• 
bant. 

BRESLAU 325 m. 
21: Musikili, koro ve •olo konaeri. 22: Ha.• 
herler vesaire. 22,35: Ealc.i muaiki aletlerilo 
oda nluaikiai. 23,15: Haberler. - Teknik mÜ· 
sababe. 

HiKAYE 
Dünyanın en mes'ut adamı 

Oyle hararetle anlatıyordu ki, dinle- ı 
memek elimden gelmedi. Hatta durma• 
ğa utandmı. Pek memnundu, pek mes'ut· 
tu: 

- Niıanlımı görme .. Melek .• Melek .• 
Ama her cihetçe melek .. Katını, gözünü, 
ayaklarını görme.. Canım. Allah iısiz 
bir zamanında Özene bezene yaratmıtn 
Bir kusuru yok.. Tarif için, tasvir için 
kelime bulamıyorum. Parmakları yase
min gibi .. Ayaklan yavru güv.ercin gi
bi .. O naz, o eda kimde var ki acaba? •• 
Aşk insanı ya şair, ya alık eder der· 

ler ya, doğru imiş. Bizimki kafiyeli ko
nuıı.uyordu: 

- Cildine, parmağının ucuna dokun
mağa kryamazsın. Manolya gibi hemen 
gücenip kararacak sanrrsm. Deri değil, 
canfes_ Canfesten enfes .•• 

Buyurun, bir kafiye daha.. O, devam 
ediyordu: 

- Sureti siyretine, siyreti suretine 
uygun bir mahluk varsa, o da o .. Öyle 
ya, güzel olmuş, ne fayda? Sözü, sohbe
ti çekilmeli. Eh bir konU§U§u var, eh bir 
konuşuşu var. Tutü şekeri güftar .. Me
sel ve menendini bulmak düşvar .• 

Alın bir kafiye daha.. Fakat o bililti
zam söylemiyordu. Şairleşmiıti. içinden 
doğuyordu: 

- Konuıurken yanağım çukurlata· 
rak bir gülütü var ki .. insanın tabütü· 
vanı kesiliyor. O karımda gülerken, sap· 
la bıçağı göğsüne, ayaklarının dibinde 
can ver. Böyle ölümü kim istemez? Ki· 
firin bir gamzeıi öldürüyor, bir gamzesi 
diriltiyor. 

Mazmunlar da baıladı. Hem taazzu' 
yok. Temin ederim. Bilbedahe.. sesi bir· 
den cddiletti: 

Ha! Bunlar eıki.l.i zahiriye.. Halbuki 
zavahire aldanmamalı. Dedim ya, sure· 
ti siyretine, siyreti suretine uygun... 
Batinisi, zahirisinden daha mü1<emmel, 
daha enfes .• Nereden biliyorsun, diye 
soracaksın, değil mi? Evet, biliyorum, 
hem kat'iyetle biliyorum. Nasıl mı? Tah· 
kik ettim. 

Cebinden bir defter çıkardı, göz gez. 
dirdi: 

- Mahallesindeki bakkalı, kasabı, ma• 
navı, imamı, muhtarı, konuşu, komşusu •• 
Hepsini ayrı ayrı dolaıtnn. Fikirlerini, 
kanaatlerini sordum. Birinden, yahu, ne 
olur, birinden olsun ıöyle fenadır diye 
bir cevap alaynn. Hepsi nitanlmım iffe
tine, namusuna, tahsiline, terbiyesine ye
minlerle ıahadet ettiler. Bunların beni 
kandırmağa, yüzüme gülmeğe mecburi· 
yetleri yok ya .. Neden kafa sallamrılar? 
Benden çekindikleri, korktukları da yok. 

Ne duymuılar, ne görmüıler, ne biliyor
larsa onu söylediler. Genç, güzel bir kızM 
iftira eden bulunamaz miydi? Sen, ni· 
tanlımın iyliğine bak ki hakkında iftira• 
da bulunmağa cesaret eden bile çıkmadL 
Nişanlım, tamamile gözü kapalı l>ir kız .• 
Oyle işmarlaımak, finkirdememek filan 
bilmiyor. Ama alık zannetme, zekidir 
kafir, zekidir. Annesinin dizinin dibin
den ayrılmıyor~ Senin anlıyacağın süt 
kuzusu .. Ağzı süt kokan cicibici bir süt 
kuzusu .• 

Tebrik etmemek, çok nezaketsizlik o
lacaktı. Adet yerini bulsun diye tebrik 
ettim. Fakat o, tebrikime omuz silkti, 
benimle alaya başladı: 

- Anlıyorum, sen timdi alellusul teb
rik ediyorsun. Saadetimin derecesini bil
mediğin, daha doğrusu nişanlımı bilme
diğin için yarını ağızla kafa sallıyorsun. 
Eğer nişanlmır görmÜ§, olsaydın, şimdi
ki gibi ağzından dökülerek tebrik etmez· 
din. 
Ayaklannı gerdi, göğsünü çıkardı ve 

elile vurdu: 
- Karımda durana iyi bak .• Hayatın· 

da mühim bir an yaııyorsun. Bunu unut ... 
ma.. Çünkü dünyanın en mes'ut adamı 
ile karşı karşıya, bulunuyorsun. 

Elini uzatarak elimi kuvvetli ırktı: 
- Bu da bir tesellidir .• Seni tebrik e

derim azizimH 
Mahcup mahcup boyun büktüm, · ek

sikli eksikli cevap verdim: 
- Tetekkür ederim azizim, çok tefek

kür ederim. 

Aradan haftalar geçmiıti. Dünyanın 
en mes'ut adamını görememiıtim.. Bir 
gün köprüde ona, dünyanın en me•'ut 
adamına tesadüf ettim. Yahut o, dünya• 
nın en mes'ut adamım görmüı olmakla 
teselli bulan bendenize rast gelmişti. 

Yüreğim heyecan içindeydi. Çünkü o
nunla karıı karııya gelmekle, hayatımda 
bir daha tarihi bir an ya§ayacaktmı ve 
tebrik olunacaktım. Yavaşça sokuldum: 

- Ne var, ne yok, nasılım bakalım? 
Müphem bir itaret yaptı: 
- Eh, §Öyle böyle.. 
- Süt kuzusu ne i.lemde? 
Birden düşük .omuzları kalktL Gözle

rinin durgun bakıtı alevlendi. Ellleri si
nirli sinirli açılıp kapanmağa baıladı: 

- Bırak dinini seversen .• Evlendiği-
mizin üçüncü ayında çocuk doğurmaz 
mı? 

Hayretimden dü§ÜP bayılacaktım: 
- Süt kuzuıu mu? 
- Onun süt kuzusu olup olmadığını 

bilmem. Yalnız beni koç ettiği muhak
kak •• Onu biliyorum sade.. 

6 Eyliil çarşamba akşamı 

MELEK SİNEMASI 
Yeni mevsime ıeref ve şllbretlle münasip büyük bir filmle bqlıyor 

TERSİNE DÜNYA 
Mümessilleri: 

GARAT - MEG 

l•taabul Sıhhi Müe•se•eler Satınalma 
Komisyonu Rei•liğinden: . 

Şişli Çocuk ve Emrazı Akli ye ve Asabiye hastanelerine 
1933 mali senesi için lüzumu ol an yerli ve takasa tabi ecnebi 
mah ilaçlar olbaptaki şartname si veçhile ve 12 Eylôl 933 salı 
günü saat 15 de kapalı zarf usu lile ihale edilmek üzere münaka 
saya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. ( 4344) 

1121 

Liseler alım satım komisyonundan 
Ortaköyde kain Kabataş lisesinde laboratuar konferans 

salonu ve saire tadilatı kapalı zarf usulile münakasaya ko 
nulmuştur. 27 Eylfil 933 çarşamba günü saat 17 de ihale edi
lecektir. Taliplerin şartnameyi görmek için her gün komis· 

yon katibine ve mezkur Lise Müdürlüğüne müracaatları. 
(4531) 6147 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıklan pe 
derpey neşrediyoru 

3 Uncu liste 
Fikir- Saygı <1) • IMJsal: 

Bey fikirli adamdır) yerine 
Bey saygılı adamdır) deriz. 

Mefhum - Sezilen, anlatılan. 
Ruh - Ozdek (2). içorta. 

(lnkılipçı ilk tetekkülün rubu 
<inkılapçı ilk çeğirdeğin özdeği 
dir) 

Mülahaza - Dütünük, düıün 
(1) Son zamanlarda (saygı) 

(hürmet) yerine kullanılıyorsa da 
tap) kartılığı olan (saymak) kö .. 
gelen (sayğı) sözünün <hürmet) 
den, daha yakıııklı olarak "fikir,, 
nün kartılığı olması gerekir. 

"Filan bey ıayılrr futbolcu! 
dır,, dediğimizde anlatmak ist · 
filan l>eyin hürmete ıayan oldu· 
ğil, iyi futbolcu olduğunun fikir 
mit, sayılmış olduğudur. 

(2) Birinci listede (zat) sö 
karfılığı olmak üzere (gendi) (ö 
!erini yazmt§bm. (Zat) için yazıl 
zü), bugünkü Ustede (ruh) İçin 
ğım (özdek) ile kanıtmlmamalı. 
ikisi ayrı ayrı sözlerdir. Misal: " 
Ahmet Efendinin zati malıdır., 
"Bu ev, Ahmet Efedinin öz 
(öz) sözüne misaldir. 

Bu ibarenin ruhu şu cümlede 
İbarenin Özdeği fU cümlededir. ("" 
sözüne miıaldir. 

Mütekait 
Fa 

Kadro çıkh 
Bu değerli fikir mecınuaımm 

ci say1S1 çıkb. içinde Şevket S .. 
Beyin Türk nasyonalizmine, Ve 
dim Beyin devletçi ziraat siya 
Burhan Asaf Beyin Oniverıiteye 
yazıları vardır. lsmail Hüsrev, 
Hayrettin, M. Şevki ve lbrahim 
Beylerin de yazılan vardır. 

Kilis tarihi 
Kilisli avukat Kadri Bey 

«Kilis tarihi» adlı, kıymetli bir 
reıtilmiıtir. Karilerimize tavıiy 
riz. 

Havacılık ve spor 
Her sene 30 ağustosta, 

lık aleminde alaka ve takdir uy 
fevkalade bir bayram saym n 
(HAVACILIK ve SPOR) m 
nın bu seneki 30 ağustos nüshası 
kesin kütüphanesinde ve salonun 
alabilecek bir giizellik ve olgu 
çıkmııtır. 

Eflatun 
Felsefe muallinıleriınizden 

fa Namık Bey (Eflatun) ıs 
bir eser neıretmiıtir. Bu kıymet 
karilerimize tavsiye ederiz. 

Dr.A. KUT 
Karaköy, Topçular caddesi N 

(6895) (5 
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ABONE 
Türki7• isbıı Hariç 
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Gelen ff'rak a•ri •erilmez.- Mü 
ıeçen nü.balar 10 kuru4tur.- Gaz 
matbaa,.a ait itler için müdlri7ete: 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların 
Hyetini. kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA 
Yeıilköy .. keri raaat merkezin.d 

rilen malU.mata ıöre, bugün hava a 
sakin olarak devam edec&tir. 

2·9-933 tarihiu.de hava taz7İlli 762 
metre, aicakhk en çok 27, en &% 1 
rece idi. 

Hay ciğerine bit düşesi balıkçı yabancı ile odaya girdi. Yayla kızı Demekten kendini alamadı. T e- di. 
hay! Olen balık isteyen dükkana na gelenleri tanıttı: baa lafım bilmeyen Petek Samoel Leman ite kese yoldan gir 
gider, ne diye anırıp duruyorsun?! - M. Leman! Hem Niğdeli hem Efendiye baktı. Kösedayı, Lema • nesi sallana sallana konuttu: 

- Dan, dandan dandan! Fransız tebaası. Tepebaşı, Taksim, nm ne demek istediğini anlattı. Bu - M. Samoelden öğrendiw 
Demir üzerinden kırmızı, sarı a- Asri Sinema, Gardenbar, Mavi kah sefer Yayla kızı şaştıkça şa,tı. göre iyi nuınaralrınız varın 

rabalar geçiyor. Hayvan! demir üs ve, Yeşil Lokanta, Kırmızı Gazino, -Türkiye Türklerindir Mösyö. zim Gardenbarda, veya Tak 
tünden gidiyorsun itte! Dandana Tozpembesi Park, Alacabahçe müs Dedi ve sırtını döndü. Köseda- numara yapar mısınız? 

