
6 

• 

Sovyetlerle İtalya arasında 
ay başında imza edilen misa
kın metni dün Romada neş
redildi. 

Türk bayrağını taşıyan ve 
taşıyacak olan gemilerin ne 
gibi şeraite tabi olacaklan 
hakkında bir nizamname .• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FlATI 5 KURUŞTUR 

Biribirine uymayan 
Sözler ve işler 

--o-

Dünya politikasındaki düzensizlik bir 
türlü gözden kaçmıyor. Cenevredeki ıi
lah11zlanma konferansı, Almanya - Avus
turya meselesi, Almanyanın ıili.hlanma 
•e harp hazırlığı, Avuıturyarun aıkeri 
ltuvvetlerini arttınnası gibi meseleler, 
•Yrı ayn üzerlerinde durulacak bir itti
ral ve endiıe mevzuu olınuıtur. 

Sili.h11zlanma konferansına müıpet 
hir ceı:::yan vermek esasen kolay bir §ey 
değildi. Şimdi daha ziyade güçleıti. Çün 
lrü Fransa, emnüselaınet iddiasını bugün 
daha ziyade ısrar ve asabiyetle bağırı
Yor, Ştrezman - Briand zamanlannda 
hile emniyet - · Securite meselesini her J 
llıülabazadan üstün tutan Fransa, timdi 
liitlerist Almanyaya karşı ayni iddiayı 
llıüdafaadan vaz geçer mi? O halde ıilah
•ızlanma konferansında, geçen seneler İ· 
rinde ,öyle böyle hal tekilleri bulunmuş 
•lan ikinci derecedeki meselelerden bile 
•ica't edileceğini beklemek lazımdır. 
l:ı-anıanın endişesini artıran ıey, Hitler 
A.lmanyasının silahlanmak, kuvvetlen
h:ıek zaruretini açık açık söylemesi ve 
hunu kendisi için tabii bir hak tanımak
ta olmasıdır. Bir taraftan Almanyada 
'böyle bir arzu ve karar hüküm sürerken; 
I' ransa da dahil olduğu halde öbür kom 
llılanna: Siz silahlanmayınız! Demek 
tabii olmaz. Esasen böyle bir nasihat ve 
İlıtan dinliyen de bulunmaz! · 

• • • 
Amerikanın, ıilabıızlanma meselesin

de ve umumiyetle ınlh politikası yolun
da nasıl bir vaziyet alacağının ha.Ia ka
tanJık bulunma11 umumi endiıeyi arttır-
11\akta, türlü türlü fena ihtimallere yol 
açmakta amil oluyor. Amerikanın, Av. 

1 

l'ııpaya gelen "-vkalade murahhasına 
atfedilen bazı beyanat, 1 ngiliz ve F ran-

l ~!ara pek dokundu. M. Norman Daviı'e 
'tfedilen bu aözlerin hülaıa11 ıudur: 
".o\merika harp borçlan meselesini, sili.h-

l ·~~!anma meselesine kanıtırmamak fik
lindedir. Borçlar meıeleıi ayrı, ıilahsız
lanma meselesi büsbütün ayrı mütalea 
~ilmek lô.zımdır.,, 

lngiltere ve Fransa; vaktile Alman 
tlllnirat ve harp borçları için tesviye ça
~leri arayan ve Almanlar lehinde for
llıüller bularak, onu alakadarlara kabul 
ettiren Amerikanı~ kendi alacakları için 
lıiisbütün aksi formüller için-
de görüşmesini gayritabii bu-
l1ıyorlar. Bilhassa Fransızlar diyorlar 
ki : " Amerika bize demek istiyor ki, 
lİ lahlannızı bir taraf atınız, müdafaa 
lıuvvetlerinizi azaltınız, bu suretle 
l'ı>emleketinizi tehdide maruz bırakınız. 
llu yüzden bir çok para tasarruf edebi
~•cekıiniz. Tasarruf edeceğiniz bu para
""'• bize harp borcu olarak ödeyiniz! .. 
.o\ınerikalılann yalnız kendi menfaatleri
lıi düıünerek verdikferi ı.u nasihati han
ti Fransız Hükılmeti ve Fransız vatan.. 

tı dinler?,, 

. Avrupadaki fena tesirlerini gorunce 
~ınerika fevkalade murahhasırun buna 
~nzer beyanat yapmadıiıru ilan ve izah 
•tınesi, vaziyeti değiştirebilir mi, hele 
hu ihtimalden ıinirlenenlerin endişeleri-

1 'ili dindirebilir ~? • * 
Avusturya Hükümeti ali.kadar devletler 

1- (lnııiltere, Franıa, ltalya) mutabık 
~lmıı: Memleketin emniyetini müdafaa 
için bir nrdu teıkil ediyor. Tetkili düşü
lıiilen yeni kuvvet, sözde muvakkat ola
'-ktır. Bu karann haklı olduğunu, bil
~'laıa mevcut muahedelere aykın olma
dıitnı ııöstermek için Avuıturyanm Sen 
Jennen muahedesine göre kuvvetlerine 
dl\ha ıekiz bin kişi ili.ve edebileceğini, 
hu tezyidi timdiye kadar bütçe mülaba
~ıile yapmadıiını, söyliyorlar. 

Bulgaristanm bile 192Ş senesinde Ko
lııiinist tahrikatına kartı koymak için ay
llı tarzda - yani alakadar devletlerin mu
)afakatile - üç bin kitilik bir milis kuv. 
)•ti teşkil ettiğini hatırlatıyorlar. Ve 
lonra da ilave ediyorlar: Avusturyanın 
~lcsadı, dahilden ve hariçten, memleke
lin nizamı ve emniyeti aleyhine hareket 
~en!ere karı• bir müdafaa va11ta11 hazır 
""'Raktır ! 

Almanya, hak •e istiklal müdafaası 
11lınına sili.hlanma ve harbe hazırlanma 
~oluna girerken, Avusturya; memleke
lin;n nizam ve emniyeti namına sili.hla
~llı azaltmak değil, kuvvetlerini arttırır
! •n, hasılı büyük ve küçük bütün dev
etıer • iktisadi vaziyetlerinin zararına 

ll""ak - ıilahlanma yanılarında birbir-
1••ini geçmeğe uğraşırken Cenevrede 

1°ı>lanacak olan ;Silahlan Azaltma Kon
h~•ansmdan medet ummak için çok nik-
1" olmak lazımdır. Herhalde hu yarış. 

l•ların yüzlerinde beliren manalı tebes-, .. 
~lıııılerde Sili.h11zlanma Konferansına 
l\tıı acı bir istihzanın derin izlerini gör· 

~ele icin fazla dikkate bile lüzum yok
lır. 

Siirt Meb'usu 
· MAHMUT 

fıttısat vekili bugün geliyor 
"' lktısat vekili Celal Beyefendi, bu 
.ı bahki ekspresle Avrupadan avdet e
t °"•ktir. Vekil Beyefendi, parlak ıu
ttte kartılanacaktır. 

Sarre' da tazyik 
a· SAABRUCKEN; 6 (A.A.} - Voli 
lan., bildiriyor: 

' Alman gazetecilerinin sar şubesile 
~~ matbuat birliği milletler cemiyetine 
~Şterek bir iıtida vererek sar bükü
~ komisyonunca matbuat hürriyetinin 
\; dit edilmesini ve bir çok gazetelerin 
l>atdmaımı protesto etmittir. 

:z L! '<"" 
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M. Çaldaris, Muıanolf, Titule&co 

Ankara ziyaretlerine çoK 
ehemmiyet veriliyor 

Mühim devlet adamlarının Ankarayı 
ziyaretleri Balkanlarda sulhün kuv
vetlenmesinde mühim amil olacaktır 

Yunanistanla geni itilaf imzalanıyor 

M. Molatoll ve Litvinofl 
Ankara, siyasi müzakere ve faAfi .. 

yellerin merkezi olmak arifesinde bu 
lunuyor. Yunan Baıvekili M. Çaldari 
ain Ankarayı ziyaret ebneıi ile baılı
yacak olan bu siyasi müzakere ve te
maslar 29 teşrinievvelde cümhuriye
tin onuncu yıldönümünü teait için ya
pılacak tenliklere kadar devam ede
cekti" Bu .. uretle Ankara, Balkan'ar
da beynelmilel ıiyaıetin tedvir edildi
ği bir merkez olacaktır .. M. Çaldari
sin Atinaya avdetinden sonra Baıve
kil ismet Pata Sofyayı ziyaret edecek 
ise de bu ziyaret bili.hara g '•'1e Anka 
rada cereyan edecek aiyaai müzake .. 
relere zemin he.zırlıyacak mahiyette 

göriimııektedir. Sofyada, Türkiye ve 
Bulgariıtaru alakadar eden siyaıi m~ 
selelerden maada bir türlü intaç edı
Jemiyen Türkiye - Bulgaristan ticaret 
muahedesinin akdinde çıkan mÜ§küla 
tın bertaraf edilmesine çalıtılacaktır. 
lamel Paşa Hazretleri bu meyanda 
Yunanistan ile Bulgaristan araıında 
mevcut ihti18.fların halli için tavaıaut 
ta bulunacaktır. Bu tavassutun esas
ları, bittabi. M. Çaldariıin Ankarayı_ 
ziyaretinde takarrür edecektir. 

Yunanistanla yeni itilaf 
M. Çaldarisin, Ankarayı :ı:iyareti

nin en bariz vasfı, iki bükümet ara
sında esaslan timdiden hazırlanmış 
olan yeni bir muabedenin imza edil
meaidır. Bu muahede haklc-tda ;· · 
den tafsilat verilmemekle beraber, 
bunun Türk • Yunan teıriki mesaisi
ni ve mevcut dostluğu bir kat daha 
kuvvetlendirecek mahiyette olduğu bi 
ldirilmektedir. Bu muahede 11 eylül 
de Ankarada İmza edilecek ve ancak 
o zaman mahiyeti efkirı umumiyeye 
ilan edilecektir. Siyasi ehemmiyeti o 
lan bu muahedenin Avrupa ve bilhas 
ııa Balkanlarda umumi bir alaka uyan 
dıracakğında §Üphe edilmemektedir .• 

· M. Venizeloaun ziyareti 
M. Çaldariain ziyaretinden sonra, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Almanya ya karşı alınacak 
vaziyet görüşülecek .. 

Eylôl ortasında Pariste başlanacak 
görüşmelere ehemmiyet veriliyor 

lngiliz Hariciye Nazırı Sir ohn Simon 

PARIS, 6 (Milliyet) - Son akte
dilen bir çok misaklar, Avusturyanın 
istiklali Almanyanın göstermekte oldu
ğu kalkınma gayreti, 1 eylül sonunda 
Cenevrede tekrar tazelenecek olan si
lahsızlanma ve emniyet meseleleri ye.a 
ni siyasi müzakerelere yol açıyor. Ey
lülün ortalarından ıonra Fransa ile ln
giltere arasında başlıyacak müzakere
lere son derece ehemmiyet verilmekte.. 
clir. Bilhassa Alınanyanın sili.h bahsin
de takındığı vaziyet bu müzakerelere 
esas olacaktır. 

Söylendiğine göre, Almanya hatta 
gizliden de.ğil, açıktan açığa silaJılan
makta, Versailles muahedesinin menet
tiği her ıeyi yapmaktadır. Başv< kil M. 
Daladier'nin geçenlerde fark hududun-

daki istihkamları teftişi, Almanyanın 
vaziyetine kartı bir cevap telakki ed'il
mektedir. Fransa ile lngiltere arasın
da başlıyncak müzakerelerin ehemmi
yeti, lngiliz Başvekili MOsyö Mac Do
nald'ın bizzat Parise gelerek Mösyö 
Daladier ile doğrudan doğruya müza
kereyi tercih etmit olmasından anlatıl
maktadır. Gazeteler, Fransayi §İmdiye 
kadar takip ettiği yoldan döndürecek 
biç bir kuvvet olmadığını yazmakta
dırlar. Bu noktadan Cenevrede yeni
den başlıyacak müzakerelerin eıkiıin
den daha çetin olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Fransız gazeteleri ne diyorlar? 
PARIS, 6 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Ekselsiyor gazetesi, lngiltere ile 

Fransa arasında sili.h bırakımı hakkın
da yakında yapılacak konuşmalardan 
bahsederek diyor ki: 

"Dün lngiliz kabinesi toplantısında 
tetkik olunan ikbsat ve maliye mesele
leri ne kadar ciddi olursa olsun ay so
nunda tekrar Cenevrede görüşülecek 
olan emniyet ve ıilah bıralamı mesele
si bütün bunlara hakim olmuttur. Al
manya hadiseleri bu emniyet ve silah 
bırakımı meselesini hiç te kolayl&§tıra
cak mah;yette değildir. Tekrar asker
leşen ve taassuplaıan bir Almanya kar
ıısında, hiç bir arazi talebinde bulun
mıyan ve bütün maddi ve manevi men .. 
faatleri sulha mütevecc:ib olan bir Fran
sadan milli müdafaası için zaruri bulu
nan unsurlan terketmesi gibi bir tezin 
mantıksızlığı lngilterede de anlaşılma 
ya ·başlamıştır. Almanyanın silahlan
ması hakkındaki matbuat hareketleri 
ve Almanca konuıan bu kadar memle
ketlerde yapılan ilı..ak propagandası 
lngiliz dosüarımızın gözlerini açıruıa 
benziyor. Hayati ehemmiyeti M Bon-

(Devamı Sinci sahifede) 
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İstanbul cihetinde bir 
gezinti yaptılar 

IST AN BUL, 6. A. A. - Rei
aicümhur Hazretleri dün gece 
Yalova'dan lstanbul'a teşrif 
buyurmu1lardır. 

Reisicümhur Hazretleri bu
ğiin lstanbul cihetinde otomo
bille bir gezinti yapmışlar, Top
kapu haricinden · yeşilhöy'e k:Ja
dar gidip gelmişlerdir. 

&& . 

Başvekil ve 
Meclis Reisimiz 

ismet Pş. Hz. Ankarada .• 

Balıkesirde Kazım Pş. Hz. şere
fine yetmiş kişilik bir ziyafet 

verildi 

Kazım Pş. Hz. 
ANKARA, 6. A. A. - Baıvetr.il fa

ıııet Pııp Hazretleri, bugünkü trenle 
lstanbul'dan şehrimize dönmÜ§tÜr. is
met Pa" iıtasyonda vekiller, mebuslar 
ve &aİr rüesa ve müdürler ile birçok ze-
'fat taraf mdan kartılanmıftır. 

BALIKESiR, 6. A. A. - B. M. Mec 
!isi Reiıi Kazım Paf& Hazretleri dün 
tüccar ve müstahsilden mürekkep bir 
heyeti kabul ederek kendileriyle mem
leketin iktisadi itleri hakkında görüş
müılerdir. C. H. Fırkası Meclis Reisi
miz şerefine 70 kişilik bir ziyafet ver. 
miştir. 

Teşkilat bitti 
Eski memurlar evrak ve 
defterleri vermiyorlar mı? 

Varidat umum müdürünün 
beyanatı 

Varidat umum müdürü Cezmi Bey 
Ankaraya hareketini tehir etmiıtir. 

CEZMi BEY 

Mumaileyh dün vu 
ku bulan beyana -
tında demiıtir ki: 

- Ankaraya ya
nn akşam gidece -
ğim. lstanbuldaki 
teşkilat komisyona 
vazifesini bitirm.it
tir. Bugün aon bir 
içtima yaparak u .. 
mumi vaziyeti göz 
den geçirdik. Kü -
çük memurların ta 
yini işi ikmal edil
miştir. Büyük me
murluklar İçin ka
nuni te~aiti haiz 
memur bulamadık 

Bu vazifelere Ana-

Şebrkenin Bomontideki imalôthanesind.,ki tesisattan bir köıe .• 

Bu seferki şebeke hep
sinden üstün çıktı! 

Bir ucu Bomontide, öbür ucu Pariste 
olan beyaz düşman şebekesi nasıl 

meydana çıkarıldı? 

Hadiseyi bütün ta/ si/alile yazıyoruz 
Gümrük muhafa- • 

za te§kilatının em
niyet müdürlüğile 

mü,tereken meyda 
na çıkardıkları ye
ni eroin kaçakçı ,e .. 
bekeıi hakkındaki 

tahkikata evvelki 
gece olduğu gibi, 
dün gece de saba
ha kadar de•am e
dilmiftir. Yanlan 
neticevi bir kaç ke
lime ile hülasa et
mek mümkündür. 
Muhafaza tqkilatı 
hedefini elde etmiı 
çoktan beri izi ta
kip edilen en bü -
yük eroin kaçakçı 
tebekesi meydana 
çıkarılmı§ ve bu ıe 

bekenin ıimdiye ka 
/iehsüvar sokaiındaki fabrika binası ve her §eyi itiraf 

dar meydana çıkanlan gizli eroin İma 1 
liıthanesi ile kıyaı kabul etmiyecek 
derecede vaıi bulunan fabrikası da 

eden Hikmet Bey 
bulunmuı, bir kelime ile kaçağın 
membaı keşfedilmiıtir. 

(Devamı Sinci sahiledl!) 

-
Yavuzun güverteainden bir görünüı ve filomuzdan bir grup seyir halinde .. doludaki defterdar ve mal müdürlerin 

den münasip olan zevat tayin edile-
cektir. Onların yerine de buradaki me ı- e d 
murlardan göndereceğiz. Açıkta ka- zmır onanmamızı coş 
lan döryüz elli kişinin tayinine şimdi- -

,~~<D~evam~,s~inci~sahi~ıea.,>~,~ı kun tezahüratla karşıladı 
BUGÜN 
4 üncü sahifede 

SlHHl BAHİSLER 
Dr. Rusçuklu Hakkı Bey 

--o--

5 inci sahifede 

ClNNET D1Y ARINDA 
Mahmut Yesari Bey 

-o--

SPOR 

Bahriyelilerimiz Gazi heykeline çelenk 
koydular. 9 Eylôl panayırını Müşir 

Fevzi Pş. Hz. açacak .. 
IZMIR, 6 (Milliye) - Donanma

mız halkm emsalıi.z tezahürat ve se
vinçleri arasında lima111mızı §enlen .. 
dirdi. Donanma ile Büyük Erkanı har
biye reisi Fevzi Paşa Hazretleri te§
rif etmişlerdir. 9 Tayyareden mürek
kep bir hava filomuz gemilerimiıi ye
ni kale açıklarından istikbal etti. Tay 
yareler heybetle ilerileyen gemilerimizi 
alçaktan uçarak limana kadar takip etti
ler. 

1 
Harp gemilerimiz demirledikten 

sonra vali Kazım Paşa, belediye rei
si Behçet Bey, fırka reiıi Hacim Bey 
motörle Yavuza giderek kahraman 
bahriyelilerimize ''hot geldiniz!" de
diler, belediye ve fırka namına bu
ketler talcdim edildi. 