Yağma yaylanın böreği 1 
ne lüzum var? Ne sağa saparsın ne teciri ve saire... yı bu sefer öteki misafiri tanıttı: - Niçin yapmayım? 

nun. Sanki ne! Beyoğlu demitler. sola dönebilirsin öküz! Herkes sa- Petek dayanamadı, sordu: - Sinema filmi tüccarından - Ne istersiniz Matmazel 
Beyoğluluk bunun neresinde? Bey na yol verir. - Hepsi bunun mu? M. Grabovski! Petek şöyle yan gözle ta: NOT: 

<Bu sefer bir lriin geciktim. oğlu dediğin şen olacak, iyi olacak, Ne yol veriri? Kimse yol vermi- - Şehremanetinin tapusunu da M. Grabovski güzel bir adamdı. kötesine bir baktı, zihinde 
~ele~~k aeôfer altı ııaat geci- insan olacak. Bu Beyoğlu olsa olsa, yor. Ha bre dandan! öttürmese üstüne çevirecek ama, daha kıva- Dili de pek tatlı idi. Peteğin elini ladı ve söyledi: 
.. ecegun. biir sel.,. bir da- h 1 • J b J p Jıika bile sektirmeden bitire- e · fİ>Y e öy e, eteğe Kılıçlar is- belki bir dakikada yüz kiti ezile- mına getiremedi. sıktı ve temiz bir türkçe ile: - Gecede on altı lira. 
ceiini. Ne yapayım, elimde tasyonun Pis Çingene, dilenci di- cek. Ne sersem adamlar! Yahu Fransız tebaası Niğdeli Leman -Tanıştığıma çok memnun ol- - Ne?! 
değil. Kumra lıalmayuıuı yen o efendinin oğlu olabilir. Bey. tramvay önünden de gidilir mi? sırıttı. Kendisini Sa:moel Efendi dum küçük hanım! dedi. Leman küçük, büyük, or 
rica ederim.) A. K. oğlu mu ararsın? Yeni şeyhlerdeki Köyde bile adamlar bir kupa olup methediyor sandı. Peteği inceden Büyük bir Türk artisti olacağı- kenar, k<;te, ne kadar dili 

I.tanbul, Yayla kızını enayilet· Rıza Beğe var, na11lmıt Beyoğlu yol üstünde yarenlik etmezler. Ge- inceye süzüyoru. Petek konuştukça nızı Samoel Efendiden itidince hepsini birden yutacaktı. 
tirınitti. Bakar köre, dinler sağua, gör! lene geçene yol verirler. Fransız Niğdelinin bulanıklaşma- çok sevindim. Ben Türkleri çok se -Az istedim Mösyö. 
yürür kötürüme dönmüttü. Kafası Sabah karanlığında avaz avaz A, ah! Bu İstanbul tatsız yer. ğa başlamış gözleri ışıldıyor, sar· verim. Sayarım. Ömrüm Türklerin - Çoğun çoğu! Çoğun ç 
uğulduyor, gözleri kıvılcımlatı· edepsiz edepsiz , his pis bağırıyor: Canım Ankara! Canım Kılıçlarkö- saklaşınağa başlayan bitkin vücu- arasında geçti. Vaktile ben Banko- - Uç buçuk lira otel. lki l" 
yor, kulakları ağırlllfıyordu. Bet lar: yü! Carum Yayla! dü doğruluyordu. Leman Orta A- toman direktorluklarında bu- mek. Yarım lira masraf. ed 
duyguıu da tahlalllfmıt gibiydi. - MilKallİs! Fretkomincaniı! Ama nitmeli ki dünya çalıfmak nadoluyu çok iyi bilirdi. Kendi ço- lundum. Orta Anadolu türkçesini On lira numara için, eder 
Yalnız altıncı duygusu itliyordu. - Makaralar! Tireler! dünyası. Başa gelen çekilecek. cukluğu da oralarda geçmişti. Ab. çok güzel konuturum. Pek yakın- Bu on liranın beti Köseda 

Tepebatı nerede, Kıvılcımlarkö - Galaa! Yoğurtis! Yürü yavrum yürü diilhamit zamanında her nasılsa da sizi büyük bir artist görmek is- · - Ben fukaraymı! Beni 
yü, Yayla, Ankara, Leblebici ma- - F rance ..... las ! Çarığını sürü! ve her nedense batka tebaadan ol teriz. param yok! Şehremaneti be 
hailesi nerede!? Burada inaanlar- Burası şehir değil, kepazelik! Yürü Petek yürü, duktan sonra çıktığı Kestanenin ka - Mersi Mösyö Grabovıki. An- vetti bitirdi! HükumeL. Ver 
da bllfka türlü idiler. Herkes her- insan insanı rahatını düşünmü- İskarpini sürü! buğunu unutuvermişti. Onun için tante dö fer votre konesans şer li .. 
kese vız geliyor. yor. Bu kadar terbiyesizlik dünya- -Tık tık tık! timdi şaştıkça şaşıyordu. Anadolu Mösyö Grobovski! - Fakirsiniz de .. Mahvol 

Selamlatmalarda bile ya bir so- da görülmemiş! Sokaklarda bağı- - Antre! vuy! yaylasından böyle bir kızın çıkabi Franaız tebaası Leman bu laf. nuz da bana ne geliyorıunuz 
- _ ___ m_ urtka.-.... n..,l..,ık.,..y_,,..._,i"-r...,,..,lı.,,ı~kt.ıl'f.lık!!o....lv'1Y..!'d'!oı•,_ı.-r~g.uı.ı;..ııı:··ın!LJ!~'IY!k.~llC<Wel~aiım-L_==-:..!lB~o!_!n!.!·!!urL!P::JeilJt~e:!!k;.l! ___ .:... __ ..L.21~e~c!:,egg:" ı~· n~:!;.a!k~lı~b~i~r~t~ü~r~liı~· _!Y~a~tm:'!.ı:ıy~o~r~d~u~.J.~l~a~r~d~a~n~b~i:_r F!~~r. anlamadı ama, size pullu arzuhal vermedim 
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Maslak yolundaki 
Facia .. 

(Başı 1 inci sahifede) 
ıitmesinde de bir fevkaladelik bulu
Damıyacağını, çünkü bu ııezintinin ai
lece bir gün evvel tekarrür ettiğini 
ve böyle bir badiae habr ve hayalden 
bile geçmediği için bu karardan sarfı. 
nazar edilmesinin diitünülmediğini 
IÖylemiıtir. 

Muvacehe yapılclı 
Dünkü nüshamızda yazmııtıkı ls

ınail Efendi ismindeki §OfÖr kaza ma
hallinde tetkikat yaparken dördü ka
dın ikisi erkek olmak Üzere altı kiti 
vaka mahalline gelmifler, yolda eıkı
Ya baskınına uğradıkarmdan, yaralı 
jandarmanın h,astahaneye kaldmlma
sı lüzumundan bahsetmitlerdi. Gene 
Besim ve Cevdet Hayati Ef. isminde 
iki otobüs kontrolörü de kaza mahal
linde mütelaıi bir adam gördülderinl 
IÖylemi~lerdi. Bunlardan lsmail Ef. 
dün celbedilememit ve muvacehe ya
pılamamıştır. Besim ve Cevdet Haya. 
ti Beyler Alaeddin Beyle muvacehe e
dilmiıler, fakat Alaeddin Beyi teıhis 
edememiılerdir. Yalnız hadisede ölen 
jandarmanın arkadaşı Hanif oğlu Ha
san - ki dünkü nüshamızda b,u jan
darmanın hadiseyi görünce bayıldığı
"' yazmııtık -:- Alaeddln Beyle muva
cehe edildiği zaman: 

- Çok sersemdim, iyi tanıyamıyo
rum. Yalnız otomobilden inen ve ka
çan adam buna çok benziyordu. Ya· 
tımda bir d"' kadın vardı. Demiıtir. 

Bu kaclın kim? 
Bu kadının hüviyetini tespit etmek 

nıümkün olamamııtır. Zabıta bilbu
sa bu kadın Üzerinde tevakkuf etmeli 
te ve onu aramaktadır. Otomobilin 
çalınması hikayesine itimat edileme
mekte, bu gayrimümkün addedilmeli
tedir. Çünkü mevcut otomobillerin 
hiç birisinin anahtan yekdiğerine uy .. 
mamaktadır. Otomobilin kapısının •· 
çık bırakıldığını iddia etmek te müm
kün değildir, çünkü gerek kapı, ge. 
rek motor anahtan Alaeddin Beyin ü
ze,. :.,,de bulunmuştur. 

Bütün füpheler Alaeclclin Beyd• 
Bunun gibi bazı sebepler kazamn 

Alaeddin Bey tarafmdan yapıldılr 
bakkmdaki ıüpheleri kuvvetlendir
mektedir. Alieddin Bey lıaldandaki 
bu §Üpheleri kuvvetlendiren bazr te
nakuzlar da vardır. Ezcümle Alaed
din Beyin ilk evvel Laladan saat on 
buçukta çıktığını aöylemeal ve bu söz
de bir müddet ısrar ettikten sonra ba-
21 deliller ka11111nda dokuz buçukta 
çıktığını itiraf etmesi de bu §Üpheleri 
kuvvetlendirmektedir. Alaeddin Be
yin bövle tenakuz]ara dütmeıi Üzeri· 
ne ihtili.ttan memnuiyet karan veril
ınistir ve Alaeddin Bey dün de hiç 
kW~- .... 11 "" <Yijrill\türülmemittir. 

'Alaeddin Beyin evinde arama 
Dün ıu)h mahkemesinden arama 

emri alınarak Alaeddin Beyin Şiılide
ki evinde bir arama yapılmııtır. Bu a
'remaya sebep Alaeddin Beyin saat on 
dan on buçuğa kadar evinde bulundu
iunun ve eve gelir gelmez elbise de
kiıtirerek tekrar sokağa çıktığının tea 
Pİ' edi~miı olmasıdır. Bundan batka 
Alaeddin Beyin masum olduğunu aöy
liyerek serbest bırakılma11 için müd
deiumumiliğe mütevali müracaatlan 
vulcubulmakta, bu telat ta §Üpbeleri 
hüthütün kuvvetlendirmektedir. 
Esrarengiz otomobil ve aclamlar 

Kaza mahalline gelen ve içinden 
dört hanımla iki erkek çıkan otomobi
lin alelade bir taksi otomobili, yolda 
eıkıya baskınına tutulduklannı söyli
Yen hanımlarla yolcuarın da yollanna 
devam eden ve ka;a ile alakalan ol
mıyan ıahıaar olduğu anlaınruıtır. 
Dün yeniden bir çok İnsanlar bu me
yanda da bir kaç hanım İsticvap edil
ıniıtir. 

Otomobil ne vaziyette? • • 
Alaeddin Beyin kaybolduğunu iddi

a ettiği kazaya sebebiyet veren oto
ınobil cumartesi sabahı F ord garajına 
retirilmittir. Otomobilin sağ cihetin
de iki camı ile kapı tokmağı kınktır. 
On kısmı tamamen harap olmuştur. 
Tekerleklerden biri patlaıru§br. Lam
balar yerinde yoktur. Şoför mahalli
nin karnesi de alınmııtır. Otomobilde
ki tahribatın miktan 350 lira tahmin 
edilmektedir. 

izzet Bey ne eliyor? 
Dün bir muharririmiz Lala biraha

neainde Alaeddin Beyle beraber otur 
duğu tespit edilen Merkez garajı sahi
bi izzet Beyle görüımüıtür. izzet Bey 
lr:endisine sorulan suallere cevap ver .. 
inekten imtina etmekte ve: 

- Perıembe akşamı Alaeddin Bey 
ile birlikte ve saat sekiz buçukta La
l~ birahanesine girdik, biraz rılkı İç· 
tık. Soııra saat 10 sularında birahane
den çıktık, o benden ayrıldı, ben de 
eve gittim. Takriben 20 dakika sonra 
Alaeddin Bey otomobilin kaybolduğu
nu söyliyerek evime ge)dj, demekte
dir. 

Muharririmiz İzzet Beye: 
- Lala birahan.,sinde oturduğunıu 

;&aman Alô.,ddin B .. yin üzerinde gör
düğünüz "lbise, polia karakolunda mu 
Vacehe edildiğini.z .zaman gördiiiünüz 
elbis" mi idi? diy" aormu§, izzet Bey: 

- Ben4>u suale cevap V4'remem d" 
"1İftir. Muharririmiz Alaeddin B;yin 
Lala birahaneainden saat dokuzda çık 
1ıitnın tespit "dildiğini de söyl"mİf Is 
zet Bey bu iatilhama da: ' 
• - Bunlar adliy"yi ve :ı:abtıayı alc'i
"ttdar ed"n suallerdir, daha la:ı:la ce
vap vermekte. mazurum diyerelı cevap 
flf!rrniftir. 

Otomobü ifletilebilir mi? 
d' Otomobilin anahtarlarının Alaed-
ın B~yin üzerinde zubıır ettiği yazıl

lltı~t~ .. Anahtarlar olmadıkça bir oto
:;ıobilın tahpki imkiinJ• ' görülmekte-
hr !silhassa motor anahtarına \'Ok 

; .. ~mmiyet verilmektedir. Ot..,büs §O· 
0 ! ~· mden Sait Be7 bu huousta de

IDiştır ki: 
h" motor 

Beklenilen içtima 
Yarın yapılacak .• 

(Başı 1 inci .abifede) 
de istinat ettiği noktainazar, birinci 
tertip tevziattan henüz itfa edilmemiı 
,(2) milyon liradan fazla bono bulun
mıuıdır. 