Bundan sonra Uıak vapurunda bu 
lnnan tetekküller namına giden heyet 
ler Yavuza ııeçtiler. Miifir Fevzi Pa• 

(Lutfen sahifeyi çeviriniz) 
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Hasan Fehmi Paşa ve Mısır meselesi 
l 

Hasan Fehmi oasava isnat olunan gaf! - Hasan Fehmi Paşanın be
yanatının aalı. - Maaluef pafa, hatıratını yazmamı1tır. 

Hasan Fehmi Paşa merhum, babamın 
en samimi dostlarındandı; ayni za. 
manda hocamızdı. Adliyede, Babıalide 
maiyetinde bulanmDttum. 1-nbulda C.. 
ğaloglundaki konağında ziyaret eder· 
dim. 
Mü~ünileyb, ırayet temiz kalpli, .a. 

llm, fazıl, natuk, balük bir zattı. Bulun· 
dutu nezaret ve vili.yetlerde hüsnü biz. 
m~tler etmiıtir, maiyetine etrafına ken
disini sevdirmiıtir. 

Haoan F elımi Pa~ vaktile avukatlık 
Melitebi hukukta boaılık. Meclioimeb'u.. 
sanııla reislik etmiıti. Adli ve idari bir 
çok komi5 yonlarda bulunmuıtu. Y alna ı 
diplomasi ile bözzat, reoen iıtigal etme
mit, sefaret vesaire gi i harici işlerde 
bulunmanuıtı. . ı 

Li.kin paşanm .siyaseti hariciyeye vü .. 
kufu ve ıtblaı inkiı.r olunamaz. Eıılci yeni 
kitapları, eserleri mÜWe'1" ve tetkikten 
hali kalmazdL 
Mısa meKlesi için fevkal.ide Elçi o

larak ırönclerildi.ği zaman kendisine unat 
olunan kusurlan, pflan, becerik.sizlik· 
l~ri, Londraya eidip geli,inden hayli son
ra bilmünuebe anlatmıt ve bilhassa m&• 

hut "'denize diiıen yılana sarılır!" dar
b ımeselini mevzuubahis etmiıti: 

u_ Bizi sevmiyenlerden biri, benim 
bu sözü sallapata söylediıiimi, bir ıraf 
ı-aptıjfımı işae etmiı! Halbuki hiliıfıvaki
dir. Filhakika ben, Lord Granville'e mez 
kür dar~seli oöyledim, oöyLedim ama, 
nasıl •e ne zeminde söyledim, bakınız! 

Lord Granville' e: • 
"- 1248 tarihinde tahaddüs eden Mı

&ır meıelesinden dolayı Sultan Mahmıı· 
dusani Hazretleri çok sıkdımttı.llcai 1%· 

tırar ile Devletiiliye, Rus lmparatÖrÜ· 
tu.in muavenetini kabule mecbur lmlmış· 
tı. leı'am Hiiıakar iskelesi muahedesi 
bu zaruretle akdolunmuştu ki nevima 
denize düşenin yılama sarılması kabilin· 
dendir. 

"Devleti Osmaniye, bu sefa- öyle bir 
hataya, badireye düşmüş deiildir metbuu 
mülahham Sultan Abdülhamit'i Hiın Haz 

1 

r e tleri, lngiltere H~k~m~ti _müfahhame- ı 
•İ bakitmda en samımı bıssıyatı dMta. 
ne ve halisane ile mütehassis olarak beni 1 
b uraya fevkalade Elçi göndermiştir. llh.,, 

1 
"Beyanatta buJunmuıtum ki Rusların 

meselere müdahale için önayalı: olup 
Fraıuız ve Almanlarla birlikte ortaya 
koyduklan fili tetebbü•lenle salifiizzikir 
ifade •e beyanatnn tetabak etmiı ve in- 1 
giltere Hariciye Nannnın lehimize İntı· 
baım mucip o1mu1tu.,, 

da kendisinin iftiralara uğradığını sÖy· 
lemiştir . 

Mü,aninileyh, hayatısiyasiyesi hatıra
tını --·it olduğundan mii<ıerret 
hakikate .-e merlaumwı pak rubuna lııiz. 
met..., hürmet kastile malüınatmu yaz. 
maiı ihtiyar ettim. 

Hasan Feluni P"'8D'n bu hatırumı, 
bir de M11ırdan ucletincle Sultan lbmi
de takdim ettiği bir arizasında; clme
tin Maır maliyesinden bü,.ük bir yekün 
tqkil eden alıı.caii:ı olduğuna ve ban1111 
arqtınlmasına dair vukubulan muuza-
h mühimmesini, o vakit muharririame 
İmzayı iistadanderile hediye ettiği " Tel
hisi Hukulıudüvel" nam eserinin - say 
faana ı...vdctmiı idim ki mezkUr kitabt 
bilahare tarih ve kitabet muallimi hulun
duium Tiaıretibahriye Mektebi Müdürü 
Üitaclım H · Naci Beyfendiye takdim 
eylemiı ve o hatıraları aynca saklamıı· 

. tım.. 

Hasan Fehmi Paşaya göre, 1ıaır ..,.,,. 
&isinden devletin hııldu ve alacatı Hrdı. 
Sultaa Hamide ver.!ifi arİzas•ncla, her 
noktayı inceden inceye telkik ve miitale
a ederek nMkalar ve delil\er göstermek 
ıurti)e bunu izhar '\·e iıpat eylemİftİr. 

l'al& merhumun mütaleuı oluanmca. 
anlaıılacaktır ki devlet, Mıstr iıinde, her 
sene milyonlar kaybetmektedir ve bv sa· 
rih olan hakkı, alacağı arayan soran 
da yoktur. Müıarünileyhin müspet, ...;;. 
dellel l.iyibasrnı "varal.ı aihrivefa,, gibi 
okuyup dinleyen olmamqhr. Buna aebep 
devrin kangren olmıq ahlakı idi. 

.Evet, maatteıes.sUf, mesele; para mese-
leai olduğundan ve o zamanlann zimam
darları Mısırın "Cinni,, altınlarile Cin 
çarpmıı. afsun1anmıı, aihir kalmıf bu· 
lunduklanndan, hukuk•devleti, artık ta
lıiatile arayıp soran ç•lanamqtır. M..h
terem paJllDln maruzatı, Mınr altırua
nam bmİ.Di arasında iJitilmelllİf, .,ızıJtı 
kabilinden kalm ı ştır. , 

Devrin ahlakı zaafına bakmalı ki, pa· 
şanm Londradııki muvaffakiyeti, lstan· 
bulda becerihizlik, i.deta sakarlık gİDİ 
gösteriliyor; beyanatı dcğiştirili)'Ol", aley 
hinde ırülünç, ooğak dedikodular Çlbrı
lıyor ve devletin, hazinenin hukulw, me
'ftafii namına yürüttüğü mütalea!.r, r.ız· 
el.ığı Liyibalar örtbas edi!iyor. --=--

y alna: al- ıılcırbsrna kaqı lıusas 
olan k !aklara, ne kadar yiiJnek 8"$le 
de hağnls.a, hakkı ve hakikati duyurın;ak 
mÜ!kiil, daha dojirusu ı:ayrimümkündü. 

PAi" merhum, •er-halde maluadanalı· 
ıuıla çtkanldriına tiipbe olmıyan o so
ğuk dedikodunun iç yüzünü bu suretle 
aydınlattıktan sonra, o •alı:tİn siyaaeti 
ve politika&1 icabmca Ruslann ve mütte
fiki Fransulann bir Osmanlı ve lnıriliz 
uyu ma•- ehemmiyetini takdir ile mii 
tclikane men'e çalı.:tıklarını ve bu esna 

Eğer Hasan febmi Paıa, özü sözü doğ 
ru, temiz, namusla bir d~-vlet adamı <»· 
mayıp ta para dalaverelerine karqmq, 
kendisine tevdi oluaan ümur •e ~aifi 
o, ( ibno) ye göre ayar ctmiı olsaydı, el
bette ı... .affet ve samimiyeti göstermez 
ve nıütaleaları, layihaları da devrin rev
tine .,,. ... , her J.Of"de akisler uyanc!mnılL 

ı (Bitmedil 
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Hasan Fehmi Paşa e Mısır meselesi 
~ 

Muır Eyaletinin ııemıui ltizım gelen ııergi. - Mısırtn varidatı, 
ne had ar? - Hazinenin hakkı. - ;1:.ııkalırı da alacağı var. 
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sa Hazretleri celenleri Y avu:ı:un gü • 
,;ertesinde karıılamıılard.ır .• İki saat 
aoara MÜJİr Fevıi Paşa Hazretleri 
ve filo kumandanlan ıebre çıktılar. 
Halkın çofkun tezahüratı ar8"'nda 
vil&yet, kumandanlı.k ve belediyeyi :ıi 
yaret ettiler. 

Yeni Türk cümhuriyetinin canlı a 
bidelerindeA hiri ol&a donamnamız, 
vali Y aV11Zdan dönerken Güzel lzmi
ri.a ufu.ldarmı 21 pare topla. çmlat· 
tı. Her ferdin dimaima, ruhuna yeni 
b;.. luıyaı ,,., yeni hİf' enerji •erdi; var· 
lık ka,.,.aklarmı yeniden harekete ıre· 
tirdi: Şehir, halk ba.ftıon b&1& pdü. 
Miifir Fevzi P&? H.azretleriDİll • in.la 
tap •e latikW bareketinia kahramanı, 
Gazi Baılwmandam.n, !.met Papoın 
kı}'1ft..tli arkada!• • donaama ile bir
likte lzmiri ziyareti lzmirlileri dere
ceaiz ceıturdu. 

Gazi abid~ çelenk 
Don&nm11DUZ l>iiyiik bir ati< v., heye

canla Gazi lıeykeline bir çelenk koy
mnıtur. Abideye çelezık konurken re
ru"lerimiz heykele doğru cephe aldı
! ır, sel~ Ta:ı:iyetİı>e cinliler. 

Fevzi P~. Hz. 
Miitir Fevzi Pqa Hazretleri bele

diye ve diier ziyaretlerden döaerlı:en 
büyiik JDel1sİm tabloMmu Gaxi heyke 
li meydanında bııldu. Fevzi Pata Hz. 
derhal o omobillcrinden indiler. Gazi 
hey!ı:elinin önün·\ ı.aker saflarının ba ... 
f:na &'eçel'ek K-n Vaziyeti aldılar .. 

lst]dal martı çalındı. Asker coı
tu, halk coştu. Güneşin vubu, ufkun 
k:zılliiı, bütün luıvayi .,.,.;..,;, tab.:at bu 
yukıek tahloyu tekrim için sanki mü
"1hPk ediyordu. 

Fem Pqa Hz •• tekrar. candan al
lu~laıuldar_ Pqa Hazretleri 9 eylıil pa
nayınnın hararetli hazırı klarını cör
düler. Panayırı hazırlıyanları tebrik et
tiler. Panayırm kendi huEW'larile açrl
ttlast hakktnda vali K&zım Paşanın ri
casını derin l>ir lıa:ıla kabul ettiler. 

Fevzi Pata Hz., bundan soma, kör
fezin şehrin bedii manularını cörmek i
çin şehir gazinosuna :-elQiler. 

Donanmanın Y nvuzla, Kocatepe, A-
• clapete ..., Zafer lorpitolarmdan maada

•• yarın Façadan edeceklerdir. Mütir 
Pata Hazretleri yarı11 ziyaretlerinde bo
hıııu:aktır. A k;am kumandanlık tara· 
fındaa bir ziyafet verilmiştir. Yana be· 
lediye, cumartesi de Ha:kevi t&rafında.o 
ziyafet1Pr verilccektft-

IZMl R, 6 (M;lliy~) - Fevzi Pasa 
Hz. ıremide kendilerini isfkhale ıriden 
heyete hitaben fU beyanatta bulunmuJ· 
lardır: 

- 9 eylül kurtııluş haynum ftı>İmi
zin bayramıda. lıt:klal ujnonda snıi· 
caclel.,.,,Uin biitiin muhassalaaı bugun 
iclra:I< e,:lilmiftir. 

9 eylül büyük pan.ııyırı da tehriniz 
ve mmtakanıza ıeTef ve ziynet vet"e'Cek· 
tir.,, 

Karlulu1 pnü 
IZMIR, 6 (Milliyet} lzmi-

riu kıırtuhıJıında ordınnın lıonü
re &'mti ı.u ııaıe hakiki bir -rette 
t...... edilecektir. Her sene Jebir a
....,...ı..n ciriı hareketiai tanzir eclen 
süvari kıt'ası, bu sene Belkahveden" ha
reket edecektir. 

Bu tene dokuı: eylUI kurtuluı bay
ramma civar viliyet ,,., kıualanlan yii-z 
ı.iulerce halk ırelecektir. 

Gaz.i meydamntla Jimdiye kaur rö
riilmeniı ıekilde teryinat ve teavirat ya
pılacaktır. 

ı>anayir uhaomcla da ba:urtddara 
de- edilmelrtecl;... 

Bir çok firmalar tarafındaa t"IYYOD· 
larda tezyinat ikmal eclilmittir. Salı.a
da ikinci ltir J.aTitZ dıa Data edüaıİJlİr. 

· ssa methal fenalide ırüzel loir, 
tdril alıaıtbr• Pa ... yir için •tiin ı... 
urlıklar 1U bir kaç ırün içinde hitirilnıiı 
ol&cııktır. 

Panayıra ~ecelr. "Olanlıu 
9 eylül h:mir pıuuıyırma iftirak için 

bir çok -1ehrimiz tiiccar Ye sanayicileri 
d" k.ire bareloet etmiflerdir. Devlet 
Denizyolları iıletme idaresi, Ticaret o-
dasmdan ald,klan vesılaılar mukal>ilin
de sergiye iıtirak için giden yo)cu1ara 
vapur ücr&lcrinde yüzde 30 \re eıyi.\· 
da yüzde 50 teazilat yapmaktadır, 

Yunan parlamentosundaki 
vaziyet 

ATINA, 6 - Parlamentodaki vazi
yette değitiklik yoktur. 

Diin, muhalefet liderleri wıubalif 
fırkalara menıup mebusların Meb'uıan 
Mediai müzakerelerine iıtirakten imti
na etmeleri meselenin müzakere etnıek 
üzere toplanmışlardır. 

lçtimada• ıonra, ciimburiyetperver 
frrkala-r reiıleri gazetecilere vaki olan 
beya ... tıncla meclis müzakerelerine işti
rakten imtinııın bütün mebuslarca ka
bul edildiğini, muhaliflerin metru bir 
tarzda faaliyette balıınacağını söylemi}• 
)erdir. 

Dün hükumet mahafilinde M. Papa. 
nas .syu ile milli iktuat naxırı M. Fes
mazoilu arasında bir mülakat vuku bul
du(una dair bir tavia deYeran e• •k· 
te idi. Bu fayİ& bilihara tek..ip edjl. 
.Uıtir. 
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HARiCi HABERLER 
Sovyet ve 
İtalyan misakı 

-...--
yeni münasebetleri tan%im 

eden misak hazırlandı 
ROMA, 6 (A.A.) - Sovyetler bir

liği ile ltalya arasında 2 eylülde İm• 
z..al•nan muahedenin metni ne~redil
miıtir. Bu muahedenin metninde de
niyor ki: "Umumi sulhün mubafaza
ıma ve idameıine bütün kuvvetleriyle 
yardım ve hizmet isteğiyle duygula
nan ve aralarmdaki münasebetleri na .. 
zara alan iki memleket biribirlerinin 
dahili iılerine karıımaktan tamaıniy
)e sakınmak maksadmı gözeten •İya
setlerini takibe karar "Vermişlerdir. 
Sovyetler birliği ile ltalya ara.unda.ki 
münasebetlerin, ba :nuahedenio akt iy. 
le kuvvetlendirilmesi takarrü r etmit· 
t ir. H e r iki memeketin fevkal&de rr.u
rabhııtAları sıfatını haiz bulunan M. 
Muısolini ile Sovyetler birliği elçiai M: 
PotPmkine a .. ğıdaki maddelerde mu 
tabık kalm«lardır: : 

l - iki akit taraf herhangi bir hal 
V4! zam.anda .. ne yalnız ba~1arına_ ne 
de diğer bir veya birkac Aevletl P~ ı.. : r. 
tikte - harbe b3şvurmamağa ve kara 
dan, deniz.den, havadan herhatı"'İ bir 
taarruzda huJunmamağı. kendi hiki .. 
rnİyetleri altmda bulunan toprakların 
ınasuniyetine riayet göstermeyi taah· 
höt ederler. 

2 - Yüksek akit taraflardan biri 
i\çüncü bir Teya birkAç d~Y1et tara .. 
fmdan bir ta:ıırn.ız ve teca:riize uP.t'a, .. a 
cak olursa di~er i.kit taraf ibtilafm 
devamı müd...1,.tince bitJtı"t.flıktan ayrıl 
mama~ı taahhüt eder. Yüksek akit ta 
raflftrdiln biri üçüncü bir devlete t;<1ar 
ruzdi\ bulunduihı takdirde cliiier akit 
taraf, isbu muahedenİ? mef.onh oldu
ğunu - i'nr....Ien haber vermeden • be· 
yan edebilir. , 

3 - Y-ıiluek i.kit taraflardan lıer 
biri, işbu mu•hedenin deıramı müdde .. 
tince, diğer i.kit tarafm tican-t eJıya· 
sı alıp aatmaımı veya kendisine kre
di aeılmıuımı mC!lıotmek maksadını l!'Ü 
den iberhanll'İ beyaelmilel anl••mağa 
it tirak ebnem"~; "'" dii!'er akit tarafı 
-ecnebi mf"m.1eket1~:1 e ticaret muam,.. ... 
le 'erin iştit'11.ktn ba~r bırakmai?ı ;~.-;Jı 

dnf .. den hiç bir tedbir almamağı de
ruhte ecf•... .. 

4 - y;a,.ek ak;t ...... flard•n h..r 
b•~ diğ .. r ak't t"raf alevhme mütevec 
cih ber luuıgi bir l<'>nıbinezoııa. •İya 
aı veys. iktı~lldi m~lıive-tte ber hanwi 
b;r ~nl~ağa ~tirak etmemeği tah 
hüt ed .. r 

5 - Yukarıdaki 1n&ddelerd .. g-İrisi 
ten taahl.;itler ve bu nınahedenin meri 
yet rrı0vkiin~ ~nnu· d~,., evvel yillc .. 
f'!"'k ak;+ ..... ,..:\fJarr" 1t.kted;fmiı mupl,~ 

d v,,. iti!Afların i.kit taraflara verdiı{i 
hakları veva tahmil ettiği mükellefi· 
yeteri tahdit veya tadil edesnez. 1 

Bu"d"n bş •ka. akit taraflard h h .r 
biri, üçüncü bir devlet tarafından alin 
mı~ b"i- karat"a ~tirak mecburivet vie 
mükellefiv .. tini krrıdis;ne t .. bmil eif...,, 
b<.rban•i bir itilafla bağlı buunmadı
ğım, iıbu maddede beyan eder. 