Halbuki yapılan hesaplar, elde an
cak 1 milyon 200 bin liralık bono 
kaldığını göstermektedir. Bunun da 
mühim bir kısmı tedavüle çıkanlma
mıı, yani mal aatıılanna arzedilmemit 
tir. Gayrimübadiller, ne maksatla itfa 
edj)mediğini bilmedikleri bu bonola
rın itfasına intizaran istihkaklarının 
bakiyesini veya hiç olmazsa bu baki
ye"lin bir kısmını almaktan mahnım 
kalmaktadır. 

Gayrimübadillerin yüzde sekseni, 
vaktile ellerine geçen bonolan, ya çok 
yüksek bedellerle satm aldıklan mal
lara kapatarak yüzde 3 niıpetinde bir 
lraNa iktifaya mecbur olmuılar, yahut 
ta bunlan yok pahasına satarak mai
ıetlerini temine çalıııruılardır. 

Bono tefeciliği bütün ıümulü ile de
vam etmektedir. Bir çok gayrimüba
diller, ellerinde bulunan istihkak 
mazbatalarını ihtiyaç dolay11ile az pa 
ra mukabilinde bazı muhtekirlere dev
retmektedirler. Yeni bono tevziatma 
ne zaman başlanacağı malum olma
dığı için bu istihkak mazbatasmdan 
baıka güvenecek malı bulunmıyan 
gayrimübadillerin hükmü bu mazba
talara geçmekte ve bunlan noter se
nedile çok acınacak fiat Üzerinden 
satmaktadırlar. Geçenlerde Tesalya 
gayrimübadillerioıl!en büyijk bir aile
nin genç oğlu, (50) bin liralık bir is
tihkak mazbatasmı Galatada birine 
750 liraya satmak mecburiyetinde ki!] 
mııtır. 

Gene Galatada esnaftan birinin, 
100 kunııluğunu yüz paraya aatm al
mak auretile bugün 120 bin liralık is
tihkak mazbatası sahibi olduğu söy
Jenmektedir. Bu vaziyete göre gayri .. 
mübadillere tahsis olunan emvalden 
bundan sonra hakiki istihkak sahiple
ri olan gayrimübadiller değil, g_ayri
mübadillikle hiç alakası bulunmıyan 
bir takım sarraf ve muhtekirler istifa
de edeceklerdir. 

Gayrimübadiller Cemiyeti İdare 
Heyeti Reiıi İsmail Müıtak Bey, dün 
gayrimübadillerin vaziyeti hakkında 
bize ıunlan söylemiıtir: 

- Sa1ı günü ceufiyetin senelik kon
gresi toplanıyor. Bu kongrede görü
ıülecek meseleler ve alınacak karar
lar çok mühim olduğundan gayrlınüba 
dil vatandatlann geçen defalar oldu
ğu gibi kongreye azlık olarak gelme
melerini temenni ederim. 

"Gayrimübadiller itinin hat bir dev 
reye girdiğine ıüphe yoktur. Gayrimü
badil vatandaf)ar büyük bir zaruret 
içinde bükiimetin adaletine intizar et
mektedirler. 

"Bundan bir kaç ay evvel Maliye 
Vekili Beyefendi ile göriiJmüıtüm. 
Kendileri bana e}'lulden evvel yeni 
bono tevziatı mesele•İnin düşünülemi
yeceğini 1'Öyleıniflerdi. Eyhil ayı gir
di. Kendileri mezun bulunuyorlarsa. 
da gayrimübadiller iti vekaletçe bü
tün safabatile malumdur. 

''Kongrede, bono iti için ne karar 
verileceği, yani istihkak bakiyesine 
mahsuben muayyen bir nisbette bono 
tevzii mi, yokıa hazılannm mütaleaaı 
veçhile bütün istihkak mazbatalarının 
aatıf müzayedelerine iştirak salahiyeit 
veren bir vesika olarak İıtimali mi mu 
vafık görüleceği henüz malum değil
dir. 

"Neye karar veriline -.erilsin, va
kit geçmeden bu kararların tatbik sa 
basına çıkarrlma11 zamanı gelmiştir. 

"idare Heyeti, bundan bir sene ev
vel Üzerine aldığı vazifeyi hakkile ifa 
etmiıtir. Bugün memleketimizin muh
telif mahallerinde (2) milyon liradan 
fazla gizli mal meydana çıkanlması 
ve fstanbulda altı ay zarfında bir mil
yon liralık mal satılarak o miktarda 
bono itfa edilmesi ve hala üç mıntakada 
da Üç heyetin mütemadi bir faaliyetle 
gizli mal bulmıya çahşmalan idare he
yetinin mu.,.;affakryeti olarak kaydedi
lebilir. 

"Bunun haricinde, gayri.mübadiller 
meseleaini meçhUI bir i.tiye sürükliye .. 
ceği görülen bir takım bürokrasi ha.g... 
talıklan vardır ki bunlann izalesi ta
bii idare heyetinin kudret ve salahiye
ti dahilinde değildir. 

"Fakat ben kaniim ki, hükumet 
merkezimizin dikkati ciddiyetle bu 
hastalıklar Üzerine celbedilirse hun··n 
da ilScı bulunur. · 

' 'Benim kanaatime göre_ gavrimü .. 
hadiller işinin siklet merkezi, lstan
bulda deiil, Ankarada ve Gayrimü
badiller Cemiyetinin bina!'rnda değil, 
Maliye Vekilinin odasındadır.,, 

ge,-ine uymaz ve hiç bir motor anah
tarı olmadıkça iıletilem4'Z. Anahtar 
sahibinin üzerinde bu{undukça t. tomo
bılin '•fınlmasına imkôn ynktnr. Bu ha 
dise cidden çok esrarlı görülmekt.,dir. 

Emin V iili B. hacliaeaincle . • 
Bundan bir buçuk iki sene evvel 

Ankara caddesinde bir facia olmuı, 
Emin Vafi B. isminde bir zatın oto
mobili bir yavrucuğu ezerek öldürmüt 
bir iki kitinin da yaralanmasına sebep 
olmuıtu. Ağırceza mahkemesinde mu 
hakemesi biten bu iıte Emin Vafi Bey 
hatalı görülmüı ve iki sene hapse mah 
kfım edilmitti. Bu hüküm hala temyiz. 
dedir. Adliye mahafilinde ve bu mah
kemeyi dinliyenler arasında dünden j .. 
tibaren bir dedikodu baılamııtır. Bu 
dedikoduya göre Alaeddin Bey bu va
kaya ait muh;o.kemede Emin Vafi B.in 
kazada hatası olmadıi(ma dair teha
dette bulunmuıtur. Halbuki muhake
me neticesinde bu hata thaaklcuk et
mit ve Emin Vafi Bey mahkı'.im olmuı
tur. Şimdi bu vak'ayı hatırlıyanlann 
yüzünde ı,;. ist;fham belirmektedir. 

Perşembe geceai. • 
Alaeddin Beyin perıembe gecesi o

tomobilin kaybolduğunu polise bildir
dikten sonra ~Öztepeye avdet ebnek 
te utemiıtir. Telefonla va ur sormll§, 
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Vapurcular işçilere 
Yol veriyorlar 

(Başı 1 inci uhifede) 
Yelkenci Zadeler taraftarlan olduğu 
görülmektedir. Takdiri kıymet netice
sinde de, Sadık Zadeler ve taraftarları
nın 10 vapurlanna 263,410 lira kıymet 
biçildiği ve 443,850 lira kıymetindeki 
33 vapurun Yelkenci Zadelerle taraf
tarlarına ait bulunduğu anlaıılmııtır. 

MEMLEKET 
HAIERL~lli 

1 Köylü nutuk söylüyor! On yıl için 
--o--

Bu itibarla. idare meclisinin, ıirke
tin murahhas azalıkları, müdürü umu· 
milikleri idaresi noktasından ittifakla 
karar veremiyeceği ıimdiden hisaedil
mektedir. 

Gireson bir kitap hazırlıyor 
ctRESON, <Milliyet> - Hal- 30 Ağustosun ve on yılın yarattığı Türk 

kevi tarafından cümhuriyetin onun 

cu ~ı1 döı_ıü.mü günü b~r ~ita_ı> ı_ıet- köylü inkılabından canlı bir misal._ 
redıleceğını evvelce bıldırmıftım. 

Yeni vapurculuk ıirketi resmen faa
liyete geçinceye kadar, hususi vapur
l'ardan Devlet Denizyolları idaresince 
kkalaruruyanlar bağlanımı bulunmakta
dır. 

Bunlardan yalnız Sadık Zade, lnönü, 
ve Firuzan vapurlarmm esasen eskiden 
de ıilep oldukları ve ıilep olarak iıle
meğe müsait bulundukları için yeni 
ıirketin teıekkülüne kadar yük nakli
yatında çalıtlırılacaklan vapurcular a
rasında söylenmektedir. Diğer posta 
vapurları müıtahdemini, biran evvel tir
ketin teıekkülünü sabırsızlıkla bekle-
mektedirler. · 

Filhakika hususi vapur ıirketleri 
müstahdemininin bu sabırsızlıklannda 
da haklan, vapurcular tarafından da Ia
hik görülmektedir. 

Dün Tavil Zadeler idaresi 56 müs
tahdemine birden, vapurlannm bağlan
dığı beyanile muvakkaten ve bizzarure 
yol vermiıtir. 

Diğer bir vapur idaresi, 8, bir üçün
cüsü 13, müstahdemine ayni muameleyi 
tatbik etmiıtir. 
Hrtsıui vapurlann müatahclemini 

ne olacak? 
Yelkenci Zade Lutfi Bey, kendisile 

ıörüşen bir muharririmize, Yeni ıirke.
tin teıekkülünü müteakip, bütün husu
si vapurlar müstahdeınininl yerlqtinne
ğe çalııacağmı söylemiıtir. 

V apurcular arasında ıirketin tqek
kölünü müteakip, yeni ve büyük tonda 
vçurlar almak hususunda da bir cere
yan görülmektedir. 

Bu cereyaılın. Devlet Denizyolları 
iıletme idaresi vapurlarına, yeni tir .. 
ketin gerek tonaj ve gerek konfor iti
barile faik vapurlara malik olmak hu
susunda iki grup arasında kuvvetli bir 
rekabete yol açacağı istidlil edilmek
tedir. 

Diğer taraftan hususi vapurlara tak
dir edilen kıymetlere de vapurcular 
ıiddetle itiraz etmektedirler. Dün De
niz Ticaret müdüriyeti vaırtaıiJe muh
telif firmalar tarafından takdir edilen 
kıymetlere itiraz istidalan verilmiıtir. 
Bu iıtida]ar, birinci ticaret mahkemesi 
riyasetine gönderileeektir. 

Tavil Zadeler, Yelkenci Zadeler, 
Cemal Bey, Asya ve diğer muhtelif fir. 
malar da itiraza hazırlanmaktadırlar. 
itiraz müddeti ayın 11 ine kadardır 
Ondan sonra birinci ticaret mahkemesi 
reisi, hakem sıfatile kararını bildire
cektir. 

Hakkı Bey ne di~or? 
Takdiri kıymet hususundaki itiraz

ları, Vapurcular Birliği azasından Mü .. 
tercim zade Hakin Bey, dün bir mu
harririmize, ıu suretle hülasa etmiıtir: 

"- Takdiri kıymet neticesi, vapur
cular arasında hayretle ve bahri müte
ha11ıslar tarafından taaccüple kartı· 
laruruıtır , diyebilirim. Nazan dikkati 
celbeden nokta, kıymetlerin az ve çok
luğu değil, aradaki azim nispetsizlik-
1...-dir. 

Bir buçuk ay vapurları birer birer 
muayene eden komisyonun, takdiri 
kıymet için. Almanyadan formol getirt
mek mecburiyetinde kalması ve oradan 
getirtilen formolü bile aynen tatbik 
edememesi, takdiri kıymetteki isabet 
derecesini İzaha kafidir. Türkiyede 
emvali gayri menkule ve menkuleye, 
Türkiyedeki vaziyete göre takdiri kıy
met lüzumunu takdirde tegafül eden ko
misyon, Almanyadaki bir apartıman
dan muadilinin lstanbulda ayni fiyatta 
olması lizım geleceğini acaba nereden 
çıkarmııtır?. Bahusus faaliyette olan 
ve az çok irat getiren vapurlanmıza, 
limanlarda satılmak üzere bağlı iıletme 
vapurların ıatış fiyatlarının csaı tu
tulması ne dereceye kadar muvafık ol
duğu çok su götürür bir meseledir 

Takdiri kıymet komisyonu az~ıın
dan Ticaret odası mümessili Kara Oı· 
man Zade Suat Beyin görmediği tetkik 
etmediği ve bilhassa ihtisas sahlbinden 
bulunan vapurlann evsafı umumiyesi 
hakkında hangi kanaatla izhar jes 
etmiı olduğu da mucibi tereddüttür 

Bizim vapurlardan evvel tahlisiye 
ı~kctinin vesaitine kıymet biçen ko
mısyonda bulunan lngiliz Loidinin 
oradaki hattı hareketile bu defaki hat
tı hareketi arasında da tenakuı vardır. 
lı, artık hakeme intikal etıniıtir. Ora
da neticelenecektir. 