6 - Yük.sek akit tarafanlan her 
.biri diğer i.kit tarafla kendisi araam· 
da çrkabitecf"lc vP ~!elirfıııı d;"1,......,;ui 
yol ve vıuıtasile halline imkin lruluna
mıv~"'llı: me ... leler hakkmda u:ıı:la.,..a 
uaulünün tatbikıru tıoahhüt eder. 

7 - 1 tlıal yanca Ye Rııaca metinlen 
de muteber olan i,bu muahede tasdik 
edilecektir. MusaddAk suretler M...
kovada teati olmıacaktır. Bu muahede 
mu•addak suretlerinin teati edildiği 
tarihten itjbare.n meriyet mevkiine gi 
.... c .. k ve ak;t taraflardan herhanci 
birin;n onu feslıetm,..k niye!'inde bn
lundniunu diğer Akit tarafa bi!dirdi
ii gÜf'lden ıonra bir aene daha nıute-
ber olacaktır. 

Bununla beraber bu tehli~ keyfiye
tini iabu muaheden.İn meriyet mev!<i· 
~e ,; .. ,ı_;;;.i a-ünden itibaren 5 ı:enel}k 
bir müddet ı:eçmeden evvel vukubula 
m.&%. 

BERLIN, 6 (A.A.) - C-0011· 
dance politi~ue et cliplomatian-. lt•lva 
ile Rusva ademi tecavüz mUala hakkııı
ola lfUJll&n )'All"l'Or: 

- Bu misak iki devletin münasebet· 
!erine muhveleye müstenit sağlam bir 
esas vermiı oluyor. 

A'Vt'Upa beynelmilel siyaseti heyeti 
umumiyesi için, bu dörtler mipkıoı · 
memnuniyet verici tarzda tamamlryan 
bir uasu...ıu.-. 

PARIS. 6 (A.A.} - H&Yas ajaı.
sınclaa: 

Temps cazeteıi güniin yanımda 1-
talya - Soryet ademi teaıvüz ımisakt- • 
nı tetkik ediyor. "Bu mi.sakta bir eksik
lik ııöriiyor. Misaka Londrada Sovyet
lerle bir çok kom§12 devletlerin İmnla
mıı oldukları tecavü.z ve mütecaviz.in 
tarifi misakına dair hiç bir kayıt yok
tur. 

Bununla beraber, Temps ga:r:etesi, 
ltalya - Sovyet miulnnm, MoskoYa• 
nın garp clevletlerile yeni bir yaklaşma 
siyaseti husmıındaki irad.eain.i cö&terdi
iini kaydetmektedir. 

İngilizler neden bombar
dıman yaphrmışlar? 
BOMBA Y, 6 (A.A.) - Merkezi 

lıiikümet tarafından hudutlarda yapı· 
lan hava bombardımanı halk arasın· 
da tenkitler uyaı:ıdırmııtı. Hiilı:ümetin 
bu memnuniyetsizliği ortadan kaldır 
mak için çok çalqmıt olmaııına rağ
men meclis reisi, İzahahn ki.fi olma• 
dıiına dair verilen bir takriri kabule 
karar venn.İftİr~ Meclis azalan, yapı
lan son harekatın asıl sebeplerinin, 
lnıriltere hiikümetinin lcabinelere bu 
mrntakalarda askeri yollar yaptır· 
nıak iatemeai ve kabinelerin reddet· 
meleri olduğunu söylemel<tedirler. 

Hülaiınet bu red cevabı kaqısmda 
ltombardımaa yaptırmııtır. 

Asurilerin 
Şikayetleri 

"Araplara teslim olduk,, 
diyorlar 

İngiliz gazeteleri Aıuri Patriği 
Mar Şimun'un Cemiyeti Akvama hi
tap ettiği bir raporla Cenevre tetki
latının aleyhine bazı ağır ithamlarda 
bıdunduğunu yazıyorlar. Bu raporda 
hülasaten §U denmektedir: 

"Cemiyeti Akvam bi:ıı:e hiyanet et
ti. Memleketimizi ve ecaldanmızı Tür
kiyeye verdiji halde bi:ıı:i de Arap ha
kimiyetine teslim ebniıtir. Esasen bü
tün mesele bir yerleıtinne me.selesin
den ibarttir. Irak hükümti bize ken· 
disine satılmq olan """ Asurilerin bi
ribirlerine karıı tahrikit siyasetinin 
hizmetinde ve yerleştirilm,..ınizin aley 
binde bulunan bazı A• urilere teslim 
etmi~tir. Milletin hakiki tef'eri berta
raf edilerek, onlardan müdahıtle<l• l,u 
lunmamalan için teminat istenildi. 
Patrik te kendisinin Mayata Bağdat· 
ta teb'it edildiğini .Öyliiyor. Bu an· 
dan itıl>aren Asuriler için bir cebir po 
litikası kullanılmq ve onlara Cemiyet 
Akvamdan verilen mukaddes ekalli
yet bakarmdan hiç e.er kalmamııtır. 
Bizim 1900 senelik an'aııevi adetlere 
malik olan bir millet olduğumuzu U• 

nuttular. Bize homogen bir cruP ola
rak yer1ettiri1memiz için teminat ver 
meleri İcap ettiği halde, bizden tem.İ
nat istemeğe kalkı-lar. Böyle te
minat verm.,.kten imtina edenler der
hal hapsediliyorlardı. Hükumet bize 
karşı şu siyaseti takip etmitti: ya 
Türk şeflerinin kullan olmak, ya res• 
mi makamların cebir ve tazvik altın
c!a olan bir yerleştirme şeklini kabul 
etmek+"""" b"'""l<a çare- v"ktur . 

"Asurileri müclalaa için 
Baitdattan ' 'Timea~' 1razeteaine biJ. 

dirildi~ine göre. Baspiskopoı Mar Yu 
"U.m Emannuel lrak'ın luriatiyaa ekal 
lıyetlere ikanı bıl.:İp ettij?-i siyasetin 
Cemiyeti Akvam' da müdafaa hususun 
da Cenevreye hareket edecektir. 

Ekalliyetler 
-o-

Bern'de bir kongre 
yapıyorlar 

Bern, 6 (Milliyet) - Eylülün 17 -
20 ._:nde burada heynelmilel ekalliyet
ler k<>nferansı teıekkül edecektir 

Bu konfe!'llnsa İştirak edilebihnek i
çin, kongre ı...,k&tibi !M:;syö Amene, 
beynelmilel ekalliyetler cemiyetine mu
kayyet olan, memleketlerin ekalliyet
lerine birer mekt-.ıp cöndermiştir. Kon
feransta, ~eçea sene Cemiyeti Akva
mın ekalliyetler baklandaki faaliyeti 
de görüşülecektir. Ayni zamanda ekal
liyetlerin hlmayesi, 0<0lh mual.edeleri 
mucibince tatb;k edilemediğinden ,ika. 
yet eden ekalliyetler hakkında Çemiye
ti Akvamın ne gibi kararlar aldığı da 
tetkik ve meskün oldulclan muhitlerde 
ekalliyetlere, arazi ve idari muhtariyet 
verilmesi hususları da cörüşü1ecektir. 

Konferansta, bazı hiikumetler, ekal
liyetlerin milli haklarını tanımıyarak 
temessül ettirmeğe çalııtrklan da mev
zuu bahıolacaktır. 

Tetkılc edilecek raporun dördüncü 
noktasını da din ve milliyet meseleleri 
teşkil etmektedir. 

Kordon Bennett kupası 
BRADFORD - CONNECTICUT, 

6 (A.A.) - Kordon Bennett kupası 
müsabakanna zÜ'en Amerika hahnyesi 
balonu dün akfun Hotchkiss - Grove'de 
yere İnerek kupayı kazanıruıbr. 

Lord Gray ölüyor 
LONDRA, 6 (A.A.) - Lord Grey, 

kendini bilmemekte devam ediyor. Va• 
ziyeti son d ... ececle zailtir. 

Stratosfer'de yükseliş 
l'<JOSKOV A, 6 {A.A.) - Bu ay i. 

çinde iki Sovyet balonu Stratosfere çı· 
kacaklardıı-. Her ti 'balon ha:ıı:n'dır. 
"Sovyd Rusya,, i-U,i tatıyan ilk ba
lon haYada 17 - kalacakhr. Ha ... iyi 
olursa, yarınki peo-ıembe ırünii havala
nacaktır. 

İtalya almadıkça-. 
PARIS, 6 (A.A..) - Hariciye nazı

rı, M. Paul Boncoar, söy:leaı.ği ıiyasi 
bir nutukta dörtler misakının değerini 
açık bir ınrette ortaya koymuş, ve ltal
ya olmadıkça Avrupamn belini doğrult
maS'lna imkan olmailığnn söylemiştir. 

F astaki isyan gevşedi 
RASAT, i (A.A.) - B<iyük atlas

la ııulhun tes.isinin son safhası kapan
mak Üzereöır. Koncer dağının ıauha
sarau, çevrilmiı olaa .uiierin Fransız 
kıtaatt ile ııulb uHizakerelerine girif
melerine sebep ohnuıtnr. 

M. Von Papen Peşteye 
gidecek 

BERLIN, 6 (A. A.) - Wol!f ajan
sı bildiriyor: 

Batvekil muavini M. Voııı Papen 
ırelecek yaz mevsiminde Budapqteye 
ıritmek niyetindedir. 

T eksas kasırgasından 
sonra .. 

NACALLEN, (Texas) 6 (A.A.) -
Bronswiek' de 100 den fazla insan ya. 
ralanmlfbr. Sular sokaklarda hir metre 
yükselmiştir. 

Har!inıren ve San Benito'da da böy, 
ledir. 

Floride hükümeti dalıilinde 3 öiü 
vardır. 500 kiıi açıkta kalmqtır. Zarar
lar bir milyon dolar !...dardır. 

Texas bi$ı1meti yardım için cl<ık- ı 
tor, haıtabak<cı ve kıtaat göndenniftir. , 

.. - .. . ,, ' . 
' .. ~ . -~ .... 

~·· 1 .~ ' ,... .. ... - • DAK.i 
Bir defa için kontenjan müsaadesi 

ANKARA, 6. (Telefonla) - Ege mıntakasında üzüm lrurulıımak 
irin kullanılan 324 C pozisiyonuna giren sergilik kağıttan bir de/aya 
mahsus olmak üzere lzmir gümrüğünden ithal şartile daha 80,00IJ 
kiloluk munzam kontenjan müsaadesi verilmiftir. 

Türk bayrağını taşıyan 
gemilere ait nizamname 

Gemilerin tabi olacakları şartlar 

ANKARA, 6 ( füliyet) - Türk 
l>ayral;mı, tafıyan ve taııyacak olan 
gemilerin ne gibi ıeraite ti.bi olacak
lan hakkında atideki nizamname ka 
bul edilmiştir. Nizamname 1 Ağustos 
933 tarihinden itibaren muteber ol
maktadır. 

l - Hakiki veya hükmi phıslar 
tarafmdan gerek yaptırılan ve gerek 
satın alman &'~!erin tescilinden ev
vel sahiplerinin &J&iıda yazılt vesika 
lan raptederek fktı.sat ..:ekilletine is
tida ile mürac.a.at dm.eleri İcap eder. 
Vesikalan yolunda gôrülmiyen cemi
ler Türk ıremisi olarak tescil edilmez
ler ve bin netice sahilerimizde seyriıe· 
ferlerine müsaade edilmez. Vesikalar 
ıunlardll": 

A. - Gemi eğer yeniden İn~"edil
miş ise tekne, 1nakine kazan ve tec- ı 
hizatına ait tarifnameler (apecifica .. 
tion) ve bilümum pliın ve dayagram· 
lan ve beynelmilel tanınmış gemi ta s
nifi müessese1erinden biri tarafından 
verilmiş veıHca veya musaddak suret. 

B - Cemi kullarulmıf olarak alın
dığı takdirde ...,min;n profili R'Ü"rerte 
maktaı azamisi ( enkeniş yerinin mak 
t .. ). 

C - Ecnebi bayrai!ını taşıyan bir 
&'emİ ecnebi bir memlekette satm alrn
''"f ise beynehnilel tan11U11ış gemi taı 
nifi mÜesteSelerindn birinden verilmiş 
smıf ıahadetnamesi, ecnebi bir eemi 
Türk sularında u.bn alınmış ve Nnıf 
vesikası ~ö.aterilmemiş ise mahalli ti .. 
caı·et müdürlü~ tararfından verile .. 
cek seyir kabiliyeti ,tahadetnamesi. 

2 - Post-" gemilerinin kullanılaca
ğı hizmetlere r -re amıflara ayrılması. 
şöyledir. 

A - Makineli birinci ımıf poıta 
gemileri . 

B - Makineli ikinci sınıf posta ı:e 
mil eri. 

C - Makineli üçüncü sınıf posta 
gemileri. 

D - iç lıatlara maluus gemiler. 
3 - İkinci mAddede yaı:ıh ımıfla· 

ra ayrılmıt gemilerin alındığı zaman 
haiz olmaları ıazmı gelen esas vasıf· 
arı aşağıda yazodır. 

A - Sınıfı için: 
1 - 3500 gros tonilatosundan a~a 

ğı o1mama.k. 
2 - On be, ya,ından vul<an olına· 

mak, yani denize indirildiği tarihten 
itibaren on bet seneden fazla &'eçme· 
miş olmak. 

3 - Sürati 16 milden a+ağı olma· 
mak. 

4 - Ceminm ana bölmelerinden 
birisi w ile dolduğu zaman j?emi yüz 
me kabiliyetini muhafaza edecek ka 
dar bölme tertibatını haiz olmak. 

5 - Marmara ou bo'8-1hna, vangm 
söndürme 'Vantililtör tertibatı bulun· 
mak. -

6 - Uzun aefer gemilerinde bulun 

• 
Kübada bir darbei hüku

met oldu 
VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - Havan 

da dün bir darbei hükümet olması ü
zerine Amerika Kübaya bir kruva
zör ile 3 muhrip cöndermittir. 

HAVAN, 6 (A.A. - Kasırca mü~ 
nasebeıile harap olan mmtakaları zi. 
yarete &'İden hükU:met reisine Sanla 
Clara'dan derhal dömneai İçİ1a haber 
,,erilmiştir. Hükümet reisinin gelir ırel 
mez, bükü.metin istifa edip etmemesi
ne karar •ermek Üzere kabineyi top
layacağı uumedıuyor. 

VAŞlNCTON, S (A..A.) - Cuba
ya gönderilen Amerika ıremileri Key
West'tca ıidea ac Farlane, Norfolk 
civarm.da ırideA Braiabrid.-e, Guuata
namo'dan ıid- SturteYant muhripleri 
ile p,._a .lar.ıaalıııdan ıriden Rich
mond lı:ruTazönidiir. M. Hull, Ameıi-. 
kazım, Cuba'nm dahili qlerine karıı
nuyacağuu, ar-ilerin Amerika te'baa 
snun hukukunu muhafaza için :ı:öade 
rildiiini bildinaiftir. 

LA HA.VANE, 6 (A.A.) - Dün 
![ece iktidan ele alan yeni inkılaı>i" 
hiikiimet, mu•aklı:at hükümetin bii.snü 
niyet ve •atanperverlii:ini tanıyor, f9 
kat onu inkılabın anühim ırayelerine 
cevap '"f'erecek .mahiyette rörmüyor. 

LA HAVANE, 6 (A.A.) - Cespe· 
dcs hülcümeti resmen iktidar me"Vkiin 
de olmakla beraber, darhei bükıimet 
neticesinde Cuba'ya Radikal sosyalist 
ler hakimdir. 

Rusyada müthiş bir 
tayyare kazası 

MOSKOVA, 6 (A.A.) - Dün sa
bah Rodivisk'in cenubunda Lopa.ıuıi.a 
istasyonunun yanı batında bir tayya ... 
re kazası olmu}tur. Kaza neticesinde 
ölü bulunanlar ıunlardır: 

Ağır aanayi komiaer muavini ve tay 
yarecilik a.anayii merkezi idaresi rei
ısı Baranof ile zevcesi, sivil hava fi
losu merkez idaresi reisi Kodzaman, 
:!2 numaralı fabrika müdürü Korbonef 
s;vil ha va filosu merkez idaresi reis 
muavini Pctrof, devlet iktısat planları 
k.om.isyonu az:asından Zarzarn ba§ pi 
lol Dorfman ve makinist Plotnikof. 

Hükümet ltunl~mı ailesine tekaüt 
nıao.ıı ltaıjlamıJlır. 

ması Jµım gelen seyir ve tahliaiye a .. 
lat ve edevatı bulunmak. 

7 - Kömür yakmak {gaz benzia 
mazot gibi yanacak mayii tafıyan &'e 
miler bu kayıttan müstesnadırlar. 

8 - Beynelmilel itilafnameye uy
ğıın telsiz cihazı bulunmak. 

B - Sınıfı için: 
l - lki bin gros tonilatoaundaa 

aıai;ı olmam.ak. 
2 - Sürati 14 milden a!ağı olma· 

mak. 
3 - Sınıfrrun 2, 4, 5, 6, 7 ve 11 inci 

fıkralarında yazılı v ... fları haiz ol
mak. 

C - Sınıfından c!s.olar İçin: 
l - Dört yüz ırroı tonilatosu'l,t'Laa 

a9ağı olmamak. 
2 - Sürati 12 milden a~aiı olma"· 

mak. 
3 - A &1nıfının 2, 4 ve S inci fıkra 

lannda vazılı va .,fları h,.iz olmak. 
4 - Beynelmilel itilafnameye VJ'· 

gun olarak smıfına göre tahlisiye ed 
vatı bulunmak. 

D - Sınıfı için: 
1 - Yeniden in.- edilmek. 
2 - İfliyeceği denize taı........üJ.ii • 

mak. 
3 - Sürati 12 uti!do,n aııağı olma

mak. Haliç vapurlan ıçin siirat 9 mil 
4 - Kutru, otıız untimd- •taiıı 

olmamak Ü:>ere projökt.örii 01....ı. 
5 - Marmara •u b .,.Jtma yanga 

rondürme alt -lonlanla &apiralıÖ< 
tertibatı bulunmak. 6 ımıfına cöre 
tahlioiy<: edeTah bulun,..,.k. 

4 - Umıımi hükümler. 
1 - ltbu nizamname hükümleri • 

ve dıf hatla.rc:l.a yalnı7 poataya yolcu, 
)'Ük ve hayvan nakleden gemilere ta· 
mildir. 

2 - C - Sınıfı gemiler postaya ç.1 
lışt.ıkları takdirde Karaıleıı.izde ge
rempe burnı• iJ,.. 1-nca,.I" ... - .. -~ ... ..a ... t~ 
hatbn simaline ve Ege deniziDde çahf 
ttkları takdirde de 38 derece arz ciai
reW cenubuna geçemezler~ 

3 - Bundan sonra ı:erek yaptsn· 
larak, Jrerek salın alınacak ~epler 
yalnız bu nizamname-n.in 1 inci mad .. 
def.inin hükümlerin~ tabidir. Bunla
nı:: kullanılmı, olarak alınmaları ha
linde ya•ları on" beşi geçmi•ecekbr. 