Vapurcular murahhasları Hüsamet
tin Beyle Mösyö Y onje, komisyonun 
ekseriyetle biçtiği kıymetlere muhalif 
~ılar~ır.. Bütün takdiri kıymette
ki nııpetsızlıkler müessir olmuıtur .. ,, 

Vali Salih Cemal Beyin riyase-
tindeki kutlulama komisyonu 
memleket münevverlerinin ve 
gençlerinin iftirakiyle enelki gün 
Vilayet makamında büyük bir iç
tima yaptı. Bu içtimaa muhtelif 
müesseselerin mümessilleri olmak 
üzere 35 kifi ittirak etti. 

Büyük bayram günu netredile
cek eserin hazırlanması için içti
mada bulunanlar mütehassıs bu
lundukları zümrelere ayrılmak au
retile beş tali komite tefkil edildi. 

Eser, Gireson Vilayetinin inkı
laptan evvelki vaziyetine, istiklal 
mücadelesinde, ve inkılap yolun
daki mesaisine, inkılaptan sonra
ki vaziyetine, ait tetkik mahsulü 
yazılan ve mukayeseli istatiııtik 
•e grafikleri ihtiva edecek ve re
aiınli olacaktır. 

Eserin batma en büyük zevatın 
tanmmıf kumandanların edip ve 
tairlerimizin büyük inkılap hakkın 
daki kıymetli intiba ve ihtisasları 
konulacaktır. 

Bu eser, büyük inkılabı yaratan 
ve yapan Reisicümhur Gazi Mua
tafa Kemal Hazretlerinin yüksek 
tahsiyetlerine kartı sonsuz sevgi 
ve saygı tatıyan Gireson Vilayeti 
halkının ufak bir minnet ve tükr:ın 
armağanı olacaktır. 

Yağmur ve fındık 
GIRESON, (Milliyet) - Havalar 

burada bir haftadır yağmurlu gitmek
te bu yüzden mwtahıiller hannanla
rmda tüccaruannuz ise ardryelerinde
ki fındıklannı kurutamamaktadırlar. 

Ağustos nihayetinde fındık içi yük
lemek mecburiyetinde bulunan tüccar 
!arımız fmdıklarmı kurutacak güneıi 
bulamaymca timdiye kadar görülme
miı ve iıitilmemiı tekil ve ıerait altın
da fındıklarını kurutmak için fınnla
nn üatüae sermek ;uretile ve en tu
hafı d~ güneti bulmak üzere bir ok
kaaına da üç kurut masraf yaparak 
Ş. Karahisara kadar göndermeğe te
tebbw edilmesidir. lı bilir manıf bir 
ticarethane be§ bin okka fındığını Ka
ra"1iisa a lı:unıtup getirmek üzere üç 
kamyona yüz elli lira nrmiı ise de §0-

förler bu parayı da az gönnelerinden 
gönderememiıtir. 

Havalar böyle yağmurlu giderse 
fındıkçılanmız çok müıkülat karııaın
da kalacaklar ve fmdıklanru kurut
mak için kim bilir akla gelmez daha 
ne mühim ve enteresan tedbirler keıf 
ve icat edeceklerdir. 

Samsun borsası 
SAMSUN, (Milliyet) - Müddeti 

ağustnsta biten Samsun Borsa heyeti 
ıeçilmeai yenilenmiıtir. Sam.sun bor .. 
sası uzun tereddüt devreleri geçir
mittir. Hatta geçen sene borsanın ka
patılması İçin t91ebbüsler bile ya
pılmıf, fakat vekaletçe terviç edilme
mitti. Hiç olmazsa yumurtanın bor .. 
aadan ihracı üzerinde tevakkuf edil
mit ve fakat bu da kat'i safhaya in
tikal ettirilememiıtir. 

Samsun boraaıınm adı zahire ve 
emtia boraaaıdrr. 

ilk defa zahire borsası olarak a
çılmı§ olau bu borsaya yumurtacılar 
yüzde iki buçuk ihracat resminden 
kurtulmak için yumurtanm borsaya 
alınmasını rica etmitler ve bu suret .. 
le zahire borsası zahire ve emtia bor
aasına tahvil edilmi,tir. İhracat ver
gisi kalkınca bu aefer yumurtacılar 
yumurtayi borsadan çıkartmağa kalk
kıtmıılar, fakat buna muyaffak ola
mamıflardır. Bütün bu tezepzübe 
sebep Samsun borsaarnm teıkilatm
daki bozukluktu. Eski borsa nizam
namesinin bugünkü ihtiyaçlara teka
bül etmemesi de bu vaziyete azami 
surette yardım etmiıtir. Hıutalığr nİ· 
hayet anlıyan Samsun zahire ve yu
murta tüccan aralarmda anlaıarak 
yeni hona heyetini seçtiler. 

Y ellİj heyet ıu zevattan terekküp 
etmiıtir: 

Aydın zade Etref, Gücen zade 
Rasim, lskefeli zade Ömer, Hacı Sü
leyman zade Hüseyin, Cevat zade 
Hasan, Haydar zade Cemal, Temiza
li zade Besim Beyler. 

Yeni borsa heyeti aralannda ilk 
toplanmayi yaparak riyasete Gücen 
zade Raıim ve sandık eminliğine 
Haydar zade Cemal Beyleri aeçmiı
lerdir. 

sonra bir taksi otomobiline binerek 
Galataya doğru hareket etmiıtir. Ala
eddin Bey ya vapur bulamamıı yahut 
ta Göztepeye gitmekten sarfın~n.r et 
miı olacak ki matbaaya gitmiı ve ora
da kalmıttır. Zabıta kazaya muttali 
olduktan sonra Alaeddin Beyi Şişlide
ki evinde ara.mi§ bulamamı§, sonra 
matbaada bulmu§tur. 

Garaj bekçisi iaticvap eclilcli Giresonda neticesiz maç 
Cuma sabahı Alaeddin Bey refaka- GIRESON, (Milliyet) - Or-

tınde bir jandarma nlduğu halde du Spor Yıldızı ile Gireson Yetil 
Merkez garajına giderek kaza yerin- Tepe takımları dün büyük bir ka
deki otomobili çektirmek isteı:ııiıtir. ]abalık seyirci huzurunda &abada 
Buna niçin lüzum gördüğü sorulduğu kar•ıl,..tılar. 
zaman da : T .,. 

- Kaza mahallinde otomobilin lim Oyunun birinci devresinde sa-
ba, hah, radyatör kapağı vesaire gi- j yı yapılmadı. Oyunun ikinci dev
l;j kabilinakil aksamının çalınma11 ih- resinde Ordu Sporcuları hakemle 
!imali vardı, buna mini olmak için o- re itiraz ettiler. Münakafa ve mü-
tomobili naklettirmek istedim, demi§- kere d B ·· d k "t t 
tir. Bu mesele etrafında da garaj bek za uza ı. u yuz en va ı e 
çisi Hüseyin Ağanm ifadesine müraca- ı geçere~ hava karardı. Ve oyun 
, t edil mi tir. l da netıceaiz bırakıldı. 

Sinesinde büyijk bir zaferin parla
dığı Duınlu tepelerinde 30 ağustos gü
nü büyük merasim yapıldı. Ve meçhul 
asker abidesi halkın coıkun tezahüratile 
takdis edildi. 

Afyondan saat 6 da kalkan büyük 
katar Afyonlulan; lzmirden, Kütahya. 
dan, Konyadan, Manisadan ıelen he
yetleri alarak zafer meydanlanna gö
tü~dü ..• 

Civar köylerden çiftini çubuğunu bı
rakıp bayram yapmağa Mehmetçiğin 
huzurunda eğilmeğe kotan binlerce 
köylü ile birlikte abidenin etrafında ke
sif ve heyecanlı bir kalabalık toplandı. 

Saat 11 re doğru gelen bir filo tay
yeremiz toplantıya batka bir heybet ve
riyordu. Merasime saat 11 de bandonun 
çaldığı istiklil marfımızla ve ayni za
manda atılan toplarla ba§landL. Mütea
kiben muhtelif vilayetlerden gelen ha
tipler büyük tehidin bqeri lisanın an
latamıyacağı zaferlerini, mucizelerini 
ve Gaz.inin kumandası al tında daima 
muvaffakıyete gidildiğini ve gidilece
ğini heyecanla ifadeye çalııtılar.. Hele 
köylerden canlanndan, yüreklerlnden 
koparak gelip söz söyliyen köylüler hal
kın pek çok heyecanlanmasını mucip ol
mut ve pek çok alkıılanınıftır. Merasi-

Samsun mebusları köylüyü 
dinliyor 

SAMSUN, (Milliyet) - Samsun me
buslan Esat, Zühtü, Ruıeni Beyler Sam
sunda bulunmaktadırlar. 

Millet Vekilleri Vali Mustafa Arif 
Beyle birlikte Safraya, Termeye gidip 
gelmiılerdir. Samsundaki muhtelif te
fekkülleri ziyaret ederek ve memleket 
ahvali hakkında malı'.imat almıılardır. 

Fırkada balkın dilekleri ile alakadar ol
muılar ve bilhassa köylünün havayici 
zaruriyesi, tuz vesaire gibi mübrem ih
tiyatfannm ucuzlatılması hususunda köy 
mümessilleri tarafından yapılan temen
nileri alaka ile dinlemiılerdir. 

Galatasaray 4 - Samsun 
idman yurdu 1 

SAMSUN, (Milliyet) - 30 Ağustos 
zafer bayramı vesilesile her taraf tatil e
dilmiıti. 

Samsunda bulunan Galatasaray fut
bol takımı Fener saha11nda Samsun id
man Yurdu ile karıılaımıfbr. Neticede 
bire kartı dört sayı ile Galatasaraylılar 
galip gelıniılerdir. 

Hakem Samsun Şimendifer kulübün
den Şahap Bey idi. Oyun sert ve kıncı 
geçm · tir. Bu itibarla oyun tatsız olmuı
tur. Güzel bir oyun seyredilememİftir 
ikinci kartılatma yapılacaktır, 

Abide önünde h4'y..canlı bır nutult 
aöyliy"n Çalköylü Mehmet (*) Aia 
ile diıer bir köylünün sö:ı: aöylerk4'n 

alınan lotoğrallan 

me Galip Patanın sözlerile nihayet ve
rilerek askeri bir resmi geçit yapılmıt. 
hazır olan katara binilerek aYdet edil
rniıtir. Vilayattan gelen heyetle ıere
fine Afyon belediyesi tarafından ziyafel 
verilmittir. , 

Havai fiıek ve fener alaylan yapı
larak büyük zafer tes'it edilmİftir. 

Aydında pe~temallı kadınlar 
azaldı 

AYDIN, (Milliyet) - Dün ak. 
tam halkevi salonunda umuınt 
bir toplanb yapılnuttır. 

Toplantıda umum fırka tetek
küllerini, halk evi idare hey' eti ve 
komiteleri ve mektep müdür ve 
bat muallimleri cemiyetler reia
leri bulunmutlardır. Bu toplantı
da zafer bayramı programı konu
Julduğu sırada, kadmlarmuzın 
peftemallan bırakarak medeni ve 
insani kıyafete girmeleri üzerinde 
uzun müzakere ve münakatalar 
yapılmıt ve neticede evvelce veri
len kararın tatbikine devam edil
mesi kararl14tırılmıfhr. Toplantı
da bulunanlardan Muallim Necmi
ye Hanım, erkeklerin müaamaha el 
melerinden bazı hanımlarımızın 
peftemalları terketınediklerini ve 
evvelce verilen karar üzerine hal
kevi tarafından yapılan tenvir ve 
irpt hareketleri neticesi Pettema
ların gözle görülür bir derecede 
kalktığını ıöylemittir. 