4 - İfbu nizant..,1"rn:41'! hükii~PrİD-t! 
göre 150 gıoos tonllatodan l14Ağı ee
m.iler~ ':olmil de.ifld1r. 

Heyeti Veküe hararı 
ANKARA, 6 (Milliyet} - Deni::ı: 

yolları işletme k~nununun doku:nın
cu maddeıi mucibince hatlara taJ&sia 
e.Jilecek ıremilerde bu 1unma.st l&zaa 
g<.len evsaf hakkındaki tAlim.ııtuaaae
den Marmara h""=" ile lmroz hatla 
rmdan ba,ka hlliimum batlarda çalı
şacak vapurlann tel.-17.le nn .. teehlse:z iıl 
m3.ları mecbuı·iyetin.in k&nunusani 
934 tarihine kadar tecili HeTet.İ veki· 
lece kararlattmlmıftrr. 

Kongre menedildi diye-
soFY A, (Milliyet) - B~lııariıt

da, Tiirkiye aleyhinde tahrikatta IJa. 
lunan Trakya tetkilatmın IX incı 
Kırcali kongresinin Bulgar Dahiliye 
nezareti tarafından menedilıneaindeR 
dolayı, Sofyad&ki merkez idare beY}l1A 
Bulırar hükiimetini tiddetle proteato 
etmittir. 

Romen başvekili Bükreşe 
döndü 

BOKREŞ, ~ {A.A.) - Oluj' .. _ 
gelmekte olan Baı•ekil V aida kral ta 
rafından Siııaia'da kahal ohmmllfl-'. 
Siyasi -hafilde katiyetle .;;yieaildi· 
ğine cöre b11 miilibtta p.ne.,.,..._ 
nun &"elecek alelade içtima de.......
mesaisi ırörüşülmüt ve Kral bq•ekil• 
olan tam itimadını teyit eylemiftir. 

Baıvekil Bükreıe gelince, fırka di
vanmı toplanıl! •e fni<a in:ıı:ı -
muzrr olan bareketlerinden dolayı .,,. 
rı resmi Patria gazetesİTÜ.n eski· llıat 
muharriri mebUJ1 Boila ile mel,.u Leu
cutzia ve Lazor•un fırkadan çıkant
malanna karar verilmiş ir. Bu karar 
siyasi malıafilde derin bir tesir yap
mı,tır . • Fırkanın •erdiği bu karar lrii· 
lrumetin otoritesi için zaruri o1an _in.. 
zibati tamamen muhafa:za,.a fırka -i-
darecinin azmetmiı hu'undufunun IMr 
delili olarak telakki edilmektedir. 

İki tren çarpışta 
BINGHANTON. 6 (A,A.) - Eks

pres t....mle bW eua treni bura yakın. 
larında çarpqml}lardır. 14 kişi ölmüı, 
ve 20 kişi de yaralanmııtır. 

M. Lcygues'in cenazesi 
kaldırıldı 

PARIS, 6 (A.A,) - Bahriye nazı· 
rı M. Leygues'in cena-ze merasimi ini 
sabah çok kalabalık bir halk kütlesinin 
iıtirakile yapılrartta. Merasimde reisi• 
cümbur ile baıvekil ve •Jl'ft ve .meb'• .. 
san meclisleri reisler~ Pariste bulu~ 
bütün parlamento azası, Oi'du ve bahri· 
ye erkanı harbiyelilerinia mümessilleri, 
ve ecnebi bahriye nezaretlerinin muralt-
baıları hazır bulunmuJlardır. Baıvekil. 
M. "Daladier müteveffa haldwacla çc"° 
l"Yan& dikkat bir nutuk &Öyl-'ttir, 



Ailede buhran! 
Garip bir tezat alemindeyiz. 
insanların bozulan sinirlerini 

kanunların keskin maddeleriyle 
zaptetmek usulü aldı yürüdü. 

Fertler idrak hassası ayarını 
kaybetti. Cemiyetin muvazanesi bo 
zuldu. 

Harp sonu nesli istinatsız, des
teksiz bir korkuluk halindedir. 

Ruhan maluldür. Ve beden ter 
biyesine rağmen harpten evvelki 
neslin yanında pek natuvandır. 

Bunun içindir ,ki, hislerde ve 
fikirlerde istikrar kalmamıttır. ln 
sanlann en samimi ve en kuvvetli 
tarafı olan aşk bile gönüllerde bir 
türlü kökletemiyen zavallı bir di
mağ hezeyanı haline gelmittir. 

Fertlerin bu zaafını timdi ka
nunlar ve nizamlar örtmeğe çalışı 
yor. 

lktısat işlerinde gevşiyen itibar 
!arı kanun tutuyor, aile münase
betlerinde bocalıyan rabıtaları ka 
nun ~erçinliyor. 

Cemiyetin her adımında kanu
nun demir pençesi imdada yetitı
yor. 

Hükumetler şimdi yalnız bey
nelmilel ve yahut yalnız milli tica 
ret ve iktısat davaları ile değil, 
cemiyetlerinin örfi, ahlaki sarsın
tıları ile de uğraşıyorlar. Alıt ve
rişteki muvazenesizlik kadar aile 
işlerinde de ayarsızlık, kararsız
lık, peri,anlık vardır. 

Eğer kanunun ciddi ve sert mü 
dahalesi olmazsa, bugünkü rabıta 
!ardan pek çoğunun sökülüp dağı 
lacağından fÜphe etmemeliyiz. 

Bereket içtimai nizamı bütün 
aykın cereyanlara rağmen tutan 
kanunlar var. Yoksa bugünün ka
rarsız, sinirli insanları cemiyetin 
temelini te9kil eden ne mühim 
bağları ve telakkileri atlayıp geçe 
ceklerdir. 

Buhran yalnız gümrüklerde, 
pazarlarda değil, gönüllerde ve ai 
le köşelerinde de var. Kanunu me 
deni kontenjanı olmasa acaba kaç 
içtimai mukavele hükümsüz ka
l1r? 1 

Burhan CAHIT 

istiklal harbi filmi 
htildal harbimize ve inkılaba clair 

çevrilecek filmin senaryosunu yazan 
Raa muharriri Möıyö Zarhi yazdığı ae
naryoyu henüz Maarif ..-ekaletine ver
memittir, Buna sebep te bu işi tetkik 
edecek olan komisyonun dağılnuı bu
lunma11dır, Komiıyon reisi Reşat Nu
ri Beyin bugünlerde Ankaradan ıeh
rimize celmeoi beklenmektedir. Ruı 

ıi-alar Reıat Nuri Beyle temas e
deceklerdir. Aldığmuz maliimata !!Öre, 
senaryo fran11ıtca olarak 140 sahife tut
malı:tadır. 

Filmin çenilmesi için getirilen ma
kineler gümrükten çıkartılamanuştır. 
Makinelerin çıkartılması için hükumet
ten müsaade alınacaktır. Çekilecek fil. 
min aonuna cümhuriyet bayramının o-
nuncu ydclönümü merasimi ilave edile
cektir, 

29 teşrinievvelde Rus sinemacılar 
Ani.arada bulunacaklar ye büyük geçit 
resmini, yapdacak c.,.kun tezahürat Ye 
merasimi filme alacaklardu-. 
•ıtt••ıtttttt••ttttlttıttUUllllllllHlllUMlllllllllllll' 

1 BORSA 1 
Ot Bankaımdan alınan cetvelclir ). 
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Akıam Flatları [Iı 

lstikrular 
l•tiL::raı dahili 96,50 
19ı3 l•tilırau 95,
Sark D. yolları 285 
b. Mu,.akbidei 53.SO 
CG.mrGlı:l•r ~ 
Saydi maltıl 5,60 
ll•id•• ıo.zıı 
l', .. ı...n,. 10 

Tah..i11t 
Elektrik. 
Tra.ııya7 
Tilael 
Rıhtım 

Anadolu 1 

• 
Müracaai.I 

ıu 

17,65 
47,50 
47,<5 

51,10 

ESHAM 

1, Baakaaı N•- T•1efon ı 13,25 ... 9,80 Bomonti 20,25 
" ., H,mlUne 9,511 T•rlro• 27,75 

.; " Mtıea•i• JIJ2 Çimento 11,90 

"•m••Y 48,SO ı ttıhat day. 18.25 
4nadolu Hiıae 27,SO Ş.,k dar. 1,25 
Reji 3,30 b.ı,. l,71 
~ ... ı...ı,. ı.,,a Şa:rlı m. ec•• • 2,90 . 

ÇEK FIATLARI 

tı.,.i. 12.06 Prai 153675 
londra 6'05 Vi7ana 

ı' 
4.5025 

~Üyork 68225 IVıadrit 5.645 
llrülı.ael 339 Berh" ·~I 1.97.80 
J.lilano 896 Zloti 425 
.A.a;,.., 1126750 Pett• 37825 

ten.evre Z,44.25 Belcrat ~, 1 3505 

Sof1 a. 640550 Bülı:"'t r 79.71 

A.mar:erclam 1,17,23 Moako•a ı09875 

NUKUT (S•tıı) 

JC.uraı k11r•ı 

20 I_ Fr•"••• 187 1 Şilie, A., 24.50 
1 laterlin 658 ] Pneta 16 
1 Dolar 146 J M rk ııo.-

20 Liret 220 1 ZeJed 21.-
20 r. Belçika 114 20 Le1 0.23 
20 Dr•hmi 24 21 Dhıar 15.-
~ l. lıviçre 818 1 ç,.-ftOY-C 

O Leva 25.50 1 Ahın t,22 
21 Kur. Çek 118 1 J\'•fl-CJdiye O • .i7 

l Florin 83 B11nlı.nel ı.• 

. 
. -
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ŞEHiR 

Ekonomi 

Takastan 
Sonra .. --Talimatname önümüzdeki 

hafta bildirilecek 
Takaı ıisteminin kaldırılmasından 

sonra vuku bulan müracaat ve tikiyet .. 
ler üzerine, vaziyeti tesbit edecek ta
limatnamenin önümüzdeki hafta içinde 
teblii\i beklenmektedir, 

Bu talimatnamenin ihzarile lktısat 
vekaleti vekili Mahliı Bey yakından a
lakadar olduğu haber verilmektedir. 

Beyannamelerde ne gibi 
değişiklik var? 

31 may11 933 tarihinde ne$rolunan 
son muaddel tarife kanunu ithalat u
mumi tarifelerinde bazı değişiklikler 
yapmı§tı. 

Yeni değişikliğe göre beyannameler
de gerek eıyanın beya:ıı ve gerek ta. 
haklruk kmmlan eski ve yeni kanunla· 

• ra göre yazılacaktır. 
Kendilerile ticaret muahedesi bulu

nan meml<ketlerden gelen eşyaya ait 
beyannamelerde her iki ş<kildeki tahak
kuk ve beyan gösterilmekle beraber, 
muahede müddetinin hitamına kadar es
ki tar~fe üzerinden resim alınacaktır. 

A!manyada üzüm ve incirleri
mizin propagandası 

Ber]indeki Türk ticaret odası, ihracat 
maddelerimizin revacını tezyit iç:in pro
pagandalar yapmaktadır. Berlinde çı· 
kan bir ticaret gazetesi, lzmir üzüm ve 
incirlerine dair muhtelif resimleri havi 
fevkalade bir nüsha neşretmiştir. Ber
lin Türk Ticaret Odau, diğer ihraç 
maddelerimiz ~İn de ayni suretle neı
riyatta bulunulacağını ,bildirmiı ve )h. 
racat Ofisinden fındık ve tütünlerimi
ze ait resimler istemiştir. 

Milasın ihracatı 
Milas - Vilayetimizin Kulles, Bod. 

rum, Fethiye iıkelelerinden temmuz •· 
yı içinde yabancı memleketlere 568 ka. 
ra sığır, 866 koyun, 1408 keçi, 5 kıs
rak, 826 kümes haynnı ihraç edilmiı
tir. 

Anason alınıyor 
ÇEŞME - lnhiıarlar idaresi bura

dan anason mübayaatına devam etmek
tedir. Fakat mübayaat yalnız inhisar 
idaresine borçlu olan zürradan yapıl
ınaktamr. 

Malatya kayısıları 
MALATYA - lzmirde kurulacak 

sergiye ticaret odamız da iştirak et
mektedir. Sergiye en iyi kayısı nümu
neleri gönderilmiştir. 

928 senesinde kunılan lzmir sergi
sinde Malatya kay11ılan altın madalya 
lıazanmqlardır. 

Giresonun on senelik ticaret 
ve iktisadiyatı 

GIRESON, (Milliyet) - Cümhu
riyetin onuncu yıl dönümü günü Ti .. 
caret ve Sanayi odası tarafından bir 
broşür neşredilecektir. 

Bu broşür resimli olacak, ve vi
li.yctin tical"i, mali, iktısadi, zi
rai ve ıınai aahasmda Cümhuriyetin 
on senelik feyizk5.r asan istatistik 
ve grafiklerle mukayeseli ıekilde gös 
terilecektir. 

Havalar bozdu, incirler ne 
o:acak 

AYDIN, (Milliyet) Aydında 
üç gündür hava bulutludur. Evvelki 
ak§a.m Aydın ve civarına biraz yağ
mur da yağmıştır. Havanın bu ani 
dei-işmesi incirlerimizi endişeye dü
§ürmektedir. 

Geçen sene daha evvelki seneler
den üç gün sonra yani Ağustosun 22 
sinde lzmire gönderilen incir mahsu
lü bu sene yirmi gün teehhürle Ey
Jülün 15 inde cideceği sanılıyordu. 
Havalann bu değişikliği bu hu•usta
ki tahminleri de suya düşürmüıtür. 

Turfanda incirin lzmire ne gün 
gideceği havanın vaziyetine bağlı
dır. 

Üzüm satışı 
IZMIR, 5 (A.A.) - D~n Borsada 

11 kuruştan 26 kuru~a kadar 2170 çu 
val üzüm satılmıştır. 

Şark panayırı 
BARI, 6 (A.A.) - Suriye hükume

ti ile Sioniıtlerin milli meTkezi olan ve 
muhtariyeti haiz bulunan Tel - Aviw 
şehri de ıark panayirine ittirak edecek· 
!erini resmi olarak bildirmişlerdir, 

Bulgar ticaret nazınnın, panayırı 
gezmek için, yakında Bariye gelmesi 
beklenmektedir . 

BARl, 6 (A.A.) - Dördüncü şark 
panayiri husuıi bir ehemmiyeti haiz o
lacaktır, Çünkü bu panayirda İpek bö. 
ceği yetiştirme usulüne dokumacdığa 
ait olarak vücuda cetirilen yenilikJer, 
bilhassa yeni telsiz cihazları da teıhir 
edilecektir. 

lspanyol cüınhuriyetinin ve Filisti
nin de bu panayıra ittirak edecekleri 
reımi surette bildirilmiştir. 

Hüseyin Ragıp Bey gitti 
Mezunen şehrimizde bulunan Mhı· 

kova büyük elçisi Hüseyin Ragıp Bey 
dün Sovyet bandırah Fransmeri vapuru 
ile Rusyaya citmiştir. Hüıeyin Raırıp 
Bey, vapurda dostlan tarafından uğur
lannu§lır. 

Ayni vapurla Rusyaya san'at tahsi .. 
line giden talebelerimizden 30 kişilik 
ıon kafile de hareket etmiştir. 

Mahkemelerde 

Tatil bitti 
Mahkemeler dün çalış

maya başladılar 
Dün Adliyenin tatili bitmiı. mahke

meler faaliyete baılamııtır. Adliye in 
tihap encümeninin de dün Ankarada 
toplantılara başladığı haber alınmış
tır. Oç aydan beri mezun ~!11un~n ve 
siyatikten rahatsız olan muddeıumu
mi Kenan Beyin rahatsızlığı tamanıen 
geçmi§ mumailey te dünden itibaren 
maka~ına gelerek bilfiil vazife~ine 
baılamıştır. 

Ağırcezaya verildi 
Cemile Şükiıre Hanıma ait mevdu

attan 3800 lirasını usulsüz bir ikraz 
muamelesile zimmetlerine geçirmek
ten ve ~azifelerinde ihmalden suçlu 
Emniyet Sandığı veznedarı Dursun, 
memurlardan Murat, Besim, Cemal, 
Lebip ve İbrahim Hamdi Efendilerin 
muhakemelerine dün ikinci ceza mah 
kemesinde başlanılmıştır .. Suç ağır ce 
zayi müstelzim ceraimden bulundu
ğundan mahkeme davanın rüyetini 
sali.hiyeti haricinde bulmuş, ve muha 
kemeni nağır cezaya nakline karar 
vermittir. 

F azıt Beyin muhakemesi 
Kadıköy belediey tahsildan iken 

147 lira ihtili.ı eden Fazıl Beyin mu
hakemesine dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Dünkü muha 
kemede iddia makamım işgal eden Sa 
lim Bey kanunun devlet hazinesinden 
ve emvalinden para çalanlann mevku 
fen muhakemelerini emrettiğini söyli 
yerek tevkif talebinde bulunmuştur. 
Heyet müzakereden sonra suçlunun 
tevkifine bir mecburiyeti kanuniye 
buluı duğundan iddia makamının ta
lebinin reddine karar vermit, muhake 
me tetkikat için 11 teırinievvele bıra 
kılmııhr. 

Doktor Haydar Bey 
Çatalcada Çoban lbrahimi öldür

mekten suçlu Aziz, Ahmet, ve Meh
medin muhakemelerine diin ağır ce-
za mahkemesinde devam edilmit, ce· 
sedi muayene eden doktor Haydar B. 
şahit olarak dinlenmiıtir. Muhakeme 
başka ıahit celbi için baıka güne bı
rakılmıştır. 

Maslak faciası 
Zincirlikuyu yolunda jandarma 

Ali oğlu Hasanm ölümile neticelenen 
otomobil kaza11nı kendisinin yapbğı 
teeyyüt ettiği için müştantik kararile 
tevkif edilen Ali.ettin Bey dün tevkif 
kararına itiraz ederek müddeiumumi
liğe müracaat etmiıtir. Müddeiumumi 
tik itiraz iatidasını ağır cezaya tevdi 

etmiıtir. Ağır ceza mahkemeai evrakı 
tetkik edecek ve bugün kararını Ye
recektir. Alaettin Beyi dün tevkifha
nede bir çok arkadaJ)arı ziyaret et· 
mittir. Mumaileyh kendisini ziyaret 
edenlerin hepsine kendisine isnat edi 
len kazayı inkar etmiştir. 

Poliste 

Kömür çalarken ---Kamyonun arkasından düş-
tü, beyni parçalandı 
Vefa caddeıinden kömür yüklü ola· 

rak geçen Halilin idareıindeki kamyo
nun arkasına atlayıp kömür aıınnak İs· 
tiyen tek ayaklı 14 yaşında Halil, te
peüstü düşerek beyni patlanuı ve d.,,.,. 
hal ölmüştür. 