Halkevi bu mücadelede devam 
edecek ve çok yakın bir zamanda 
Aydında Pettemala bürünmüt hiç 
bir kadın yurlt&f kalmayacaktır, 

tı.kı.,hird" Zafer Bayramından iki intiba., 
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Ankara Numune Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

ltalyan gureşçileri geliyor 
• 

Hastahnemize muktezi 29 6 kalem eczayi tıbbiye, sargılı
bez, panswnanlık tülbent bezi, 37 kalemlaburatuvar eczası ve 
28 kalem laboratuvar malzemesi bir kalemde olarak kapah 
zarf usulile 12 kalem rontgen alalı keza kapalı zarf usulile; 
67 kalem kulak. boğaz, burun, göz, idrar yolları ve cfitçi ili
h ve dişçi eczası aleni .suretle yirıni gün müddetle münakasa
ya konulmuş ise de teklif olunan fiyatlar haddi layik görül
mediğinden 31 Ağustos 933 ten 20 EylUI 1933 çar. 
şamba giinüne kadar yirmi gün müddetle temdi
den tekrar münakasaya konulmuıtur. Takas kalktı
ğından tekliflerde bu cihetin nazan dikkate almına-
111 li.zımdır. Taliplerin yevmü mezkiirda yüzde 7,5 teminatla
riyle birlikte .-ton dörtte hastahanede müteşekkil komisyo
na ~ şartname ve listelerini görmek için de lstanbulda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müd iriyetine ve Ankarada Hastaha
ne idare memurluğuna müracaatlan ilan olunur. (4562) 

İlk müsabaka ayın on beşinde- yapıla
cak, nasd bir netice alınacak? 

.... M •ıe.; 
-vwaw~w 

.,,., ... Jllı: ma..ı-

-~ 16 incle e 
ı.cak. lt;d7 m .,_ 

toPiJ&tı ,,. ıpon 

-mı.Jeri ebemmiye 
ti malmndur. Milli 
lııir lmdretle çalqan 
ltal}'Ullar aiireıt• 

- çok mühim nıev· 
kiler kazanmııJar • 

lmr. Yan ağır, hafif, 
yan vasat ıiketleri 

çok mühim giireıçi
Jerdir. Avrupa ve 
.lünya birincilikleri • 

- iftirak eden 'bu 
sireıçilerle müuba. 
lr.a yapmak ve bele Ru.ıJA clöniiıü pek 
iyi ol.acakbr. Bu iyilik muzu.f 'bir kıy 
.-ti haizdir. Balkan 'ft M:-n.t.. 
lımnasnu::lan evvel yapılv•k ba -..: 
aka bizim buaüne kadar yapmq ol· 
ılağumuz müaabakaludaki bedeni, 
fikri ve müoabaka kalııiliyeti itibarile 
merjimizi göıterecekliL 

balyan takımmm Tiirtııa.rle ilk yap 
bğı temasta çolı: ımv-lli ıreldikleri 
""' muhakkak kazanmak azmile mü
oabaka yapmak İıtedilderi anlqdıyor. 
827 ve 928 aeneanden beri lta.lyanla
n cö~. Bu t.ariblealen M>nra 1-
lalyanJar ııok müNbeka 7.apmflar ve 
lıir çok beynelmilel miiaabakalara ırir
mitlerdir. Bin-1eyh bize .n.ır.zanm 
ringe daha alııkm bulunuyorlar. Bu 
~ ıperdaki ~hemmi!'l'ti &fi
Jıardır. Heyecanı aial.elıen az olan mü
uıhık miiaabakanm 1 / 3 ilıııü kazannuı 
"demektir. 

Bizim prf!§Çilerlmizden her za· 
manld muvaffakıyeti beklemek bir 
haktır. Fakat bunu isterken mahiye· 
tini bilmediğimiz bir talmn br§ısmda 
kafiyetle istemek doğru olamaz. On
lardan yalnız bir JeY 'İstiyelim: Ellerin 
den gelenJ yapmakta lruaur cösterme
ainler~ 

r enis turnuvasının final maçları 
Tııkatlryan tema turnuvaSIDIJl finali 

dün Trabya kortlarında oynandı. Kar 
11la§malara büyfilı; bir "ehemmiyet veri 
li,..n.. 'Filhakika, m.çlar, ba aliıka· 
,... la;ıık bir heyecan ve hararet içinde 
cereyan etti, Neticeler ıunlardır: 

Tek erkekler: 
B• müoabakımın finJme en iyi te

ıü.çilaimİılden lkiııi, Suatla _şiriuyan 
kaim...,_ Biribirlnin en eaki ve kuv
vetli rakil>i olan bu i9-tmmçilerden 
~ b.zanıu:aiı tahmin edile
ıniyordn. Suadm aon Çelenç Kup tur
n.....nmda Mehmet Kara"lmıa mağlÔp 
•=·-a " imen bugünlerde tapıa· 
-1 fıw 11-•da bulumlağu göriilüyor
ıha. 

<Çetılıt IUr çar pqmadan mırra ilk i- ' 
ki ...ıi Şiriayan, 6/2 "e 6/4 kazandı. 
BllllD Suadm çok muvaffakıyetli bir 
oyunla 6/0 ve 6/4 kazandığı iki aet 
takip etti. Sonuncu set, turnuvanın 
•kıbetini tayin ,.,decekti. Vaziyete na • 
uran Snedm k•z•n•cağı tahmin ecli
liyorclu. Çünkü ilk iki seti kaybettik
le• sonra Suat çek aç.olmıt ve Şirinya
nı acleta ..önük bir W>zİyete .aolmı111tu. 
Son setlerdeki muvaffakıyetli oyunu 
idame etmek ıartHe Suadın kazanma• 
ınnına hiç bir "Oebep .,...ktu. 

Fakat, -vaziyet tahmin hilafına ce
reyan etti. Şirinyan çok güzel bir oyun 
oymadı, Suadm da _ayni deıw-e de par· 
lalı: oynamaaına rağmen '90n set ve tur 
DUYA 7 /S Şiriny.aDlft lehine bitti: (6/ 2 
6/4, 8J6, 6/ 4, 7 /S). 

Cifr erkekler: 
Finale, Şiriayan - Karak&§ çifti ile 

Suat • Şordvar çifti kaJmqtı. Birinci 
çiftin luısanacaiı tahmin ediliyordu. 
Nitekim Şirinyan • Mehmet Karakaı 
dört aeti de kazandılar: 6 /3, 6 / 4, O /6, 
7/5. 

Tek lıarıtmlar: 
Finale küçük Grodtaki ile Mile. 

Pul kalmıth. Küçük Grodetslü 6/1, 
8/1 kazandı. 

Cilt hanımlar: 
Finale Pul - Olivari çiftile Grodeta-

llilliym,.m romanı: 2 

ki • Kaming çifti kalmıtb. Pul • Oliva
ri çifti kazandı. 

Muhtelit: 
Finale Şirinyan - Kaming çifti >le 

Bina • Olivari çifti lı:almıt- Şiriayan -
Kaming çifti, 7 / 5, 6/1 kazandı. 

1830 kilo esrar 
Kaçakçılar .dün getirildi 

Gümrük muhafaza teıkmıh tarafın 
dan Gemlik mmtaka~da 440 kilo ka
çak esrar derdeatine muvaffak olun· 
dnğunu dünkü nüshamızda yazmıthk 
Bu hu•uata dün aldığımız mütemmim 
tafsilata ~öre,, gÜmrİİk muhafaza m~ 
murları 31 ağustos günü Gemlik yakı
nında Tuzla çiftliği kariyeainde Da
niş Bey çiftliiinde ve 1 eylül günü de 
Gemlikte Kürt Mehmedin böc.ekbane
ainde arama yapmıJlar ve 1830 kilo 
kaçak earar derdeat ebni§'ler ve bö
cekhanede de gizli bir imalathane 
meydana çıkarmıılardır. Böcekhan~ 
de ~yrıca bulunan bazı aHit ve edevat 
ta müsadere edilmiştir. 

Bunlann kaçakçıları olan Kürt 
Mehmet, çiftlik k.ii.tibi Mustafa kahya. 
kır bekçisi Yusuf derdest edilerı;k 
gÜmruK muhafaza motorlarile dün 
mahfuzan teJırimize getirilmiı ve ilı
tıoaa mahkemesine sevkedilmişlerdir. 

Margerita oaparuntla 
Zonguldakta Yunan ban<hrah Mar

gerit vapurunda cümrük muhafaza 
memurları larafmdan yapıl.an arama. 
da bir miktar kaçak konyak ve Metak 
u. .. -..nyağmm taklidi etiketler elde e• 
dilt>r_ek müaadere _edilmittir. 

ÇIKTl_ : 

lktia.al: 
Yazan : İBRAHİM ll"AZIL. 

Uruve1'Bite pr<>fcsöderinden İbra· 
lıi.m Fazıl Beyin iktisat eser.inin i
kinci ellili çıkmıştır. Birin.ci ciıldi 

tamamlıyan bu eser _gerek talebe ve 
gerek memleket mütefelı:lciderine 

tavsiye olunur. 

5984 

lstanbul Tapu Jıaııuemurluğund-. 
Kmiyei Atik Ali P&f& mahallesinde Sal
matomnık yeni Sırlmetomnik çıkmazı ao 

kaimda eski 133 mükerrer :reni 4 numa 
ra ile mürakkam bir bap hanenin tap. 

ca kayih bo1unamadWuıdan aenetaiz ta

oarrufata loyaaen aahlpleri buluner laak 

ftledi Yaa« El'endi ........, tescili için 

muamele yapılmak üzere tapu memuru 

tanıfrruLm mahallinde tahkikat yapıl> 
c:aktır. Bu yer baklanda taaarruf iddia

unda bulurum var İle on beJ: gün zarfın

da l•tımbul Tapu idaresine ve yahut IS. 
9-933 tarihine miisadif pazartesi günii 

· aaat dokuzclao on .dörde kadar evrekı 
müsbitelerile beraber ıuaballiude bizzat 
ve yahut vekillerinin hazır bulunmalan 
ilin olunur. (7006) 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da. •- yıldızlannm romam 

-: VICKI BAU/11 Tenoeme:KAM"RAN $ERIF 
IASA. - [Hollyw.-1'.J• bir p 

ee. K.OTdagan filmi ilk defa 11öateri/i-
7<#• l>Rnyanın - giael «d_.ııliFC i
lôa ..ıilen Oliuer Dent isminJelri llWf· 
h ... --- .alıtörü lıemli ~ynadıjı /il
mi -;yre ..,ljyor. Hallan COfkun tna-

hiirfttı. . 1kr --- a:İ;ya fııkın-
1'"· . Hôaılı Holl:ywoad • •• J 

tplaİn arkaomda oılaatrnlan halk 
ı....,..ı ettikçe, mavi bir magnuium 
alevi hdufuyordu; projektörler de ae
maya oeliımlar cönderiyorlardı. Yan 
llllf maırneııimn ..,ridi kolnnu hava
yı clolduruyar, Fenilu Sin.oma Sarayı
na girilen kapdarm önünde duman 
bölükleri dalğalaruyordıı.. Radyo ıe
ıim büyültmeğe mahana iki B.let te 
bir tenftan kıyamet koparıyorlardı: 
ltunlardan biri sekizinci katta, etrafa 
musiki dağıtıyordu; diğeri, cümle ka-

PBmm üatünde, Mr. Kellerin ve kur
banlarmm mikrofona bajırd.ıklan 
ııözleri kalın bir ba4 aedaaiyle, tekrar 
ediyordu. 

Daha ..ı.in olan yan kapıda, parlıı: 
\meydanının kartısmda, bir eıbhi im
dat iıtaayonu kurulmUJtu. Daha o
.7Ull batlamadan, bet kqi hayğm bir 
halde imdat iıtaay-una getirilmİ§ti. 
Bunlardan ikisi erkek, üçü kadındı. 
Erkeklerden birinin bir kaç kaburga 
Jı:emiii oldukça fena bir ourette kırıl· 
mqh. Adam, ha•ta ve fUUl'8Uz bir 
ökaüriikle kan tükürüyordu. 

Yatağm üzerine eğilmit olan dok· 
tor: 

- Belki de kaburgalar ciğerleri 
delmi~tir, - dedi. 

Filmin ilk temsili münasebetiyle 
yazaca~ı rapor için notlar alan F e-

,, 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Kütahya yolunun (6161) lira bedeli keşifli 

1 l + 836 - 26+ 000 kılometr eleri arası 17-9-933 tarihine mü 
sadif pazar günü saat on beş otuzda encümeni vilayette iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 
Keşllnameyİ gönnek ve E•.a maliimat almak İsteyenlerin en 
cümeni viliyete ve Nafia başmühendisliğine kapalı zarf usu
lile evrakTe 'Vesaiki kanuniyeleri ile müracaatlan ilin olunur • 

(4422) 8128 

1 
Tepebatııvla Aari SinerDa yanında 8 No. dükkan: 

1 
_Teminat 

17L. 
Abarayda Çukmçqmede maa arsa dükkan: Teminat 4,5 L. 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık mü- · 
zayedeye konulmU§tur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere· 
Levazım müdürlüğüne, JllÜZa yedeye girmek için de teminat 
makbuz veya mektubu ile 25- 9-933 pazartesi günü saat on 
bqe kadar Daimi encümene müracata etmelidirler, (4603) 

--- ---------
1 Evkaf m6dtrlyeti I· 

MahaDe ve Mevkii Sokak ,,., caddesi No.u CUıU 
Mabmutpata Hac:dı:~ Rıza Pap J'OkuJU. 256-258 Küçük Jznıil"lioilu. bam. 
çek. 
Sirkecide Hocapat;a. Aziziye 

, 
96 Diikkiın ve üatlinde odalar 

Sirkecide Emirler. Hamidiye Te Tram- 42-44 Diildıiıı 
vay. 