Bir kız yaralandı 
Tarlabaşında şoför Feridin idaresin

deki otomobil Meryem isminde küçük 
bir kıza çarparak ayağından yaralanuş
tır. Meryem, hastaneye yatırılmıştır. 

Bir küçük şişe kokain 
Evvelki gece, Taksimde Majik sine- . 

ması arkasında Niko İsminde birinin 
ıüpheli hareketleri nazan dikkati cel
bederek çevrilmiş ve üzeri araştırılarak 
ceketinin cebinde bir küçük ıişe koka
in çıkmışbr. Niko hakkında takibat ya
pılmaktadır. 

Tramvay basamağına atlarken .. 
Bqiktaıta oturan lbnahim isminde 

bir çocuk, Eminönüne gelmekte olan 
73 numaralı tramvay arabasının basa .. 
mağına atlarken müvazeneıini kaybe
derek düşmüt ve yaralannuıtır. 

Bir turun hırsızı 
Sirkecide Ayniye hanındaki tütün 

mağazasında çalışan Ali, mağazadan 
tütün atırıp götürürken memurlar ta
rafından çevrilmit , çaldığı tütünler 
istirdat edilmiıtir. 

Vapurcular itiraz etmeğe 
başladılar 

Hususi vapurcular, vapurlanna hiçi-
len kıymetlere itiraz İstidalarını Deniz 
ticaret müdür!Uğüne venneğe başlamıt
lardır, 

Komisyonun, 1910 senesindeki fi
yatları esaa tutarak gemilerin tonuna, 
yaıına .. e sür'atine göre kıymet lıiçdiği 
anlatılmıştır. 9 milden fazla sür'ate 
malik gemilerin 9 milden sonraki beher 
mil ıür'ati için yanm tilin ilive edil
miştir. Vapurcular, bu esasların bile 
layıkile tayin edilmediğini iddia etmek
tedirler. 

Birinci ticaret reisi, 11 eylUlden iti
baren bu itirazlar Üzerine l:akem sıfa
tile kararlarını verecektir ... 

Belediyede 

Filorya plajı 
--o--

Gelecek sene belediye 
plajı işletecek 

Belediye daimi encümeni dün vali 
ve belediye reisi Muhittin Beyin riya
setinde bir içtima yapmııtır. 

Bu içtimada Filorya plajında yapı· 
lacak istimlak meselesi görüşülmüş· 
tür. 

Plaj sahipleri dün belediyeye davet 
edilerek noktaj '1"2arlar öğrenilmiş ve 
dermeyan ı!ttikleri Jartlar teabit olun
muştur. Belediye Öraümüzdeki sene için 
plajı iıletmeğe karar vermiştir. 

Yapı ve Yollar Kanunu 
Yapı ve yollar kanununa tevfikan 

yıkılan binalara ait raporlara yalnız 
mühendisler imza atıyorlarmıt,· Bade· 
ma bu gibi raporlan batmühendislikler 
de tasdik edecektir. 

Otobüsler ani bir teftişe uğradı 
Belediye dün ıebrin muhtelif yerle

rinde otobüsleri ani olarak tefti• etmiş· 
tir. Bu tefişlerde otobüılerin sür'atle. 
ri muayene edilmiştir, Regliıtör alet· 
!erinde ya:nlan bazı hilelerle sür'atl~r 
saatte (30) kilometreden fazla arttırıl
mal<tadır. 

Dün 30 kilometreden fazla giden O· 

tobüslerden on beş kadan tutularak 
rubsatiyeleri alınnuştır. 

Ne şekilde resim alınacak? 
Altında gazino ve pastahane olan o

tellerden ne şekilde ruhsatiye harci alı
nn<:ağı tereddüdü mucip olmuştur. Dai
mi encümen bu hususta bir tefsir yap· 
mııtrr. Buna göre bu gibi müesseseler· 
den ayn ayn harç alınacaktır. 

EylOI maaşı 
Belediye dün eyliıl maaşını venne· 

ğe başlamıştır. 

Polisler de belediye suçlarına 
karışacak 

Belediye zabıtasile polisin birleşme
sine rağmen. asıl polis mernurlannın 

belediye iılerine lakayt bulundukları na
zarı dikkate alınımı ve buna nihayet 
Yermek için kaymakamlıklara bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bu tam.imde polis memurlarının va

zife gördükleri sırada rasgelecekleri be
lediye suçlarına da lakayt kalmıyarak 
kanuni muamele yapmaları, bu hususta 
ihmal, dikkatsizlik ve müsamahalan gö
rülecek zabıta amir Ye memurlannm 
c•alandırılacaklan bildirilmekte, bele
diye polisi bulunan karakollarca ceza 
zabıtlar1nın tevzii keyfiyeti kaymakam
ların takdir ve tensiplerine bırakılmak
tadır. 

Çöpler nereye dökü:üyor? 
lstanbulda toplattırılan çöpler, mav. 

nalarla açık denize atılmaktadır. Son 
zamanlarda bir çok sahilleri, bilhassa 
plaj ve banyo yerlerini bu çöplerin kir
lettiklerinden ıiki.yet ediliyor. Beledi
yenin çöplerin imhasını üzerine alan 
müteahhit!~ yaptığı mukavelede çöple
rin deniz: .. hangi noktasına atılmalı la
:mn geleceğine dair kayıtlar vardır, Bu 
nokta deniz ticaret müdürlüğü tarafın
dan tayin edilmektedir. 

Denize atılan çöplerin sahillere sÜ· 
ıüklenmeıi, denizde tayin edilen mev .. 
kie d'"ökülmediği zannım doğurmuştur. 

Belediye, bunu tetk'.k edecek ve 
bundan sonra çöplerin mutlaka muka
vele ile tayin edilen yerlere dökülmesi
ni temin edecektir. 

Vecihi Bey 
Kaza geçirdi 

-0-

Tayyare düştü, Vecihi 
Bey hafifçe yaralandı 
Dün akşam Kadıköy Üzerinde uçuş 

yapan Vecihi Beyin tayyaresi .motörü 
ne an:ıı olan bir sakatlık neticesinde 
denize düşmüıtür. Tayyare ıüratle dü 
§<rken o 11rnda denizde bulunan Sela 
nik Bankası direktörüne ait bir kotra 
ya çarpmıı, kotranın direğini kırmıt
tır. Tayyarede bulunan Vecihi ve ta
lebeıinden Osman Beyler kurtarılmıı
lardır. Vecihi Bey bacağından Osman 
Bey de yiizünden hafifçe yaralanmıf· 
)ardır. Kaza etrafta heyecan uyandır 
mııhr .. Tayyarccilerimize geçmiı ol· 
sun .• 

Prs. Bibescu geldi 
Prens ve refakatindekiler 
bir kaç gün kalacaklar 

Beynelmilel hava federasyonu reisi 
Prince Bibescu refakatinde Romanya 
tayyare klübü reisi Mösyö Bandjeles
cu bulunduğu halde dün sabah dört ki
tilik bir tayyare ile Eskişehirden, Ye
tilköy tayyare iıtasyonuna gelmiş ve 
tayyarecilerimizle, tayyare mektebi er
kanı tarafından karşılanmııtır. Prince 
Bibescu bir kaç gün şehrimizde kala
caktır. 

Bin İtalyan izcisi bugün 
geliyor 

ltalvan izcilerinden 1000 kişilik 
bir kafile bugün şehrimize gelecekler 
ve Cümhuriyet abidesine çelenk koya 
caklardır. Kracovina vapurile ıehri-
mize gelmiı olan ltalyan ıeyyahlar1 
dün limanımızdan hareket etmişlerdir 

MaarlH• 

Üniversitede 
Ecnebi profesörler 
Eski müderrislerin ziya

retleri sıklaşıyor 
Maarif vekil vekili doktor Refik Bey 

dün Universiteye gelerek ıslahat işle· 
rile me11ul olmuştur. Refik Bl'Y dlin 
bir çok ziyaretler kabul etmiştir. Ziya· 
retçiler meyanında sabık darülfünun 
müderrislerinden bazı zevat ta vardır. 

Vekil Bey akşam Üstü içtima eden 
idare heyeti ve müşavirlik heyetine ri
yaset etmiştir. Dünkü İçtimada kadro 
işle.-i görüşülmüştür. Kadroda mevcut 
Fransız profesörlerinden bir kismının 
mukavele müddetleri bitmiştir. 

Bunların mukavelelerinin tecdidi ka· 
rarlaştmlnuşhr. 

Tıp talebeıi, tıbbı adli derslerini 
morg mücsıesesinde görecektir. Bunun 
için morg yan!._nda yeni bir pavyon İnşa 
edilecektir. Tıbbı Adli derslerini Hu
k:ık ve Tıp talebesi müştereken göre
ceklerdir • 

Oğrendiğimize göre yeni tedrisat 
başlarken her fakültede bir merasim 
yapılacaktır. Bu hususta bir program 
hazırlanmaktadır. Tedrisata on beş teş
rinievveld" başlanacaktır. Cumartesi gü
nünden itibaren Üniversiteye yeni ta· 
lebe kayıt ve kabul edilecektir. 

Yeni ilkmektepler 
lstanbul ilk tedriıat muallim kadro

su yakında ikmal edilmek üzeredir. Bu 
sene kadrolarda pek mühim değişiklik 

olnuyacakhr. Köylerde ve şehirde mec
mu itibarile elli kadar münhal müal
limlik vard1r. Buralara tayin edilmek 
üzere, ilk tedrisat umumi müdürlüğü 

yakında latan bul Maarif. müdürlüğü em
rine kafi miktarda muallim verecektir. 

Yeni açılacak sekiz ilk mektep için 
de vilayet hususi idaresi (60) muallim
lik tahsisab kabul etmiştir. 

lstanbul 'Maarif müdürlüğü mınta
kası dahilinde üç yüz kadar muallim 
nakil ve becayiılerini istemiılerse de 
kadro imki.nsızlığmdan bunların pek a
ZJ iı'af edilebilmiıtir. 

Hila~ahmer soruyor 
Hililiahmer Cemiyeti Maarif mü

dürlüğüne bir t ... kere cöndererek tim
diye kadar ceçen altı sene içinde kaç 
fakir çocuğa ilk mekteplerde 11cak öğ
le yemeği verildiğini, himaye heyetle
rinin faaliyetini sormuştur, 

Cümhurİyetin onuncu y>lclönümün
de açılacak büyük ıerıride Hililiahmer 
için bir pavyon teaiı edilecektir. Hili
liahmer grafiklerle yapılan bu yardım
ları gösterecektir. 

Suadiyede kır eğlencesi 
Göztepe beşinci ilk mektep himaye 

heyeti fakir çoeuklar menfaatine bu ak· 
şam Suacliye plajında bir kır eğlence
si tertip edecektir, Eğlencenin mükem
mel olması için güzel bir program ha
zırlannuttır. 

Hartın Ortamektebi MüdürlUgü 
Bu sene Maarif vekileti tarafın

dan muhtelif yerlerde orta mektepler 
açıldı. Bunlar meyanında Bartınlılar 
da arzularına kavuımuş oluyor. Bu ti 
caret beldesi senelerden beri bu ihti
yacı duymuı ve ceçen sene idarei hu
susiye tarafından mektep tesis edil· 
miıti. Müessese bu kere vekalete dev· 
redilmit ve müdürlüğüne orta erkek 
muallim mektebi fransızca muallimi 
Veli oğlu Ihsan Bey tayin edimiştir. 

Rodosa vapur uğrayacak 
Onümüzdeki pazar gününden •itiba

ren Dnlet Deni:ı:yollan itletme idaresi
nin Mersin postalan gidip gelirken Ro
dosa da uğrayacaklard1r. tik hareket e
decek Anafarta vapuru, pazar gijpü Mer· 
ıine ıridcrken ve dönerken Rodosa da 
uğrayacaktır. 

Rusyaya gönderilecek 
ikinci kafile 

Sümer Bank tarafından Kayıeri fab
rikası için usta yetiştirilmek üzere Rus
yaya gönderilmeleri mukarrer efendile
rin ikinci kafilesi de bucün Odeıaya ha
reket edecektir. 

lstan bul da afyon 
ekilmiyecek .. 

Uyufturucu maddeler inhisarı mÜ· 
dürlüğü vilayete gönderdiği bir tezke
rede heyeti vekilece ittihaz edilen mu
karrerata tevfikan lıtanbul viliyei hu
dutlan dahilinde afyon ekilmesinin ya· 
sak olduğunu bildirmiştir, vilayet key
fiyeti kaza ve nahiyelere tebliğ etmit
tir. 

Denizyollan ve havuzlara 
verilecek para 

Bir aktam refikimiz, Hava ve Deniz 
müst~arlığınca muhli.k bütçe ile ida· 
re edilen devairden havu:ı: ve fabrika
lar müdürlüğü İçin yüz bin ve Devlet 
Denizyollan idaresi için de 400 bin ii· 
rahk istikraz aktedilmekte olduğunu 
ya:ı:mıtlır. 

Verilen malumata göre, Denizyolla· 
n iıletme kanunu mucibince, • azine, 
tesisatlarını ikmal etmek, tetkilatları
nı kurmak üzere Devlet Denizyollan it
leme idaresine 400 bin. havuz ve fahri .. 
kalar idaresine de 100 bin lira verecek
tir. Bu paralar tal<aitle verilecektir, 

Akay idaresinin, varidatı masarİ· 
finden fazla olduğu için maliyenin yar· 
dımına ihtiyacı görülmemiş.tir. 
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Usturalar 
Usturaların her müşteride anti· 

septik bir suya batırılması l.izını 
iken berberler buna dikkat etmi· 
yorlarmış. ~azeteciler de tıraş e
derler amma, berberler gibi ustu
ra ile değil kendi kalemlerile tırıı.ş 
ederler ve doğrusu bizim k !emlcri 
hiç te antiseptik mayie batırmak 
istemez. Çünkü ne keskindir, ne 
<le mikroplu!. Bir kusuru vardır 
ki; fena ke!tiği için iyi tıraş ede
mez .. O kadar kusur kadı kı::mda 
Ja bulunur. 

Kadınlar ve intahap 

Arkada,Inrıır.dan birisi vardır; 
kadınların ha!cim, belediye aza~ı, 
avukat, mebus olmasına bir tür ıi 
tahammül eden.ez. Bu adama, lrn
cJııı cı kek mubavatını anlatu:ak 
muhaldir •• Ben kendi hesabıma ufİ
ra.ınam.. Her yeni vak'ada sinir
lenir, hiddetlenir ve kadınlara kar 
•ı atar tutar .... Bu bir fikri sabittır, 
deg•~tirmeye im!cii.n yok! •. 

!.>iin gene gördüm .. Memnun ve 
mütebessim idi. Bu güler yüzlülü
ğün sebebini anlayamadım. Bir az 
konu~tuk .. Bir· aralık dedi ki; 

- Aman! Bir gazetede Mister 
(Rocsevelt) İn bir sözünü okudum. 
Pek hofuma gitti. Sana naklede
yim: Amerikada mesai naz1rı bir 
kadın imit, hem de şık ve y~ını 
..aklayan b'r kadın .. Bir gün Mister 
(Rooscvelt) in yamnda bu kadm 
nazır da bulunurken, hüzzardan 
birisi sormu': 

" - Mister (Roosevelt) günün 
birinde Reisicümhurluk için karfı
nızda bir kadın namzet görürseniz 
ne yaparsınız? 

" - Böyle bir fCYe ihtimal yok 
tur. Çünkü Reisicümhurluğa nam
zet olabilmek için 35 yatını bitir
mit olduğunu isbat etmek lazım
dır.'' 

Demiş .. Ne kadar botuma gitti .• 
Bizde de mebusluk için galiba bir 
yat haddi var ki; onu kadınların 
itiraf edeceklerini zannetmiyo • 
rum •.• 

Resim sergisi, karpuz sergisi 

Vichy' de - 27 bin nüfuslu bir te
hir - eeçen sene bir sergi açıldı. Re 
sim sergisi. 400 kadar eser vardı. 
Birkaç gün sonra resimlerden bir 
çoğunda (satılmıt) yaftası görül
meye b~ladı .. 

lstanbulda • 700 bin nüfus!u şe. 
hir - ki reaim aergisinde yalnız 4 n 
sim satılmıs .. Ben ressamların yerin 
de olsam, böyle tehre resim sergi
s; yerine karpuz sergisi açanın .. 
Hem satışı fazla olur, hem masrafı 
'ederdi az. .• 

FELEK 

Onuncu yıl ---Eser hazırlayanlar vaktinde 
müracaat etmelidirler 
ANKARA, 6. A. A. - Cüınhuriyetin 

onuncu yılını kutlulama yüksek komis
yonundan : 

Ciımiluriyet il3nının onuncu yd d~ 
nümüni.ı kutlulama kanununun yedinci 
maddt."'l;i cümhuriyetin onuncu y1.bnı de 
dunn.•.sı münasebetiyle nefredilip maa· 
rif veki.letince tespit edilen ve nafia ve 
kal~tıne bildirilen matbualardan pos
ta ücreti alınmıyacağmı gösteri,.·or. 

Bu maksada uygun eser bazırlıyarak 
ne~reden ve edecek zatlarln kaaunun 
bu maddesinden İıtifade için ~aktinde 
Maarif Vekaletine müracaat etmeleri 
151.ınldır. 

Yüksclı komisyon alakalılara kanu
nun bu maddeıini vaktinde hatırlatma
yi v~ife aaydi. 

Bayram günlerinde ucuz tarile 
ANKARA, 6. A. A. - Cümhuriye

tin onuncu yıhnı kutlulama ~ ükaek ke 
misyonundan : 

Onuncu Cümhuriyct bayramı ı;ünle. 
rinde ) olcu tarifelerinde ten:ııilit yapıl 
ması için yüksek komisyon ricasma 
lznıirde Körfez vapur idaresi, lzmirde 
Rıhtım tramvay şirketiyle, Üsküdar 
hnlk tramvay tirketi Ye §ark demiryol 
!arın ana hat Ye banliyöde k bul ceva
bı venniı ve yüksek komisyon bunlara 
te~kkür etmi~tir. 

Affedilen bakaya verj;zileı 
ANKARA, 6 - Maliye veki.leti a

lakadar mal 4airelerine bir tamim gön· 
derdi, Bu tamimde 2266 numoralı ka· 
nunun üçüncü maddesi mucibince 23 
niıan 336 tarihine kadar devlet vergi 
ve reıimlerinden tahakkuk edip te tah
sil eclilemiyen bekayanrn para cezafarj... 
le birlikte affedilerek kayıtlarının ter
kini icap ettiği bildiril:nektedir. 

Ayni tamimde bakaya kayıtlan ter
kin edilecek vcrei resimleri de fU su· 
retle srraya konmuştur: Müsakkafat vt 
arazi vergileri, temettü vergisi, ağnam 
ve canavar reıimleri, her nevi emanat 
i\şarı, hususi orman rüsumu, maad~n 
rüsumu, damga esmanıt rüsumu bahri· 
ye, rüsumu sıhhiye. aaydi bahri rüsu-
mu, sigara k5.ğıdı, istihlclk resmi, oyL':n 
alBtı ve k3ğıdı istihlik resimleri, kibrit. 
kav, çakmak İstihlak resimleri. 



( Sıhhi bahisler ) 
Rontgen ışıkları .. Hekim gözüyle 

" Göklerin yüksekliklerinde, insanların 
de,karanlıklar ışıklara karışır." 

yüreklerinde, her yer 
(Viktor HUGO) 

Hastalıkları kati olarak tanı
makta büyük pay araştırma, taraş 
tırma avadanlarmın değerine bağ 

hdır. Alet yapar, el övi.mür. He
kımlikte de bir dereceye kadar 
böyledir. Henüz yüz yıldan ziya
de zaman geçmedi; hekimlik bü
yük inkılap geçirdi. Bir Fransız 
hekimi, Laenek göğüs dinlemeyi 
düşünerek göğüs hastalıklarının 
yeni alametlerıni, işaretlerini duy 
muş, öğrenmişti. 

Yeni asrın belli başlı kaygusu 
hastaııkların teşhisi hususunda 
ince eleyecek, sık dokuyacak, hı.ı 
kırk yaracak avadanları duzmek, 
tamam...aınak oıdu. liu arada iç a
ı:'l:ılarını görmek, onların fotoğraf
larını çekmek yolları bulundu. "la 
bii boşlukların doğrudan doğruya 
ar14tırma usulleri gıttıkçe mükem 
melleşti. Rontgen ışığı kullan
mak usullerinın bir ço" tatbıkatı
na geçildi. 

içi boş, oyuk olan uzuvların X 
ışığı ile muayenesi ancak içlerine 
bazı maddeler doldurmakla müm 
kün oluyor. Mide veya bağırsakla 
rın muayenesi ancak baritli mad
deleri ağızdan almak veya ihti
kan yapmak suretiyle yapılabılı
yor. Güzel bir radiyolojik muaye
ne sayesinde ne kadar hemmiyet
li mide hastalıkları vaktinde teş· 
his ve tedavi edilebilmiştir! 

iyi şartlar içinde yapılan Radi 
yografıler sayesınde satra taşları, 
böbrek taşları meydana çıkarı.ı
yor. Cazı taşlar da var ki, rontgen 
ışığı ile görülmiyor. Bunun için 
bazı ilaçlar kullanılıyoı:. 

Bunlara benziyen usullerle ba 
zan rahim de muayene ediliyor. 
Ve bu ikiz gebehkieri anlamak i
çin işe yarıyor. 

lşte rontgen ışığı ile kemikle
rin, ak ciğerterın, yüreğin, böbrek 
lerin, mide ve ba~ ırsakıarın, kara 
c ğerin bazı bozu1<ıuklarını göre
buıyoruz. 

Heyın ve sinirler görülmiyor· 
lar. l.Seyınden ve mundar ilikten 
rontgen ışıkları geçiyor. Lakin 
bunlar zarlar içmded1r ve bu zar
ların içinde de bir su vardır. Bu 
suyun ıçıne bazı kesif maddeler 
şırınga ederek mesela mundar ili
ği sıkıştıran bir uru görmek müm
küno.ür. 

liu ışıklar bazı cisimlerden ge
çiyorlar, bazılarından da geçmi
yorlar. Demek omyor ki, rontgen 
ışıkları için cisiıruerin bir takımı 
kesif, bir takımı şeffaf .. Kemikıer 
kesiftir. Bunun içındir ki, bu usul 
ilK önce kırıkların muayenesinde 
kullanıldı. Gün geçtıkçe usul te
kemmıil ettı. Dal, budak saldı; tat 
bik sahası genişledi. Kemik mua· 
yenesi deyip geçmemdi. Bu mua· 
yenede ne.er görünür, neler ... Yal 
nız kol, bacak kemiğinin kırığı, 

• • • çıkığı görülmez. Tekniğin tekem-
mülü sayesinde kemiğin kireçle- işte size rontgen ışığı muayene 
nip kireçlenmediği; dokunuşu, e- lerin.n kısaca ve topluca bir goril· 
rişi, argacı seyredilir. nuşü.. Lakın sakuıma ı, uyanık 

Rontgen ışığı ile azaların tetk.i bwunmalı. bu ı,ık teyh.s vasıtaıa
ki daha faydalıdır. Hastayı ekran rının en iyısi olduğu gıbi, en fena 
ardına koyarak iç uzuvlarınn.. na- sı da olabılir. X ışık.arı gölğeler, 
reketlerini seyretmek; fotoğrafla- leke!er gösterir. E,;yanın m<.hıye
rını çekmek mümkün olur. tıni oıeıu~u gioi gös.erme-..ı. En zor 

tey, onları anlamak, tefsir etmek
Göğüs hastalıklarının ve bunla 

rm arasında ak ciğer vereminin tır. Fena bir Radıyografi çok kor-
tetkıkinde Radiyoloji'nin tuttuğu kunç yanlıtlıklara sebep olabılır. 

Uzuvlarda bozukluklar olur ki, yeri herkes bilir. Tekniğin tekem-
mülü sayesinde evvelce hayale gel rontgen 1tığınden kaçar, başka 
meyen teferruatı görmek ve hasta muayene usu11eriyle meydana çı· 

karılabilir. 
yı dinliyerek elde edilen malüma-
tı tamamlamak mümkün oluyor; Bir çok hastalar da var ki, iç 
ciğerlerdeki bozukluk gözle görü· uzuvlarının bir fotoğrafisini çek
liyor. tirmekle her şey anl14ılmıf, kati 

Kalp ve damar hastalıklarının karar verilmit sanıyorlar. Bazı 
tetkikinde radiyoloji'den çok isti- vakalarda kati olarak karar ver· 
fade edilmektedir. Kalbin hareke mek için daha başka nelerin bi
ti seyrediliyor, aort damarı ile !inmesi lazım geldiğini bilseler .. 
kalbin botlukları ölçülüyor. Hekı"mlı"k bı"raz karışıkça bı"r 

Kara ciğerlerin gölğesi ekran 
9eydir; yalnız resme, gölğeye bak üstüne düşürülüyor; ve bazı usta-