Beyoğhmda Kuloiilu Aiaba""'*'ıuda ii • 9 Daireai 
~ü Valof bamn. 

-S.Voğhmcla Katip Telgraf ~ f' Daireaı 

Mmtefaçelelıi M No.ı....--o 

Beyoğlunda Hüseyin 
ıağa 

Beyoğlunda Ka • 
)111ıerhatgn 

Be.,yojlunda katip 

Mnatefas+Ai 

am. 
Zanbak. 

Çakmak. 

' 
Alıdullalı.. 

( 
il Hane 

r 

19-25 H~ 

16-20 

Balada muharre emlilı: 93 5 senesi Mayıs nihayetine ka
dar pazarlıkla kiraya verileceğ inden 28-9-933 tarihine kadar 
E-vbf müdiriyetinde Akarat k alemine müracatalan. ( 4589), 

Barzilay ve Benjamenl Beyoğlu lngiliz 
Gemi mücehhizleri 

Galata, Merkez Rıhtım Han No. 5-9 

Telefon: No. 40989 

Mahi halin 4 üncü pazarteai günü Mer 

aiadea vürut e4ecelı: "Necat'' Yapunına 

tahmil edilen qyalarrn münilünleyhleri, 

eıyalannm tahliyesine dair talimamu ita 

etmek üzere yeni aiz•mname mKibince 

lııtıodıul Li- firketİ Kabotaj ...ıdiya

b şirketine ıuüracaat etmeleri rica olu

nur. (6983) 

ÇELTJK TESiSATI 
Saatte ~ k1Jo randman venen mü

kemmel bir pirinı; ı;eltilı: ...., -saire tesi

satı satılıktır. Ga.!;ıta Fcnnenecilerde 

105 numemya mürac.aat. Posta kuru9ıı 

Galata 1371. (li889) 
6165 

nikı Sinema Şirketi llanat oubeain
.den küçük Joe Ray sonlu: 

- Olüm tehlikesi var mı? 
Doktor: 
-H~,.tedi. 
- Emiııı miainiz7 

Kız Mektebi 
Mektqı 20 Eyllli 1933 çarşamba günü 

açılacaktır. İzahat almak için her :ra
ınan mektebe müraaıat olunur. 

Kayıt ve kabul muamelesi için 11 

Eylülden itibaren Cwııa w Pazar-dan 

maada bergiin lCJ..12,30 kadar mektep 

müdiriyctlne milmcaat oJuıı.ur. (6856) 

6017 

Ademi iktidar ve 
bel ge•ıekllgine 

kartı en müe11ir den SERVOlN 
baplarııcbr. D.epoau, latanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Mıı:rkez eczıuıeaidir. Tq
reya 150 lıuruı posta ile gönderilir. lz
mir'de Irgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni F enh eczanelerinde bahmur. 

(6909) 

-Eminim. 
.J_oe Ray: 
- "Peka'la ! - dedi. 
Sırtında lıOfDUhuzluğa deti.let ~ 

den bir bal ırardL Suratı: "'Pek fe
na!" Diyordu. llanat ıubesiniu nok
tai nazanna göre, bir filmin ilk teıu
ailinde bir kitinin çiğneım>esi, on kiti 
-nin kaburgalarmın birl>iıi- geçme
.inoilen bin Irat haymlı idi. 

Araba göze pek gözükmeden, ev• 
Jerin teıkil ettiii bataklığın arkaam• 
daki caddeden uzaklaprken, halk. 
ÜÇ çeyrek saat bir teehhürle aon ola
rak gelen davetlilerin Üzerine boıan· 
dı. Ba aeler halk, poliaten 1Nukm çık 

, b, ipler, bağırı§malar, itifmeler are
•ada koplu. Müt<>Yekkil ~lıreli ba
lar düjmeliler(l ), her tekilde mu1ı:a 
-tin -emiyJe faydwz olduğu
na kam olarak bu hale aeyirci kaldı
lar. 

••.ıc..rdaian" filmi ortalıiı heyeca
"18 v_ermiıti. "Kedog.an", F eıiikı Si
nema ~irketiııin bu ..,ne çdcaı dığı en 
=iimnı 6Ino4i. 1ki lllil,._ 11-'- -
ilun para. iki büyük sabıae, laıı:oçya 
-1ıili..ıle bir _.:aj, JMmin -el yazısı 
metni üzerinde dobz lıuçu1ı: aylık 
meoai, yedi hafta fotoğraf çekilmesi, 
<>n dört bazn-lık Oliver Dent'in Ria Ma ' 
ra ile "birlikle temoil ettiği 'Kordeğan, 
iıte böyle bir filmdi. Joe Ray Blok • 
nutkunu lcapattı ve o;ıansoız l"'J'alıY< 
sıhhi imdRt arabamıa ırötüren sediye
yi takip etti. 

OliYer Dent gelmİ§ti. 
Hatırlardadır, "Kordoean" filmi 

gösterildiği sırada De.at Oliver, dün
yanın en gÜzel adamı addolunuyor
du. hanat Şi~ buna istatistikler, 
mü"""'akalarla -ishal etmi" bu suret
le Allah'ı da biraz fena Taziyette hı· 
T.ı....l§tı. Doğı nsunu aöylemek lazım 
gel""mıe, hakiki OliTer Dant'te ilancılı 
lığın uydurduğu bu gÜzellikten eser 
yoktu. 

Çehresinde en kalın ve en yuma
§ak düzgünün yumuıamadığı fotoje
nik bir oertlik vardı. Tahakkuk eden 
havalleTe teşne olan halk •ehebini 
bilmeden nna bayılryordu. Münekkit 
ler arti,,t ha1<kmda, hep ışıkla al.ô_ka
dar '\' R fı(lar buluyorlardı: Panl panl, 

' 

. -
. . 

-- - -

1 Emlak ve Eyt~m Bankası ilAnları 1 

T eşvikiyede ehven fiatla 
sablık mutena arsalar 

ESAS MEVKii VE NEV'i 

351 T etvikiye Harbiye caddesi 1 harita mmıa
rah ana. 

357 Te,vikiye Harbiye caddesi 8 harita DUma· 
rah araa • 

358 T etvikiye Harbiye caddesi 9 harita n
ralı araa. 

385 T ~ye atilı: Bostan, cedit Atiye sokağı 
37 harita numaralı arsa. 

384 Tqvikiye ati Bostan, cedit Atiye daiı 
36 harita numaralı ana. 

383 T 4!fvik:İye atik Bostan, cedit Atiye aokaiı 
35 harita numaralı arsa. 

382 Tqvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
34 harita numaralı arıa. 

381 T eşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
33 harita numır.talr arsa. 

394 Teşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
46 harita numarlı arsa. 

393 Teıvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
45 harita numaralı ana. 

392 Teşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
44 harita numaralı ana. 

391 Tqvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
43 harita numaralı arsa. 

403 T qvikiye atik Bostan, cedit Atiye M>kağı 
55 harita numaralı arsa. 

402 Teşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
54 harita numaralı arsa. 

lliktan 
lllmo 
559 

709.50 

721 

591' 

581 

&70.50 

535 

543 

276 

277.50 

279.50 

520 

526 

492.50 

Temina 
Lira 
900 

ıooe 

1000 

~70 

300 

285 

270 

27() 

165 

165 

16!i 

350 

350 

275 

Balada muharrer arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek 
prtile ve açık arttırma ile 21 eyliıl 933 perşembe günü satıla
cağından taliplerin hizalarında gösterilen teminat akçelerini 
müstashiben yevmü mezkiirda saat on albda ıubemize müra
caatlan. ( 4595) 

Adalar Malmüdürlüğünden: 
Adalar HükUmet konağının mevcut keşif ve şartııame mu 

cibince 2830 lira 20 kuruşluk tamiratı 29-8-933 tarihinden iti 
haren 20 gün müddetle ve kapalı zarf uıuble münakasaya 
konulmuştur. ihale hakkında 17-9-933 pazar günü saat 14 te 
karar verilecetkir. Taliplerin tekliflerini havi zarflan mezkur 
saatten evvel Adalar Malmüdürlüğünde toplanacak komisyo
na tevdi ile teferrüatı hakkında izahat almalan ilin olunur. 

(4467) 

lstanbul Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

İstanbul Erkek 1 .isesinin nakledildiği Düywıu umumiye 
binasında yapılacak tadilit ve tamiratın eylUlün altmcı çar
§aınba KÜDÜ aleni pazarhkla ihalesi mukarrerdir. Talip olan 
ların keşif ve §Ul:nameleri görmek için liaeye ve ihale için mu
ayyen gÜnde saat on albda Maarif idareainde liaeler mübaya
at komisyonuna müracaatlan. ( 4593) 

1 DeTlet Demlryolları iclare•l ilan arı 1 
8 - 10 adet ray otobüsünün kapalı zarfla müna.kasası 4 T eş 

rinievvel 933 çarıamba günü saat 15 te idare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Ankarada malzeme dairesinden ve Hay 
darpa§ada tesellüm ve aevk müdürlüğünden bila bedel temin 
edilebilecek ıartnamelerde yazılıdır. ( 4604) 

Samsun - Sıvas hattı üzerinde Hacı - Bayram İstaıyonu 
civarında kilometre 95,660 da ki taş ocaklanndan çıkanlacak 
4000m"balastmkapahzarfla münakasaıı 20 Eylfil 1933 çar-, 
11amba günü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacak 
tır. 

Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer liraya satı 
lan prtnamelerde yazılıdır. ( 4498) 6136 

Yozgat Vilayetinden: 
.120178 lira 90 kuru§ bedeli keşifli Yozgat Memleket 

hutanesi için 28-8-933 tarihinde talipler tarafından yapılan 
teklifler mütedil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka 
dairesinde ihalenin pazarlık s uretile icrası takarrür etmiız ol
duğundan 28-9-933 perşembe gÜnÜ pazarhkla ihalesi encü 
meni viliyetce icra edileceği ilan olunur. (4537) 6150 

ziyadar, ıa§&alı ••• 
Oliver otomobilden iner İmnez 

halk ulumağa baıladı. Mr. Kelleı- -
1• 1 k • • .l.J-. clö - tü."" am ama "1ÇID ona v.uaa· uı nmtUf 
Fakat büyük arti•ti ilinc:mm elipden 
zorla kopanp aldılar. Oliver bir an 
buamağm üzerinde .aabit kaldı. Sarı
fDl çelıreaini, otomobilden indirmeli 
için elini uzathğı bir kadına doiru 
çevjrmitti. Kadının tereddüt ettiii an. 
laplıyonlu. Böyle tezahüre allflk ol
duiu ve böyle f")'leri pek lle"9Dledili 
halde, miitelaayyir - iirkek, pümııi 
yordu. Sonra halk etrafını lwfatb: 
Uzaktan bakınca artiati batta tqıyor 
zamıederdimz. Halbaki hakikatte bo 
yu herkesten daha uzun olduiu için 
öyle gÖrÜDÜyonlu. 

Mr. Keller döndü, mlkrofonun ö
nüne seçti! 

- Dinleyin, diye batırdı. Dinle
yin, çocuklar ••. lıittiğiniz bu giiriiltü 
nedir biliyor musunuz? Oliver celdi... 
Burada alanlan bir ıöraeniz... Bakır 
düğmeliler arbk mayna ettiler ... Şu
rada ihtiyar bir kadın "01" u görece
;(im diye koşarak caddeyi geçiyor. O, 
herkeae el yazısı veriyor. Gülüyor. 
bir kaç söz aöyliyor. Durun bakalım .• 
Eğer halkın elinden kurtarabilirsek, 

aize de IÖZ aöyliyecek .•• 
Oliver kendiaini ulı:ı§tıran ahali 

arasında, oöz oöyliyonlu: 
- Makul olun, yavrularım! Di· 

yordu. Oatümü baflllll parçalıyacak• 
amız. Yeni fraırıma dikkat ediniz .• , 
Sinemaya cidecefim-. Haydi çocuk· 
lar, uala durunua... Bilaenhı hepini:ı.I 
mı çok ımyorum ••• 

Ymmqak boksör omuzlan , ırül• 
)'Ü:ZÜ balkın üıtünde dalğal"!llJ"ordu •• 
Nuik davranahilnaek için efıDden .. 
Jeni yapı:yordu. Keml!oinl itip kakan
ları, ayaklarmr çipedllderi bala
lömaeyi incitmeden kurtulmai• çalıp 
yordu. 

Bir liaç adım ötede, hemen liendl 
hizasında bir çehre gördü ve Aıneri-. 
kalılara has olan bir isim hafıza11 
kuvvetiyle kim olduiunu derhal fi(• 
nıdı. 

- Hallo, - AJdena ... Diye bağırdı. 
imdadıma gel._ 

Hemen Oli.er Brent ndar boyl• 
postlu olan delikanlı cevap Yenli: 

- Hallo ... 
Oliver haykırdı: 

(Devamı var)) 

(1) Polisler. 



MILUYET PAZARTESi 7 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkanlmağa bqlaaan yeal aene mahaulti toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her l•teyene •ablmaktadır. Fiatlarımız eaki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci lıtasyoaunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çı;::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Aacak ea az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. İ•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be
delin yüzde ylrmi•I peıin ve tl•t tarafı hamule aenedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderillr. Depodan itibaren btittln maıraflar 
ve mea'ullyet mtiıterlye aittir. Gönderilecek mal tirket tarafından mütterl heıabına ıigorta ettirilir. Slparjt bedelinin tamamını gön
derenler için algorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon ılparlı ederek bedelinin temamını pefİn ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
tenzilattan iatlfade ederler. 

Adre•ı fıtanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

3 üncü Kolordu ilanları 

İzmit Fırka Satın alma ko AL. KOM. nu ve münakasa• 
misyonundan : ya girmek için tayin edilen 

Merkez ve Tuzladaki Kıt'at gün ve saatte Eski~hirde 4. 
ihtiyacı için ı3,242 kilo Şeker K. O. SA. AL. KOM. nuna 
kapalı zarfla münakasaya kon ve İatanbuldan müracaat ede 
nıuştur. İhalesi 9 Eylül 933 ceklerin de ayni gilnde teklif 
cumartesi günü saat ıs le- edecekleri fiatla teminatlar1DI 
clir. İate~erin ş~~tname~ j3. K: O. SA._~';.KOM.nuna ve 
görmek uzere her gun ve mu rebileceklen ılan olunur. 
nakasaya iştirak edeceklerin (3275) (4400) 6072 
tayin edilen giinde lzmitte Fır 4 

.... 

ka satın alma komisyonuna Eskişehir askeri SA. AL. 
müracaatlan. (3258) (4241) KOM. dan: 

....... 
Darıca Askeri Satın Alnıa 

Komisyonundan: 

6054 K. O. ve Hava Kıt'aları ih 
tiyacı için açık münakasa ile 
45,000 kilo Kok kömürü satın 
alınacaktır. İhalesi 20 Eylül 
933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin şartna 
meyi g§rmek üzere her gün la 
tanbulda 3 üncü Kol Ordu Sa 
tm alma Komisyonuna ve mü 
nakasaya girmek için tayin e
dilen gÜn ve saatte Eskişehir 
de 4 üncü K. O. SA. AL. 
KO!VI. nuna ve İatanbuldan 
müracaat edeceklerin de ayni 
gilnde teklif edecekleri fiatla 
teminatlarını 3. K. O, SA. AL. 
KOM. nuna verebilecekleri i 
lin olunur. (3276) (440ı) 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i
çin ıı7,000 kilo kömür, ı3 
bin kilo nohut ile 200,000 kilo 
odun kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. İhaleleri 13 ey
lul 933 çarşamba gilnüdür. İs
teklilerin şartnameleri görmek 
üzere her gÜn ve münakaaaya 
girmek için de o gÜn ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alma komisyonuna 
müracaatları. (3266) (4334) 

6063 
••• 

Darıca Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 10,000 kilo gaz, 6,000 kilo 
makarna ile 2,000 kilo beyaz 
peynir kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhaleleri ı7 E. 
ylw 933 pazar gilnüdür. İste
klilerin sartnameleri görmek 
üzere h;r gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alma komisyonuna 
müracaatları. (3267) (4335) 

6064 

Darıca Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 1600 kilo zeytin ile 1000 
kilo zeytin yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale 
leri 18 Eylw 933 pazartesi gü
nüdür. İsteklilerin şartnamele
rini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Da
rıcada Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları. 
(3268) (4336) 6065 

lzmit Fırka Sa. Al. Kom. 
dan: 

Fırka Merkez kıt'atile Tuz
ladaki kıt'at ihtiyacı için 104, 
bin 300 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi ıs eylul 933 cumar 
teai günü saat IS tedir. istek
lilerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin de tayin olu
nan günde İzmitte Fırka Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 
(3269) (4337) 6066 

* * • 
Eskişehir Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Eskişehirdeki hava kıt'atı 

ihtiyacı için açık münakasa ile 
80,000 kilo Kriple maden kö 
mürü satın alınacaktır. İhale 
si 20 Eylul 933 çarşamba gil 
nü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek her 
eiin İatanbul'da 3. K. O. SA. 

6073 
••• 

K. O. 1. F. ve Hastahaneler 
ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo Gaz yağı satın 
alınacaktır. İhalesj ı6 Eylül 
933 cumartesi gilnü saat 11 ' 
dedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda O 
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(318) (4403) 6074 
• • • 

Çatalca Müstahkem Mev 
kü için açık münakasa ile 
110,000 kilo lavamarin satın 
alınacaktır. İha,lesi 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda O 
çüncü Kol Ordu satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(319) (4404) 6075 
• • 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorlu kıt'at ve müesseaat 
ihtiyacı İçin ı500 kilo lapa
nak, 1000 kilo Bakla, 2400 
kilo taze fasulya, 4800 kilo do 
matea, 6000 kilo Patlıcan, 
9300 kilo Pırasa, 8800 kilo 
lahna açık münakasaya kon 
muştur. İhalesi 21 Eylül 933 
perşembe günü saat 11 de ya
pılacaktır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Corludaki As 
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racatları. (3282) (4479) 

6094 ...... 
Konya Askeri Satmallllil 

komisyonundan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 426,000 kilo kok kömü
rüne verilen fiyat pahalı görül 
düğünden pazarlığa konınuş
tur. ihalesi 11 Eylw 933 pazar 
tesi günü saat 16 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve pazarlık için ta
yin edilen gün ve saatte Konya 

Kırklareli Ziraat Bankasından: 
Muhammen Hıni devirdeki Zirai Dönüm 
Kıymeti Kıymeti 

Müıtemilitı Fevkani 5 oda 2 hali 1 
tabtani viraa 

2000 1500 800 

Evlek Cinsi Mevkii Karyui Senelik İcan 1 
Lira Kuruş 

Salon T ahtani dnkkin Kahve hane arka tarafı fevkani 
mağaza bir kıt'a bahçeyi pmil 

Diikkin Otel Eski hükfı· Kırklareli 36 
ve kahve met C. 

İtbu emvalin ihaleleri 14 eyliil 933 tarihine müsadif perşembe pnO ıaat ıs tedir 
10 2 Tarla Karahıdırda Karahıdır o 50 
30 6 .. .. .. ı so 

250 250 " 
Tilki inligi .. 

120 40 .. Kavaklı yolu Le feci 6 

ı-.. Naim Vapur idaresi -
lzmlr Silrat Poıtaıı 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18dedoiralZMIR'e 
hareket eder. Tafailit için Gala 
ta Gümrük kartıaıncla Site Fran-

• aez Han No. 12 Tel: 4 1041 -
(693l) 591ı 

......................... im!!! 
Deniz Yolları lıletme'i 

ACENT ALARl : 
Karaköy • Köprllbqı Tel. 4236. 

Sirkeci MllhUrdar .zade han 30 15 .. Tilki ağlı .. 1 50 
36 12 Bağçellk 1 80 

ı Telefon: ZZ740 

90 
20 
36 
ıo 

60 
80 
80 
30 
90 
70 

1200 
120 
800 
175 

240 
ıs 
ıso 
60 

12J 
100 
300 

1500 

660 
4SO 
60 

520 

.. " 
ıs .. Ahlatlı .. 4 
20 .. Dere arası H 1 
2S .. Tuz tarli .. ı 

10 .. G6110k .. 1 

f,bu emval 21 Eylül 933 tarihine müaadlf per.ıembe gllnü saat IS te ihıı.le oluııacakhr. 
30 .. Ark bent 

" 
3 

80 .. Kale tarla .. 4 
20 • Kliçlik çayır .. 4 
30 .. Kerimit ağlı .. ı 

9() .. Çiftlik yurdn .. 4 
70 •• Kara bayır .. 3 

450 .. Kerhane tarla .. 60 
40 .. Ayazma .. 6 

300 .. Dutluk .. 40 
350 .. Yeni köy yoln .. 8 

işbu emval 28 Eylül 933 tarihine müaadif perşembe günli saat ı5 te ihale olunacakbr. 
30 .. Büyük çayır .. 12 
15 •• Deg;rmcn alb .. o 

1 o .. Çiftlik arpalığı .. 9 
.... 40 .. Üyük altı .. 3 

30 
" 

Kavaklı keraneıl ,. 6 
40 .. Kara Halil .. s 
ıoo .. Bent tarla .. ıs 

250/250/17t .. Kabaceviı I Çi- .. 7S 
çekli ve halkalı 

400 .. Çiçekli .. 33 
150 .. Bent tarla H 22 
120 .. Kara Halil .. 3 

t 80 .. Petko tarla .. 1 26 200 .. Eski ana .. 

so 

80 

so 
50 
so 

75 

75 

50 

Pey akçesi ve ihale bedelleri nakten ve yahut gayri mülıadil bonoıi!e ödenmek üzere yukarda 
evaafı;ıyazıh gayri menkuller açık artbrmaya çıkarılmıştır kafi i.1aleleri hangi tarih ve gJn ve. aaatt& 
yapılacağı hizalannda gösterilm~tir, Taipler muhammen kıymet üzerinden 0 0 yedi buçuk l:e>abı!e pey 
akçelerlle bankamıza müracaatları şartname İ>anka kapusuna asılmıştır. Senei haliye vergileri belediye 
rusumu müşteriye aittir ve daha fazla taf4ilat almak isteyenlerin Kırhlareli Ziraat bankasına 
müracaatları. (4590) 

- --:--~-----· 
BİRİNCİ 1ZM1R 
SÜR'AT VE İS
KENDERİYE 

POSTASI 

EGE 
vapuru 5 eylül Salı günü Gala
ta rıhtmıından lzmir, Pire, ls
kenderiye'ye kalkar. (4579) 

6192 

KARADENiZ 
BİRİNCİ ARALIK 

POSTASI 

DUMLUPINAR 
vapuru 5 eylül salı saat 18 de 
Galata nhbnıından kalkar. cı. 
DiŞTE Zonguldak, İnebolu, Si· 
nop, Samsun, Onye, Ordu, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon Ye 
Rize'ye DöNOŞTE bu iskelele
re ili.veten Sürmene'ye de uğ
rar. (4581) 

• 6194 

........ KAD~öv ........... 
·• SAıNT - JOSE~ h ,, 
Fransız Lisesi Müdürlüğünden: 

l - Bu aene eylulün 1 lnci pazar 
teai ııünü tedrisata bqlanacaktır . 

2 - Kayıt muamelesi pazartesi 
gününden maada her gün aabab aa
at dokuzdan• il buçuğa ve aktam 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 

3 - Uk tabaili bitirip şahad,.t 
name alan talebe orta aınıfrna I' ~ :
mek için evveli. ihzari sınıfına ka 
bul edilecektir. 1 

[6519] - 6000 ..... 

l.tanbul Sıhhi Müeıseseler Sabnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

lstanbul Üniversitesi Eminliğinden 
Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 1350 metre yerli kuma 

p olbaptaki ıartnameai veçhile ve 12 EylUI 933 salı gÜnÜ saat 
14 de kapalı zarf uaulile ihale edilmek üzere münakasaya kon
muıtur. isteklilerin müracaatları. (4343) 6120 

Feyzlatl Liseleri Müd6rlüğüadem 
1 - ilk, Orta ve Lise kHımları mezuniyet ve ıuuf imtihanlarına 2 

Eylül cumarteai günü bqlanacak br. 

ı - Fakültelere ve onlara bağlı mektep ve enstitülere talebe al 
ma işine 9 eylw 933 cumartesi gilnünden itibaren başlana
caktır. 

2 - Eczacı mektebi Fen fakültesine Dişçi mektebi Tıp fakülte
sine bağlıdır. 

3 - Kayıt iti ait olduğu fakülte kalemlerinde cumartesi, pa
zartesi, ve perıembe günleri saat ıo dan 12 ye, ı4 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. 
. "Kabul tartları tunlardır! 

A - Fakülte Reisliğine istida Proğram mektepten öğrenilebilir. 
2 - Derslere 11 Eylul pazarte ~i günü batlanacaktır. (6641) B - Lise veya Yüksek Mektep phadetnaıneai 

6005 C - Nüfus hüviyet cüzdanı _________ .....,,,_ ____________ D - 4,5x6 büyüklüğünde kartonsuz 6 fotograf 

da K. O. Satın alma komisyo- ı ihalesi 6 Eylw 933 çarpmba E - lstanbuldaki ikametgi.h ilmühaberi "Polisçe muaaddak 
nuna müracaatları. günü saat ıs ve 16 dadır. Is- 1 olacak" 

(3287) (4596) teklilerin teminatlariyle birlik F - Aşı ilmühaberi ve Sıhhat raporu. (4600) 
' le muayyen vakitte Çorlu As-

Birinci Muh<.bere alayında keri Satınalma komisyonuna f h• ) U M •• d •• ) •• " •• d 
mevcut ıOOarabagübresatıla müracatalan. (3289) (4598) 

1 

D IS&r ar mum U Ur UgDD en: 
caktır. İhalesi 6 Eylw 933 car • • • Motorun ismi Sahibinin ismi 
şamba gÜnÜ saat ı 1 dedir. Is· . Konya Askeri SA. AL. Ko- Sahavet Tirebolulu Kara Mehmet Kaptan 
teklilerin gübreyi görmek üze- ınısyonundan: .. 