lıklar yapılarak böbreklerin fotoğ maktan ibaret değildir ... 
rafileri çekiliyor. Dr. Rusçuklu HAKKI 

~~~~~~~~~~~~-

Sumer Bank Umum 
Müdürlüğünden: 

Ankarada İktisat Vekaleti nde " Türkiye İktisadiyatını 
tetkik" Hey' etinde istihdam edilmek üzere İngilizceye tama 
miyle vakıf İki Daktiloya ihtiyaç vardır. Tebeyyün edecek 
iktidarlarına göre her birine (200) liraya kadar aylık ücret 
verilecektir. Talip olanların 7.9.933 Perşembe günü saat 
on altıda Bankamıza müracaatları. ( 4685) 

lstanhul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 2330 lira kıymeti muhammineli Üsküdarda Yaya
lar karyesinde Derebaşında hesap 1-1 numaralı müşterek sa 
manlığı havi müfrez ahşap bir hanenin tamamı açık arttır 
maya konmuş olup şartnames :nin 7 .9.933 tarihinden itiba
ren Dairemizde herkes tarafından görülebileceği gibi 9-10-
933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
Dairemizde acık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıYroetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde en son arttırarun taahhüdü bakı kalmak üzere 24-10-
933 tarihine müaadif Salı gün Ü yine saat 14 ten 16 ya kadar 
Dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimenkul mu· 
hammen kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde en son 
arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde ihale 
den sarfı nazar ed iteceğinden taliplerin mu-
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçe 
sini veya milli bir bankanın t eminat mektubunu hamil bulun 
maları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Be
lediyeye ait tenvirat ve tanzifat ı·üsumları müşteriye aittir. 
20a4 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) cı maddesi· 
nin dördüncü fıkrasına tevfi kan bu ayrimenkul üzerinde i
potekli alacalddar ile diğer al akadaranın ve irtifak hakkı sa 
hiplerinin bu haklarını ve hus ısile" faiz ve masarife dair olan 
id ·lialarını, ilan tarihinden iti haren (20) gün içinde evrakı 
miisbitelerile bildirmeleri, ak si halde hakları tapu sicillerile 
sabit o!madıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
cak farı cihetle alakadararun işbu maddenin mezkur fıkrası 
na göre hareket etmeleri ve d aha fazla malfunat almak iste· 
yenlerin 933-144 dosya numarasile müracaatları ilan olunur. 

~4683) 

MiLLiYET PERŞEMBE 7' EYLPL 1933 

1 Fıklr 1 ----Sevgi ve şefkat 
Uzun harp ve sefalet senelerini pek 

yakından kovalıyan uzun buhran ve en· 
diıe yılları yalnız milletlerin arasında 
husumet ve kin uyandınnakla kalmadı, 
ayni millete, ayni ıehre, ayni aileye bağ .. 
lı insanları da birbirinden ıoğuttu. 

Herkesi kendi başının derdine düşüren 
harp ve buhran, tahtayı kemiren bir bö· 
cek gibi, insanlığın içinde, gizliden giz
liye, sevgi ve şefkat hislerini yedi, bitir· 
di. 

Dünya, yalnız harpten evvelki ve harp 
ten sonraki nesiller diye birbirine düı· 
man iki zümreye ayrılmakla kalmadı, 
bu her iki zümre de yüzlerce kısma ve 
her kısım da gene kendi arasında inkısa· 
ma uğradı. 

insanın içinde bir yılan gibi batını 
kaldıran hodbinlik, onda körü körüne 
itaat ve İnanış safdilliğini yok etti. 

Titiz bir asabiye doktoru, geliti güzel 
muayene edeceği yüz kişi i~inde asabı 
sağlam ve mükemmel kaç kişi bulabilir, 
diye düşünüyorum. Hırçınlık ve asabi
yet, zamanımızın en göze çarpar hususi 
yetlcrindendir. Hırçınlık, beyinlerimize 
bize namütenahi enerji kaybettiren bi
rer sülük gibi, yapışmıştır. Biz, yaratıcı 
kuvvetlerimizden ayırdığımız pek büyük 
bir payı, her gün, bu tüfcyli mahlukun 
önüne atmaya mecburuz. 

Sevgi ve şefkat .• Y a§amak ihtiyacını 
veren, yaıamak zevkini duyuran, yüzler
ce asır din adamlarının ve ıairlerin in .. 
sanlığın en büyük fazileti diye terennüm 
et ''..feri bu hislerden bize ıimdi ne kaldı. 
Artık sevgilerimiz hiç bir zaman kinle. 
rimiz kadar keskin olamıyor, artık hiç 
kimse İçin hasedimiz kadar kuvvetli bir 
şefkat besliyemiyoruz. Ve timdi kuru
muş menbalarından damla damla "'-1'f ve 
istihlik ettiğimiz sevgilerimizde bile sa .. 
mimi değiliz. Şimdi şefkat hislerimiz de 
menfaatlerimizin elinde, bazirgi.n tez· 
gahmdaki mal gibi, bayağılatmıştır. 

El ııl.ı:ıtmalarımı:Lda candan ve gönül· 
den gelen hararet neden hissedilmiyor? 
Neden tebessümlerimiz~n istihzaya, ıstı
raba b.enzer bir kıvrılıgı var? Bu, İnsan· 
ların arasında dü~manlık ve haset his .. 
lerinin artması da, grizleri doğuran ik· 
tisadi ko.nunlar gibi, bilinmiyen bir ka· 
nuna mı bağlı? 

Yalnız şunu biliyoruz ki, neden geline 
gelsin, biz bugün, omuzlarımızda ağırlı
ğını hissettiğimiz bu yükün a1tında ha.. 
yat. biraz daha acı, biraz daha yorucu 
vcı tahammülfersa hissediyoruz. 

İnsan, ekmek gibi, su gibi, şamimiyet 
ve sevgiye de muhtaçtır. Onun kuvveti
ni yapan, ekmek ve su ıibi, samimiyet 
ve sev~dir de... . 

Ellerinı can ve gönülden birbirine ver
miı, kalplerini birbirine bağlamış İnsanla
ı·ın teşkil ettiği kütle yalnız güzel ve gıp
teye değer değil ayni zamanda kudretli
dir. 

Yaratmak için inanı§ ve samimiyete, 
ve bu yaratıcılık kudretimizi devam etfi
rebilmek için de sevgi ve ıefkate muhta· 
cız. Bu hislerin, kalplerimize kök salması 
için her çareye bat vuralım. Mücadele 
hedeflerimiz riya, kin ve haset olmalı • 
Riya ve hasede kartı samimiyet ve şef· 
kat mücadelesi, Ankaranın vahşi topra .. 
ğmdaki ağaç mücadelesi kadar verimli 
olabilir. Ve daima istihfaf ettiğimiz ede. 
biyat da bu iti başarabilecek biricik va
sıtadır. 

Bizde bu okumamak hastalığı, bu edebi 
yat ve sanat yoksulluğu dev.mı etLlAı."' 
kalplerimizde sevgi ve ıefkat haneleri 
daima boş kalmıya mahkumdur. 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

1 inci LiSTE 
Şart. ISELIK (ise) den: Öyle ya• 

pılır ise - öyle yapılmak şartiyle. Her 
günük kullanışımızda (tart) mefhumu· 
nu uyandıran bu (ise) ıözü (lik) lahi· 
kariyle doğrudan şart'ı karşılar. Daha 
kısa olarak yalnızca iSE de denebilir; 
i sim olarak geçeceğinden daimaki (ise) 
ile iltibas hasıl olacağı korkusu yoktur. 
(Filanca) bu işi yapmak için üç ise 
(yahut iselik) koşuyor." 

Kayt. BAGLIK. Bağ'dan. 
ÇÖLEN - bukağı, köstek, kayt, İt· 

kil. (Buhari'dendir. Okunuşu belki çu· 
lan? ben incesini aldım.) Bir de (şu 
kadar ki) demeye gelen şunca ki sözü 
ŞUNCAK yahut ŞUNCA şeklinde ola· 
rak hem (kayt) hem (ıart) için umumi 
karşılık olarak ileri sürülebilir. 

Mahiyet. NITENLIK, Niten, nitan 
ne güne, nasıl. Buhari. Bizim eski 
(Nedenlü) müz gibi. 

Şahsiyet. (ÖZLÜK, Hüs. Kazım Kad 
ri Beyin Büyük Liigatinden. Fakat 
Şems. Sami, Vef. P. ve Buhari farklıca 
manalar veriyorlar.) 

KiMSELiK daha eyi uyar. 
Zat. ÖZLÜK KENDiLiK. 
Hüviyet. KiMLiK. (H. M. ' nin sÜ· 

tunlarında bu karıılık bir Bey tarafın
dan evvelce de ileri sürülınüştü.) 

Süleyman Hurşit 

* * * 
LiSTE 2. 

inciden!: DARINTI. Darnnak'tan 
(1) Hadise manasına. OLAGAN sözü 
de isim olarak kullanılırsa bu manayi 
bazen karşılayabilir. (Her günkü ola. 
ğanlar.) Bugün kanlı bir darınt.ya şahit 
olduk.) 

Accident: DÜŞÜNTÜ. 
CA Ti NTI : Catmak'tan • 
YIKDEGl. Yik (2) değmek. Tesa

düf edilen bela, kaza. 
Phenomene: DARIK. Darımak'tan. 

(1) (Soluma darığı) - le phenomene 
de la respiration. 

Evenement: OLGU. Olmak'tan. 
FAIT : lo EYLEM. Eylemek'ten. 

Bir kimsenin ef'ali manasına. 
2o OLUM. Olmak'tan. Cereyan etti

ği kat'iyetle iddia olunan vak'a. 
Süleyman H urşit 

(1) DARIMAK: (Arriver, se rencon 
trer, survenir.) Pauet de bourteille. 
(Vaki ve hadis olmak, gelmek) . Hüs. 
Kazım Kadri Bey. (İsabet etmek). Bu
harı. 

(2) YİK: (Afet). Necip Asim Bey. 

Davetler 

Beşiktaş kaza Merkezinin 
mehtap gezintisi 

C. H. F. Betik tat Kaza Riyasetin
den: 

Fırka arkadaşlarımızla aile 
muhitlerine mahsus olmak Üzere 7 ey 
liil 1933 perşembe akıaıru bir mehtap 
gezintisi tertip edilmiştir. Akay ida
reıinin Heybeli vapuru saat 18.30 da 
köprüden hareket edecektir. Sayfiye 
de bulunan arkadaılarımızla lstanbul 
da bulunan mebualarımızın bu ilanı 
davetiye makamında kabul etmeleri
ni rica ederiz. 

HİKAYE 
Çocuktan a , habeı i 

Hacı Sıtkı Efendi, Sabire Hanımın ve• 
fatından sonra masivadan elini, eteğini 
çekmiı, kendini tamamile namaza. niya .. 
za vermiıti. Hemen hemen evden dııarı 
çıkmıyor, her gün ağzı mühürlü, hatim 
indiriyordu. 

Onun zühtütekvasından şüphe etmek, 
kims().nin hatırıhayalinden geçmez. Her· 
kes İçin söylenen dedikoduların biri, o
nun hakkında varit değildir. 

Mahalleli, Hacı Sıtkı Efendinin erdi
ğine. uçacağına kanidi. Böyle batı sec• 
deden kalkmıyan, günde kırk rekat na
file namazı kılan, Tanrinin günü oruç tu 
tan bir musalli ermez de, uçmaz da, kim 
erer, kim uçardı? 

Hacı Sıtkı Efendi, tekrar dünya evi
ne gİrmeği hem rahmetli Sabiresinin ha
tırasına hürmetsizlik addediyor, hem de 
sinnine göre ciddiyete muvafık bulmı .. 
yordu. Evlenip evlenmiyeceğini ıoran· 
lara, içini çekerek cevap verir: 

- Art.k bizden geçti .. Bir lokma, bir 
hırka. Dünya gailesile uğraıacak ne ha
limiz, ne mecalimiz var. 

Doksan dokuzlu tespihini çeker, du
daklarım kımıldatarak kalbi dualara baı
lar, onun bu i.bidane, bu zahidena tavrı 
karıısında, hürmet ve hicap ile susmak· 
tan başka yapılacak şey yoktur. 

Fakat Hacı Sıtkı Efendi dünyadan e
lini, eteğini çektiği için, bir can yoldaıı 
olsun, eh biraz ev işleri görsün dıye 
evine bir ahretlik almııtı. Mürşide k :&a 
boylu, elma yanaklı, kiraz dudaklı, tok
mak gibi bir kızdı. Mürşide işten yılmaz 
eline, ayağına çabuk, hamartt.. Hacı Sıt· 
kı Efendi komşulara, ahbaplarına onu 
m etediyordu: 

-Mürşideden çok memnunum doğ
rusu .• Emrivaki olursa bilcümle ahvali
menku1t:ı ve gayrimenkulemi ona terk ve 
heba edeceğim. 

Hacı Sıtkı Efendi, hazan eski dostla
rını ziyarete gider, bazan da onları davet 
eder. Bu ziyaretler, davetler onun yegi.· 
ne eğlencesi, daha doğrusu dünya ümu
rile meşgul olduğu anlardır. Bunların 
haricinde Kelamullahı hatmeder, dok· 
san dokuzlu tespihle Evret çeker, Dela· 
ilibayrat, Bubarüşerif, Kuduri Kadübey
zavi okur. 
Hacı Efendi, yalnızlıktan sıkılınaz 

mısın? 
Diye soranlara gözlerini kapıyarak: 
- Hayır, evlat! 
Der ve bağdaı kurduğu sedirin yanı

başındaki masanın Üzerinde duran kitap 
ları gösterir: 

- Hayrülenis, Nümelceli1t. 
Fazlıl<emal, zühtütekva onda tam ke

malini bulmuştur. Bazan kendiliğinden 
hayatını anlatır: 

- Sabah namazından evvel, alesseher 
kalkar, abdea ti tazeledikten c.onra nama .. 
zımı eda ederim. O vakte kadar Mürşi
de kalkmıştır. Yukarıdaki odasından 
mutpağa İner, yemek hazrrlar ortalık 
süpürür. Ben ak!ama kadar 'odamdan 
çıkmam. Zaten ağzım da mühürlü •• lf. 
tara kadar Mürıidenin yüzünü görmem. 
O h<!nim akşam taamımı getirir, hemen 
odasına çıkar, yatar. Uen İspirto ocağın
da kahvemi pifirir, içerim. Y atııdan son
ra da yatarım. 

Bir gün komşulardan biri çocuğu ile 
ziyarete gelmişti. H,ı.cı Sıtkı Efendi 
çocuğu görür görmez: 

- Seni yaramaz seni, dedi. 
Çocuğun babası hayret ve taaccüple 

durdu. 
- Aman Hacı Efendi .. Çocuk bilme

den bir kusur, kabahat mi etti? Hürmet• 
sizlikle mi bulundu? 

Derhal çocuğuna çıkıştı: 
- Seni eşek seni .• liacı Efendi gibi 

cennetlik bir zata hürmetsizlik mi ettin? 
Ne yaptın? 

Çocuk incecik ıeıile korka korka ce
vap verdi: 

-Vallaha, bir şey yapmadım. 
Hacı Efendi araya girdi: 

- Yok efendim, izam buyurmayınız. 
Çocuk değil mi, taka etti iıte .. Şaka da 
denmez, çocukluk efendim .. Hepimiz d., 
avanısabavetimizde böyle idik. Yalnız 
Mürtide ile tam üç saat bize evi arattı, 
durdu. Tasavvur buyurun, çatı arasın
dan boduruma kadar aramadığımız iğne 
deliği kalmadı. Aramaktan batımız dön
dü. 

- Bir şeyniz mi kayboldu? 
- Efendim, hani geçen gÜn teşrif 

buyrulmuıtu ya, biz esnayı ıobbette ço-
cuğun ııkılmaması için müsaade etmiıtik 
evin içinde yukarı aıağı gezip dolaımıı
tı ya, itte efendim, bir ara benim enfi
ye kutumu alınış, oyruyordu. Malum ih
sanınız, iftarlardan sonra bir tutamcık 
çekerim, efendim. Genzimi açıyor, bil
haısa peder rahmetlinin tavsiye ve tec .. 
rübesi üzerine itiyat etmiıimdir. lıte e
fendim, çocuk enfiye kutusu ile oynar· 
ken ya bir yere atmış, yahut ıaklamıı 
olacak. Aramadığunız yer kalmadı efen• 
dim, bir türlü bulamadık .• 

Çocuğun babası şiddetle sordu: 
- Yumurcak, söyle bakayım efendi 

hazretlerinin enfiye kutularını nereye 
koydun? 

Çocuk ağlayacak gİhi oldu: 
- Baba, dedi, Vallahi ben enfiye ku

tusuna dokunmadım. Yalnız o gün Mür
§İdenin yastığı altında gördüm. Kutuya 
ne dokundum, ne bir şey ...• 

Bu akşım 

SARAY (Eski Glorya) Sineması 
1933-1934 yeni sinema mevs imine 

METRO • GOLDWYN • MA YER'in Fransızca mil kal emeli 

BEKAR BABA 
Muhteşem şaheserile baJhyor. Baş rolforde: 

LİL Y DAMITA • ANDRE LUGUET - [7115) 
Her1 cephede çalıgılır, ve her hususta 

semereli neticeler alınırken, manevi bün.. 
yemizi tak~iye edecek bir edebiyatın 
neıvünümaıı için neden hiç bir ıey ya .. 
pılmadığına hayret etmekteyim. 

Yaşar NABi 
1 - __ ls_~_e_ls_ci~' l, ___ R_A_DY._O __ ~ı 

,- Askert tabllgal _ı 
Terfi edemiyan ihfyat zabil'.erine 

J. Fırka .Askerlik Dairesi Reisliğin
den: Büyük harpte ve istiklal harbin
de kurulınuş ihtiyat zabit namzetleri 
talimgi.hlarına veya levazım mektebi 
ne girmiş ve talim devreıini bitirerek 
neşet etmiş ihtiyat zabit, hesap me .. 
mur ve kitip namzedi olmuş olanlar· 
dan muhte•.:ı sebeplerle terfi edemi· 
yerek namzetlik hakları baki kalmak 
suretile terhis edilenlerden şimdiye 
kadar staja gitmiyenler lstikliil har
binden sonra kısa hizmetli ( Maksu
re) olarak asl<ere alınanlardan Har .. 
biye mektebinde dokuz aylık tahsil· 
den sonra mektebi muvaffakıyetle 
bitirip rütbe almadan (zabit vekili ol 
mıyarak) terhis edilenlerle 341 sene 
ai haziranında altı ay Harbiye mekte 
binde, üç ay Atış ve Tatbikat mektep 
lerinde tahsil ve tatbikat görjip mu
vaffakıyetle çıkanlardan şimdiye ka· 
dar staja gitmiyenlerin derhal bulun 
dukları mıntaka Askerlik ıubelerine 
müracaat etmeleri. 

Milliyet bu •Ütunda iı .,. İlfİ uti· 
)'enlere ta[)auut ediyor. lı [)e itçi 
utiyenlor bir mektupla ı, büro
m..ua müracaat •tmcliJirler .. 

İş arayanlar 
MUALLiMLiK YE iŞ ARIYOR 

Hususi Lise orta ve ilk mekteplerde 
müsait §artla muallimlik ve her türlü 
müessesatta muhaıebe veya muhaberat 
İ§lerinde vazife kabul eder taşraya dahi 
giderim: Milliyet: (S) adresine müra· 
caat. 

• • • 
Hususi lise, orta ve ilk mekteplerde 

muallimlik yapabilirim. Her türlü mües· 
'''~atta müsait ıeraitle İ§ kabul ederim 
ta~raya da ııiderim. Milliyet Z. adresine 
müracaat,. 

••• 
idari ve adli bir yazıhane açmak İ· 

çin az sermayeli bir refika ihtiyaç var· 
dır Talipler Milliyet O. Z. rumuzuna 
müracaat edebilir. 

• • • 
idari ve adli işlerde ciddi, müsta· 

kim bir katip ve muakkibe ihtiyacı o
lanların Milliyet O. Z. rumuzuna mü
racaatları. 

Feyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
1 - tık, Orta ve Lise kısımları mezuruyet ve sınıf imtihanlarına 2 

Eylül cumartesi günü batlanacak tır. • 
Proğram mektepten öğrenilebilir. 
2 - Derslere 11 Eyliil pazarte ~i günü batlanacaktır. (6641) 

6005 

lnhi~arlar Umum Müdürlüğünden: 
Nev'i Mikdarı 

63 A 95 eb'admda birinci hamur beyaz bandrol 
kağıdı 30000 kilo 

70 ,< 100 eb'adında birinci hamur Sarına kağıdı 20000 ,, 
57 X 90 eb'admda İkinci hamur beyaz ka9ak 

kağıdı 30000 " 
13837 numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla 

ve pazarlıkla nevi ve mikdarl arı yukarda yazılı kağıtlar sa· 
tın alınacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını ha
milen 16-9-933 cumartesi günü saat 15 te Galata'da Alım, 
Satan Komisyonuna müracaatları. (4320) 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 

18.: Gramofon. 19.: Kemal Niyazi 
B. ve arkadaıları. 20.: Nebil oğlu Is
mail Hakkı B. 20.30: Kemani Reşat 
B. ve arkadatları refakatile Vedia 
Rıza H. ve Muzaffer B. 21.30: Gra· 
mofon. 22.: Anadolu Ajansı, borsa 
haberleri, ıaat ayarı. 

MOSKOVA, 1481 m. 
7,15: Sabah konseri. 10,15: Konaer. 11,15: ke· ... 
VARŞOVA, ı411 m . 

21: Konaer. 23,45: Dans muıikial. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,15: Yaylı aletler ile konser. 22,40: Siıan 
musikisi. 23.SO: Salon orkeatraar. 24,20: Dün 
ya izcilerine hitaben lnailizce konferans. 

ViYANA, 518 m. 
20: Operet parçaları. 21,45: Oa•ald Kabasta' 
nın idaresinde senfonik konser. 23,10: Pli.k 
konaeTi. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21,35: "SAKUNTALA,. isimli opera. 

PRAG, 488 m. 
20,35: Şarkılı neteli musiki. 21,50: ltalyaya ait 
bazı sahneler. 22: Radyo orkestrası. 23,20: 
Salon orkestra11. 

ROMA, 44ı m. 
21: Haberler. - Taıanni. 22,50: "Fantazi,. İ· 
simli temsil . 23,30: Karııık Konser. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 18: Diniku orkeıtraaı. 
19,20: Devamı. 20,20: Pl&k. 21: 1'acanni. 21,25: 
Senfonik konser. 22,20: Devaını 

BRESLAU, 325 m. 
21: Neteli konser. 22: Akıam ahberleri. 22,15: 
°Kral Olsaydın isimli. opera temsili. 23,lOı 
Haberler. 23,5: D•ns musikisi. 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Şapkacılık, yapma çiçek, ve boya 
ile tezyinat dersleri de vardır. Kayıt 

başladı. Gayri müslimler de alınır. 

EL İŞİ SERGISl 
15 Eylülde açılıyor.Duhuliye serbestir. 

Akaretler 64(7030) 

1 lataabwl 

(Eski Opera) 
En mü§kİlpesent l:.i ı- ilin 

ile seçilen filmler. 
En ralat koltuklar 1933 
modeli aon sistem Western 

elektrik ıeali makineleri. 
YENi TEZYiNAT 

Türkiyenin en büyük 

SiNEMASI 
bir çok yeniliklerle 

PEK YAKINDA 
AÇILIYOR. 

171 4\ 

.i!!ty~ı 
Asnn umdesi "M 1 L L l Y E T" tir. 

ABONE 

3 a7lıiı 
6 .. 

iZ 

ÜCRETLER! : 
Türkiy• için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç İçin 
L K. 
8-

14 -
28-

Gelen ..,.rak ıeri .,erilmes.- Müddeti 
ıeçen nÜ•hela.r 10 kuruttur.- Gazele ve 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete mü· 
racaat edilir. Ga:r:eOemia ili.nların mes'u· 
liyelini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Ye,ilköy askeri rasat merkezjnden Te· 

rilen malümata ıöre huırün h•"• az hu· 

lutlu ve aakin olacaktır. 
Dün hava tazyiki 757 milimetre, en faz· 

la har•ret 26, en az 17 derece idi. 

l Aa a~1 1 
Sabık Samatya Belediye tahsil şubesi tahsildarı Bür

hanettin Ef. ye ait 65 No. lı resmi mühür 6-6-933 tarihinde 
zayi olmuştur. Bu tarihten itibaren mezkur mühürle mühür 
lenmiş makbuzların muteber olnuyacağı ilan olunur. ( 4677) 
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MiLLiYET PERŞEMBE 7 EYLOL 1933 

CİNNET-DiY ARINDA 