1

1 Cümburiyet Sait Bey ve İshak Kaptaa 
re ı Muh. alayına ve pazarlığa Kapalı zarfla munakasaya Kısmeti Bahr' Arif Kaptan 
i~tirak için. o gün ve vaktinden konan Karamandaki kıtaat ih Hüdaverdi Arif Kaptan 
evvel Fındıklıda 3 üncü Kolor tiyacı için 158,500 ve Konya- Bebek Zekeriya Kaptan 
du satınalma komisyonuna mü d~ki kıta~t ihtiyacı .için ~l Hüdaverdi felci Mehmet Kaptan 
racataları. (33ı) (4599) bın 500 kilo una teklif edılen İsimleri yukarıda yazılı altı motörden idaremiz için aatm 

* •' fiyat pahalı görüldüğünden i- alınması takarrür eden üç motör için 22-8-933 geçen Salı gü-
Çorlu Askeri aatm alma ko- halesı pazarlıkla yapılacaktır. nü kapalı zarfla yapılan münakasada sahipleri tarafından tek-

misyonundan: İhalesi ıo Eylul 933 pazar gÜ- lif edilen fiyatlar haddi layik görülmemiştir. Bu sebeple alı-
Çorlu krtaatmın 20,000 ki- nü saat 15 tedir. isteklilerin pa nacak mezkiir üç motörün pazarlıkla satın alınması kararlaştı 

lo ve Tekirdağ kıtaatmm da zarlığa girmek için tayin edi • rılmıştır. Mezkur altı motör sahiplerinin yapılacak pazarlığa 
20,000 kilo kuru soğanlar:na len gün ve saatte Konyada K. istirak etmek üzere yüzde 7 5 teminatlarını hamilen 9-9-933 
vakti muayyeninde talip çrk- O. SA. AL. Komisyonuna mü c~artesi günü saat 15 te Galata Alrm satım komisyonuna 
madığmdan bir hafta tehirle racaatları. müracatal:ırı. (4465) 
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LEYLi - NEHARi - KIZ - ERKEK 

lnkılip Liseleri 
Ana - bk - Orta ve Li•e •ınıfları 

Müessisi : Nebi Zade Hamdi 

(6928) 

Kayöt ve kabul ll'll'Bmcfl""ft b8flamıF. Remıi melıttpltte muadeleti Maa
rif VeWetince tasdik cdiJmi~r. Güzide ve mulrtcclir bir talim 

heyetine maliktir. 
Ecnebi ~ tıodriaatm.a ilk lı:ımıın aoııı iki sınıfından batJ-ır. 

Deroıla haricinde aynca parasız lisao kurları vardrr. 
Cumadan mada her gün aut 14 ile 16 arasında müracaat ohırıabilic. 

Cağaloğlu Yanık Saraylar Ca<l<loıi -Tel: 20019 • [6804) 6013 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Koleji , Amavutköy Robert Kolej. Bebek 
Tel: 36.160 Tel. 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran.
sızca ihtiyarı olarak mütehaSBill muaJ.Jimkr taraiuıdan öğretilir. Aile 
hayatı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber milli terbiye 

ve kültüre sonderece ehemmiyet vıırilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret ıubesi vardır. 

ÜNİVERSİTE BAKALORYASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri müloemmcldir ve talebenin vukufilarma, fikri tcrbiyclerinıe 
lıizmet eder. Sıhhi terbiye verir, lı:ız ve erkek beden terbiyeai apo.rlarr 

ile gençleri bedeoım ve ruJ:ıe.n yülaıcltir. 

Nehari ve leyli Ücretlerinde tenzilat Yardır. 

MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari cb:lrıtrik, malı:ine Ye 
- - -- ve nafia mlihendiai yeti§tirir. 
SANA Yl KURLARI: Elektrik ve tıesviyeai uııtaba§ı ve makinist 

yctigtiren iki senelik ameli kurlardır. 

1 Ağustostan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 - 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü batlıyacaktır. 

Fazla mal\ımat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 
6002 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vektletince tam devıell lise olarak tudllc edilmiştir. 

F.en ve Edebiyat, Ticaret Ye Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec lngili•ce ve lransızcayı en iyi ögreten bir mUeueıedir. 

Üniversite bakaloryasına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde bqlıyacalı: ve 30 eylftle kadar denm 
edecektir. ikmal ve huauai imtihanlar 26 Eylftlde batJıyacalı:tır. 
Ücmler: Leyli 350, nısıf leyli 140. neharl 90 ve başlangıç lngillzce sınıfı 

için nehari ücrıt 70 liradır. 

Daha fazla malümat almak iatiyenlerin Kolec Mtıdürliiifine 
mlracaatları rica olunur. 

Adıea: İzmir posta kutusu No. 258 -Telzrah Kolec, lzmlr 

(6533) - 6001 -

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğindenı · 

Ezine - Ayvacık yolwıun 0+000 kilometrosundan 
12/ 687 kilometrosuna kadar olan kısmınm tesviyei turabiye, 
imalatı sinaiye, şose in§aab 11-9-933 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usu 
liyle münakasaya konmuştur. Bu inşaatın bedeli ke§fi 
124811 lira 56 kuruştur. 

Münakasaya iııtirik edecekler (661) numaralı müzaye 
de ve münakasa kanununun mevadı mahsusasına tevfikan 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı aıfuıde 
saat on b~şe kadar Çanakkalede makamı vilayete tevdi et
meleri lazımdır. 

Münakasaya konulan m ezkiir yolun evrakı keşfiy~ ve 
şartnamesini görmek ve fazla tafsilat almak isteyenlerin 
Ankarada yollar umum müdürlüğüne ve İstanbul, Çanakka 
le başmühendisliklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4471) 6135 

Istanbul Ziraat mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 -Mektebe kayıt ve kabul İ§İ 1-24 Eylül 933 tarihine 
kadardır. 

2 - Kayıt olmak için her gün İstanbul Ziraat Müdür
lüğüne veya mektep Müdürl üğüne müracaat edilmelidir. 

3 - 25 Eylülde talipler arasında müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. 

4 - Mektebe kabul p.rt ları : 
A - Ortamektep mezunu olmak ~ 
B-. Türkiye Cümhuriyeti teb'asından bulunmak ; 
C - Yaşı 19 dan yukarı olmamak ; 
O-Vücudu ziraat iıılerile uğraşmağa müsait olmak; 
E - Çifçi evladı olmak; 
Taliplerden yukardaki ııartları haiz bulunanların mek

tep şahadetnamesi, nufus cüz danı, aşı ve sıhhat raporu, hüs 
nühal mazbatası, çifçi evladı olduğuna dair vesika ile 3 adet 
fotoğrafını istidaya rapten m iiracaatlan. ( 4526) 6145 

1 
s t. rı.r. Kumandanlı.~ı 

Sahn ima l·om. iliinlaT ı 

İ stanbul Merkez Kum andan 
lığına bağlı kıtaat ve müessesa 
tm 933 teşrinievvelinden 934 
teşrinievveline kadar ihtiyacı 
olan 135,000 kilo sığır eti ka -
palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
24-9-933 pazar gÜnÜ saat 15 
te yapılacaktır. Şeraiti öğren 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupla
rını komisyona vermeleri. 

(229) ( 4384) 6086 
• • • 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müesseselerin 
933 teıırinievvelinden 934 leş-

i rinievveline kadar ihtiyacı olan 
250,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 24-
9-933 pazar gÜnÜ saat on dört 
le Tophanede Merkez Satmal 
ma komisyonunda yapılacak 
tır. Şeraitini öğrenmek isteyen 
lerine her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. 

(230) (4385) 6087 

*** Harbiye ve merbutu mek -
tepler için 18014 kilo hafif ben 
zin 700 kilo A, 1002 kilo B. ve 
306 kilo C marka mobiloil ya
ğı ile 732 kilo gaz yağı kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 21-
9-933 perşembe günü saat 14 
te yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupları 
nı Tophanede Merkez Satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(251) (4457) 6089 
• .. * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesat İçin 
1500 kilo sirke aleni münakasa 
ile alınacaktır. Münakasası 20-
9-933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 a kadar yapılacaktır 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatte temi
natlariyle Merkez satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(255) (4461) 6090 

••• 
Maltepe Piyade Atııı mek-
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lzmir 9 Eylul Panayırına vasi 
mikyasta iştirak ediy - 7012 

• ! 1 ' ' ' t '~ 

tebi hayvanatınm ihtiyacı i- J İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: çin kırdırılacak 80000 kilo ar ,._ 
paya talip zuhur etmediğinden ~~ 
7 -9-933 perşembe günü saat 1 1- bk - orta ve lise lullllllanna im ve erkek l•yll ye aehari talebe kaydına bqlallllllfbr. 
11 den 11,30 kadar pazarlık 2- Mndiriyet mfiracaatl•n Cumadan bqka hugDn kabul eder. 
la kırdırılacaktır . Şartname 3- Leylr Ye nehari b~tlbı llcretlerd~ . mnhim niabette t•nzilit yapılımftır. 
sini görmek isteyenlerin her 4- Arzu edealere .tanfname gönde~. . 
gün ve pazarlığa gireceklerin Adr.s: Şehzadebqı Polis Merkezı arkuı - TeL 22534 - (6462) 5999 • 

belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satın alına komisyo
nunda hazır bulunmalan. 

(244) (4392) 6091 ... ,,. 
Maltepe Piyade Atış Mek

tebinde mevcut 9 adet Motör 
lü vesaitin yağlı boya ile Bo 
yanması pazarlıkla 5-9-933 
salı günü saat 12 ye kadar ya
pılacaktır. Taliplerin Boyana 
cak vesait ve. malzemeyi Mal 
tepe Piyade atış mektebinde 
görmeleri ve pazarlık günü te 
minatları belli saatten evvel 
Tophanede Merkez Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(263) (4565) 6182 

Deniz Yollama Müdürlüğü 
ihtiyacı için alınacak 7500 ki 
lo Motorin ya~ aleni müna 
kasasında talip çıkmadığın
dan 4-9-933 pazartesi gunu 
saat 15 te Pazarlıkla alınacak 
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve pazarlığa gire 
ceklerin belli saatinde Merkez 
K. Satın alına komisyonunda 
hazır bulunmaları. (265) 

(4576 6184 

Devredilecek ihtira beratı 
" Alkol etili bilıi mayi kıhna uaul.ü " 

hakkındaki ihtira için istihtıal edilmi§ 
olan 24 Teşrinieveıl 1924 tarih ve 653 mı 
maralı ihtira beratının ihtiva ettiği h11r 
kuk bu kere başkasına devir veya Wıra 
verileceği teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malfunat edinmek istıeyen 
lerin İetanbul'ıda, Bahçeka.pu'da Taş Ha 
nmda 43-'4a mımaralanda kain vekili H. 
W. Stock efendiye müracaat etmeleri i
llin olunur. 

6794 6012 

Niıantqmda tramvay caddHinde kendi mnlldl olan binada 

F eyziye Lisesi N::: 
Memleketimizin en eski hususi -lisesi olup resmi liselere muadildir. "Fcyziye 

mektepleri cemiyetinin " idaresi albnda manevi bir şahsiyettir 
Kazanç mlieueııeııi olmadıjmdaa ücret veaair hnsualar hakkında talebeııine her ttırln kolayhfı gösterir 

Mektep, t"lebenln •ıhhatl ve terblye•I ile ayn ayn atrata
bllmek için azami 150 leyli talebe kabul eder ve her •ınıfta 

otuz beıten fazla mevcut bulandarmaz. 
Me%UDİyet Ye ikmal imtihanlarına 2 Eyllilde ve deralere 11 Eylülde başlanacakbr. 

Kayıt muamelesi cumadan maada her gün yapılır. 

Mektebin tarifnameaini isteyiniz. Telefon: 44039 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

.. Cncil Vakıf e- lstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (" 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it B-kaa tarafmd- teıldl olunmuıtur. idare meclisi ve mildürler 
heyeti ve memarlan klmllen Tilrklerden mürekkep yeghe T&rk Sigorta Şirke
tidir. TUrklyenln her tarafmcla (200) il geçen acentalannın hepsi Türktür. Tiir
ldyenln - milhlm ma .... selerinln vebankalanmn ıügortalanm icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalannı en iyi ıeraitle yapar. Huar <nıkııunda zararları sllr' at •e kolaylıkla &der. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 29531 5985 
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