YAZAN: Mahmut Yesari 

Bir cıgara iptilası! - Gizli, meçhul korkular! -Hem Meh Sarı -Kırmızı takım 1 

di, hem şair! Deliler destanı! \ Bir müddet evvel lstanbul matbuat 
Tenisçiler gittiler 

v 3.lemini iıgal eden bir h~dise vardı: Sa.. 
Sofyadaki Balkan Tenis turnuvasına 

iştirak edecek olan tenisçilerimiz dün ha
reket etmişlerdir. Sofyada bu sene yapı
lan tenis maçları, geçen sene ıehrimizde 
yapılmıı olan Balkan turnuvası nevinden 
dir.Bu müsabalara Balkan milletlerinin 
hepsi iştirak edecekler. Fakat neticede 
fert itibarile şampiyonluk tayin edile
cektir. 

~SmTelı gıyen sakin ( J) • 

Çocukların pavyonunun yanın 
daki sakinler pavyonu önünde 
hayretle durdum. Orada her teyi 
tabii görmeğe alışmalısınız, çün
kü oradaki her gayri tabiilik tabii 
bir haldir. 

F akt sakinler ( !) kovuşunda 
sırtına gömlek geçirilmiş, gözleri 
kanlı birini gördüğüm zaman sa
kin olmıyanları düşünerek ürper
dim. Sırtına gömlek geçirilmiş, ka 
ra korkunç gözlerini kan bürü
müş, yağız esmer adamın d~dakla 
rında yalnız külü ve ateşı kal-
mış bir cigara var. 

Dudakları yanmıyor mu? Hiç 
acı, ağrı duymıyor mu? Birdenbi

re yüzünü buruşturdu, cıgarayı 

yere tükürdü ve kanlı gözlerini de 

virerek evvela etrafına, sonra ye
re bakmağa başladı. Gözleri yer

de ağır ağır dolaşıyor. Durdu, diz 

lerini büktü. Diz çökecek sandım, 
hayır, gövdesini yere yapıştırdı 
ve çakıllı topraklarda, dudaklari

le bir şey arıyor! 
Gözleri parlıyarak kalktı, ağ-

zında sönük bir ciğara izmariti 

vardı. Bu ne hırı, bu ne iptila idi! 

Zaten bütün pavyonların önle

rinden geçerken, yahut yollarda 

başıboş bırakılmış, hatta hizmete 

koşulmuf zararsızlardan birine 

rastgelince, bir tek rica kulakları
nızı tırmalıyor: 

_ Bir cıgara versene! 
Evet, hepsi cıgara istiyor. İşte 

fU sırtına geçirilen yelken bezın
den kalın gömleğin kol uçlarını 
duvarlara, taşlara sürte sürte de

lip parmaklarını çıkaran gözleri

ni kan bürümüş, bu iziyete hep 
cıgara için katlanıyor! 

En büyük zaafları, cıgara ! Bu
nu anlıyamadım ! Haydi biz, sö
züm ona akıllılar, akıllı geçinen
ler efkar dağıtmak, defigam et
ın:k, eğlenmek, keyf et~ek için 
cigara içiyoruz. Onların kı, ne da
ğıtacak efkarları, ne de def~.de
cek gamları kalmıştır. Her koşe
de gül gül sohbet, çal çal oyna .• 

Peki niye cıgara istıyorlar? 
Acaba şuursuzluğun f-a mı bir 

şuuru var? . 
Yerden ağziyle izmarıt toplı-

yan gömleklinin sağında, solunda 
ve içerde kovuştaki sakin arkadaş 
ları irimi yalnız, kimi bir ahbabiy
le ( !) kol kola dolaşıyorlar: 

- Evden dün telefon etmişler, 
muhakkak... Fakat kapıcılar ha
ber vermiyor. Ben, bunun, kimin 
teşviki olduğunu biliyorum. Ya
rın beni aı·.nağa gelecekler, mu
hakkak... Fakat doktorlarla söz, 
ağız birliği etmişler. Şimdi sora
lım· hayır seni kimse aramadı, 
&or~adı, diyeceklerdir. Ben, bil

mez olur muyum? 
Yanındaki düşünüyor: 
_ yemeğe cam kırığı atarlar

ken gördüm. Yemek yemesen ol
maz. Doktorlara söyledim, oyle 
Şey olmaz, dediler. Güldüm. Beni 
kandıracaklar. 

ikisi de sanki birbirini anlıya
rak karşılıklı konuşuyorlarmış gı
bi öyle muntazam ve dürüst konu 
fUyorlardı ki, gayri ihtiyari dinle 
ttıeğe başlıyorsunuz! Dinlemek İ
Yİ! Yalnız dinlenecek şeyin hudu
dunu tayin edebilmek lazım. Bu, 
gayet hızla dönen bir makinenin 
dişli çarklarına eteğinizi kaptır
mak gibi bir şey! Bir kere akılla
rı kaptırdınız mı, bırakın artık, o, 
devam et:iği müddetçe, dinliyebi
lirsiniz. Lakin bu sırada küçük bir 
değ:şil:J"k olması ihtimali vardır; 
&İz de ahbaplığın tesiriyle onun 
fal"k""- ..... ,.~.mrz~ınız vani çok 

geçmeden kendinizi tellerin dışın 
da iken içinde bulursunuz! 

Kendinizi dişli çarka kaptırdı
nız, bir kere! 

Omuzuna kaim aba bir pelerin 

atmış, mintanlı, açık renk panto

lonlu, kır saçlı bir adam, önümde 

durdu ve kendini takdim etti: 

- Mehdi şair Eşref kulunuz! 

Hem Mehdi, hem şair! acaba 

hangisi tehlikeli, hangisi daha 
korkulu"? •• 

- Size divanımı takdim ede-
yim. 

Ve hakikaten koynundan siyah 

kaplı küçük bir defter çıkardı, u-
zattı: 

- Deliler destanını okuyun ..• 
Keriman Halis Hanıma da methi

ye yazdım... Züğürtler destanını 
da tavsiye ederim. 

Evet, defterde, bütün dedikleri 

var. Bir kaçını beraber okuyalım: 

DELiLER DESTANI 

1 
DeUler halini yazayım size, 
On beş sene deli dediler bize, 
Delinin bazısı benzer öküze, 
Tepesinden çıkar tütün dumanı. 

2 
Sanmayın deliler şeytanlık bil-

mez, 
Çağırsan da hazan nazlanır gel

mez, 
Demem ki neşeli neşeli gülmez ; 
Bazısı bilir hem günü zamanı. 

3 
Şakalar ederler oynayıp gülüp, 
Şah gibi sevinir izmarit bulup, 
Emirler verirler vezirler olup 
Sigara tütiin diye içer samanı. 

4 
Bir iki sigara, tütün verilir, 
Her vakit sanmayın, seyrehçe ge 

lir, 
Pak..:tin bir kaçı ceplerde erir; 
Verilen hoial, helvadır, ravani. 

5 
Uzunca masalar yemek sofrası 
Gönnın kavatır multaR safrası, 
Sıgara ucudur delı ilatrası 
lçınde bulursun çalan kemanı. 

6 
Saçmalar söyler de güldürür seni 
I:.ııne cakı ver, öldürür seni, 
Akrab~m, dıyerek bildirir seni 
Bir elma gibi yer, acı soğanı. 

Hep böyle ve akıllıca devam e -
diyor. lJ zun olduğu için sıra ile 
değil, parça parça alalım: 

11 
Bir kuzu sandığın, bir aptal deli 
Azarda, ko.?arır demirden eli 
içinde bulursun pek aksi geleni 
\1 ardır insana din dik bakanı. 

13 
Elbise, çamaşır, çarşaf yırtarlar 
Sarhoşa benzeyip nara atarlar 
Hademeye hekimlere çatarlar 
Hiddetlenip andırırlar tii.lanı 

16 
Hademeden korkarlar, çekinirler 
Az akı!lıları hoş geçinirler 

Azar işitirlerse gücenirler 
Sorar mısın saçma sapan atanı. 

18 
Eşrelim bu darda çok çile çektim 

Sineme gamları, hederi ektim 
Ah, oflar ederek üzüldüm bittim 
Döğerdim de bazan bana çalanı. 

Defterde, pardon Mehdi şairin 

divanında (Torik) ile (Palamut) 

un gelin güvey olmaları var ki en

fes! Fakat ne çare ki, çok uzun. 
M.1hmut YESARi 

n kırmızı kulüp. Bu mesele uzun uzun 
dedikodulara yol açtı. Herkes bir şeyler 
söyledi. Hatta bu münesebetle gazete
mizde Galatasaray ikinci reisi Tevfik Ali 
Beyle,' Sadun Galip Bey arasında bir de 
münakaşa cereyan etmişti. Bu sarı kırmı
zı davasını kimse li.yikiJe anlamadan he
men hücu.;,a geçtiler. Yazdılar, çizdiler. 
Herkes artık bu işin suya düştüğüne ka
ni olduğu bir sırada gene hayretle gör
düler ki Sarı kırmızı teşekkül ölmemiş 
yaşıyormuı, Hatta takımı bile tespit e
dilmiş, ve çalıımağa başlamıf. . 

Bu o kadar sessiz sadasız olmuştur kı, 
bizzat aleyhtarlar bile hücum ve tenkit 
ebneğe meydan bulamamı§tır. Bir müd
det eve!, Türkspor mecmuası (Sarı kırmı 
zı kulüp doğmadan öldü} serlevhalı ya
zı yazmış ve Galatasaraylılığı dai.ma i~k~ 
ederek bitaraflıktan demvuran hır refıkı 
miz de bunu aynen sütunlarına geçirmek 
ıuretile bu husustaki memnuniyetini a
çıktan açığa ortava koymuıtu. Aacaba 
gene ayni gazete Sarı kırmızı takrmın 
sessiz sadaıız Baltalimaru sahasında an
tetrcnemanlarıru duyunca, yaptığı gaftan 
müteessir almıyor mu? Merak ediyoruz. 

Bu işin dedikudu tarafı, asıl meselesi 
Sarı kırmızı takımın canlandığı, munta. 
zam ve bilgili bir disiplin tahtında çalış
tığıdır. 

Bugün kadrosunda bir çok elemanl~ı 
hatta beynelmilel şöhretleri toplamaga 
muvaffak olan bu kulüp hiç şüphe yok
tur ki, bir müddet sonra, asıl Galatasa· 
rayı teşkil edecektir. Bu kanaat artık 
hakiki sporcularda yer etmeğe ba§l"':'1: ş 
ve aıağı yukarı bu işten anlıyanlar mutte 
fikan bu itin böyle olacağına hükmetmİf 
lerdi.Bu,gayet tabiidir.Senelerce futbol 
şubesinde yoğrulmuş ve adeta etrafların 
da bir şöhret halka" yapmış olanların 
vücuda getirecekleri teşekkül hcrhal~e 
idareciliğin acemisi olanl~ın yapaca~ 
~ekilden daha müsmir nebce verecegı, 

muhakkaktı. Netekim böyle oldu. 
Bugün Sarı kırmızı, takım, birinci dere
cedeki kulüplerimizin kuvveti ayarında 
dır. Bundan başka sinesine topladıg.ı e
lemanlar bu vaziyeti benimseıniı ve ıde
alleri hezmetmiş insanlardır. Gayet ta
biidir ki bir şeye inanarak başlıyanlar 
o işi mutlaka muvaffakiyetle bitirirler. 
Sarı krrmızı aleyhtarlarının bugünkü va
ziyetleri hakikaten acınacak bir haldedir. 
Ortada iki kuvvet var. Birisi, bütün aley
hindeki neşriyata, aleyhtarlığa rağmen 
muzaffer olmuı, diğeri de hiç bir §eyi 
ihmal etmeden kıyasıya hücum yaptığı 
halde mağlup olmu§tur. San kırmızı ku. 
lüp bugün yaşıyor ve mutlaka yarın da 
yaşayacakbr. Çünkü onu te§kİI edenler 
renklerini hakiki bir şekilde sevenler, 
onun için hayatlarını istihkar ederek ça
lı~anlar ve onun ününü yadellerde, fe
refle müdafaa edenlerdir. 

Bu kadar büyük bir azimle çalııan
ların muvaffak olduklarını görmek her 
Türk vatandaşının, ve sporcusunun göğ .. 
ıünü iftiharla kabartacak bir haldir. 

Muhtetem ÖZDEMIR 

Fener bahçeliler çalışıyorlar 
Futbol mevsimi başlamak üzere .. Gala

tasaray takımı İngiliz antrenörleri ne
zareti albnda bir aydan fazla oluyor ki 
çok muntazam bir surette hazırlanıyor
lnr, Yalnız bu arada öğrendiğimize göre, 
kulüpten iıtifa eden ıol açık Rcbii ve 
santrfor Necdet Beylerden sonra bu ke
re üç kardc!lerin de kulüpten gitmeleri
nin takımdaki, boşlukları kolay kolay 
doldurulacak gibi değildir. Binaenaleyh 
Galatasaray takımı bu sene de lik maç-
1n.na nasıl bir kadro ile çıkacağı cidden 

• 

Türkiye namına Suat'in işlerinin çok 
olması ve izin alamaması Sedat'ın da ra
hatsızlığı dolayısile Şirinyan - Karakaş 
iştirak edecektir. Bununlaberaber bilgi
lerini ve müsabaka kabiliyetlerini artrr
mak için Semih Süreyya ve Ahmet F e
rit'te gideceklerdir. 

24 eylül de Bükreş'te yapılacak Ro
manya - Türkiye revanı maçı için, Suat 
buradan 17 eylülde hareket edecek ve 
takıma iltihak edecektir. 

Kayık yarışları 
Yarın lstanbul kürek birincilikleri ya

pılacaktır. Üç kategori üzerine icra edi
lecek müsabakarlarda F enerbahçe, Bey
koz, Galatasaray ekiplerinin bu son ya
rışta en sağlam kürekçilerini müsabaka
lara sokacakları tabiidir. Yalna kıdemli 
yarışlarda puvan verilecek ve bunlar 
şampiyonlukta sayılacakbr. 

l çifte, 2 çifte, 3 çifte dirsekli ve 3 çif. 
te futalann birincisine 5 ikincisine 3 ü
çüncüsüne de l puvan verilecek, en faz
la sayı kazanan takım lıtanbul birinciıi 
olacaktır. Ufak bir tahmin yapmak lazım 
gelirse bu yarışların l çiftesini Fener hah 
çe:un, iki çiftesini muhakkak Galatasa
rayın, üç çiftesini Beykozun, iki çifte 
dirsekli yarışı da F enerbahçenin diğerle
rine nazaran yüzde yetmiş kazanmak ih
timali vardır. lstanbul birinciliğine en 
fazla namzet Fener ve Galatasaraydır. 
Kuvvetli gençlerimize muvaffakiyet te
menni ederiz. 

Yüzme seçmeleri 
Yüzme seçmeleri dün Moda deniz 

banyolarında yapılmıftır. Yüzmelere 
Herr Teketof ve Ekrem Rüştü Bey ne
zaret etmittir. Gatatasaraylı yüzücü
ler, bu seçmelere iştirak etmemiılerdir. 

Havanın fena olması yüzünden bek
lenilen neticeler alınamamııtır. Yalnız 
havanın bu muhalefetine rağımn 400 
metreyi Saffan 6 dakika 10 oaniyede 
yüzmek ıuretile çok güzel bir netice 
elde etmiıtir. 

200 metre kurbalamada da lzmirli 
Alp Bey muvaffak olmuıtur. 

Vahap, Fuat 
lzmirli futbolculardan Fener bahçe ku

lübüne intisap etmeleri l stanbulda ve 
lzmirde pek büyük dedikodulara yol a
çan bu iki oyuncunun, bu sene F enerbah 
ç~ takımındaki alacağı roller hakkında 
-1an dedikodular hep şayia halinde
dir. Çünkü Vahap evvelce burada Beşik· 
taş kulübünde kayıtlı olduğundan 9 ay 
beklemek mecburiyeti ile karıılaşmıştır • 
Fuat'a gelince, bu genç burada mmtaka
iılerini temizlemit bugün lstanbulda lik 
maçları ba§laıa, Fener takımında oynıya
bilir bir haldedir. Lakin hususi işlerini 
teıviye İçin lzmire giden Fuat da elin 
avdet etmemiıtir. 

Şipkeneski geliyor 
Beşiktaş kulübü tarafından lt'etirilmek 

te olan V arnarun ıampiyonu Şipkenes
ki takımı 15 eylülde Beşiktaı ve Gala
tasarayla birer maç yapacaktır. 

ıimdiden merakla beklenmektedir. 
F enerbahçeliler on bet gün oluyor 

Her Şvenk'in idaresinde ferdi antrene. 
manlar yapıyorlardı. Yarınki cuma günü 
de bir takımla kendi sahalarında mac Yll 
pacaklardır. 

' 

Spor yapmak befer vücudü için el:um bir ıeydir. Bütün dünya sporun vücut 
için elzem olduğunu bildiği için bunu kadınlara da teımil etmiı ııe kadınlara 
da •por yaptırmağa baılamııtır. Re•m ini koyduğumuz; kadın -n:tlet, Asri Ve-

nüa ünvanını lrcu:anmıf ol. lan Melle. Mouermeyerin'dir. 

Bu seferki şebeke hepsinden üstün çıktı 
(Başı I inci sahifede) 

Şimşek gibi bir gidiş 
Tahkıkatın sureti cereyanını adun 

adım takip ve teabite muvaffak olan 
muharririmiz, elde ettiği maliimatı 
§Öyle naklediyor: 

Banker Safranın veznedar ve kati
bi KaJdıron, evvelki sabah Osmanlı 
Bankasında kiraladığı ve pek emin 
sandığı kasaya para yerine koymak 
üzere bulunduğu on kilo eroinle cür
mü meşhut halinde yakayı ele verdik 
ten sonra, muhafaza ve polis memur
ları, ıeri bir otomobille doğruca Sa
nasaryan banma gitmiıler ve banker 
Safra ile şeriki Şilto 'nun (5) numara
lı yazıhanesinde arama yapmıılardır. 
Bu aramada bir şey ele geçmemiştir. 
Diğer taraftan Kaldiron ilk sorguya 
çekilmiı ve ele geçen eroinleri kimden 
aldığını itiraf etmitşir: 

- Bandırmalı maden mühendisi 
izzet Arif Bey vardır. Eroinleri on
dan aldım. 

izzet Bey aranıyor 
Bu itiraftan sonra memurlar kııa 

bir mütavereyi müteakıp bir plan ter 
tip etmişler ve Ka1dirona lizrm ge
len talimatı vermi,Ierdir. Kaldiron, 
Bandırmalı izzet Beyi telefonla ara
yacak, bir mikdar eroin daha isteye
cektir. Kaldiron, istemeye i!lltemeye, 
telefonu açmış, izzet Beyi bulmuştur: 
Memurlar bütün hareketlerini bir an 
bile gözden kaçırmamaktadırlar. 

- Alo .. izzet Bey, siz misiniz? Ben 
Kaldiron. Tanımadınız mı canım, Kal 
diron. Biraz mal daha lazım oldu da .. 

- ..... 
- Yalnız acele hem 

cele. Hemen bugün li.zım. 
iş. Kaçırmıyalnn. 

- ..... 

çok a
Karlı bir 

- Nerede mi? Saat üç buçukta, Sir 
kecide Postahane caddesinde ,erbes
çi Rifat Efendinin dükkanında sizi 
beklerim. Ne kadar mı olsun? Dört 
kilo lazım. 

- ..... . 
- Para mı? Peşin. Eski mallarda

ki pazarlıkla .. Ziyanı yok, saat altı
da malı getirirsin. Saat 3 buçukta şer
betçiye gelin, daha iyi görüşürüz! 

Saat 15 buçuktur. Kaldiron, civar
da gizlenen me.murJ;-rın nezareti al· 
tında ıerbetcide oturmu~tn•. İki me· 
mur da, Kaldironla izzet Beyin mu. 
haveresini bir harf bile kaçırmadan 
dinleyebilecek vaziyette ahzi mevki 
etmislerdir. Filhakika biraz sonra iz
zet Bey olduiu anlasılan biri aelmiş, 
Kaldironla alelacele şu kısa muhavere
de bulunmuştur: 

- Ben malı hazırlamağa gidiyo
nJm. Saat altı, altı bu:ukt>:< burada 
hazır bulun. Getireceğim. Bu akşam 
Zonguldağa harekete mecburum. Bu
nun için paraaını da getirirsin. Saat 
ta.m altıda, Kaldiron gene ıerbetçi 
dükkanrnda oturmaktadır.. Bu sefer, 
geleceği tahmin edilen izzet Beyin 
nazarı dikkatini. celbetmemek icin, 
dükkandan, Kaldironun yani baıında
ki köşede başka memurlar ahzi mevki 
etmişlerdir. Hepsin.in gözleri kapıda .• 
Saat albyı beş geçiyor. Dükkandan i
çeriye memurların tanımadığı uzunca 
boylu, eamer benizli bir zat girmiştir. 
Koltuğunun albnda paketler vardır. 
Doğruca Kaldironun masasma gidi
yor. ''Bu kadar hazırlayabildik" diye 
paketleri ona uzatırken, etrafı me
murlar tarafından kutatılmıttır. Pa
ketler açılıyor ve İçinden filhakika 
izzet Beyin dört kilo göndereceğini 
aövlediği eroin. yerine iki kilo çıkıyor. 

izzet B. Zongııldağa gidiyor .. 
Beş dakika sonra, Hikmet Bey Em

niyet müdürlüğüne götürülmüı, sıkı 
bir sorguya çekilmiştir. 

Hikmet Bey, diyor ki: 
- izzet Bey, bu akşam Zongulda

ğa gideceğinden yol hazrrlıi?ile meş
gul oluyor. Beni lt'Önderdi. Şimdi Be
bekteki ikametgahında olmalıdır. 

Emniyet ikinci şubesi müdürü De
mir Bey, birkaç memurla ve en seri 
Liı otomobille derhal Bebeğe gitmiş, 
fakat lzz~t Beyi evinde bulamamıt· 
hr. izzet Beyi ar"ma bir taraftan de
vam ede dursun, diğer taraftan Hik
me& Beyle Kaldiron karşılaftınlmış
tır. Bidavette inkar yoluna sap!ln Hik 
met Beyin Üzeri aranınca, cebindeki 
cüzdanından elektrik şirketine ait iki 
fatul"a çıkmııtır. Bu fatu..-alarda, en 
hiıvük bir apartımanm ihtivacırıdan 
f~ zla s,.rfiyat şüphevi celbı>divor. 
Hikmet Bey, bu mevzuda biraz Mkış
trrılın~a cenesi çözülüyor ve artık iti
ı·afat baslıyor: 

- Vallahi ben bu eroinlerin nere
'1'- ~önderildii{ini, kime satıldığını 
bilmivorum. Fakat izzet Bey bilir. E
ı oin imali.thanesi, benim evimdedir. 
Li.zım gelen bütün vesaiti Baklacı 
cığlu Yorgi Efendi temin eder, afvon-
1arı o verir. Daha şu ... ve su. ... Rum 
zenginleri de bu İ§ ile ali.kadardır. 
Bunlardan şu ... Şimdi Avrupada bulu 
nuyor 

Şehsüvar caddesindeki ev 
Artık gecedir •• Bu itiraf üzerine, po 

liı ve muhafaza memurlan, aaniye 
fevtetmeden, otomobillere atlamıtlar 
ve doğruca Hikmet Beyin Bomontide 
Şehsüvar caddesinde 28 numaralı e
vine gitmişlerdir. Şehsüvar ıokağın
daki ev, bu kabil gizli imalathaneler 
için çok müsait 1-:ir yerdedir. Etrafın 
daki evler seyrek, mahallesi tenha
dır. 

Muhafaza ve zabıta memurlan, e
vin içine giriyodar .. Iıı. avak bastık
ları yer bir taşlıktır. Taılıktan sağda 
ıolda birer oda vardır. Fabrika bü
tün müştemilatile bodrum katındadır. 

Memurlar ilkin buraya iniyorlar. 
imalathane birkaç bölmeden mürek
keptir. Buralarda işlenmiş ve itlenme 
miş ecza, bot §İşeler~ damacanalar 
ı:öze çarpmaktadır. Diğer böb ... ,.\er
de ,eroin imaline mahsus alat, edevat, 
hRlonlar, ıiıeler. kimyevi maddeler, 
sulu morfin, filitrelenmemİf $arbon 
animalli morfinler ve saire f(izlenmi,. 
tir. Bunlar tamamile görülüp te•hit 
edildit.ten sonra yukarı kata cıkılı· 
vor. Burada da ş.rüvetler içinde ve 
~nndıklar icinde af'kiz kilo kadar ma• 
r.ıU1 f"r"";n ,.1~ 1teçi.,nr. 

1 
Merkez Fransada 

Bu suretle meydana çıkarılan ero
in fabrikası, şimdiye kadar bulunan 
ta maliktir ve hepsinden pek çok va
~ili~ 1 

Muhafaza ve Emniyet memurlan, 
bu gizli fabrikayı meydana çıkardık· 
ları sırada, diğer memurlar da izzet 
Eleyin peşindedirler.. Bu taharriyat, 
Zonguldağa gitmediği tesbit edilen 
izzet Beyin gece yarısı ele geçmesile 
neticeleniyor izzet Bey, katiyen inkir 
ve ''ali.kam Y,ok" deınekte ısrar etmek 
tedir. 

Ayni zamanda ıebekeye vesait te
min eden, afyon veren ve geçen se• 
fer meydana çıkarılan Bernar Blümeıı 
tal eroin ıebekesinde ali.kası bulun
<!uğu anlaşılan Baklacıoğlu Yorgi Ef. 
de nezaret altına alınmıştır. Tahkika
ta bütün gün ve gece aabaha kadar 
devam edilmiıtir. 

Bu suretle ele geçen şebekenin, 
Avruparun büyük sefahathanelerine 
t!roin yetiştiren ve merkezi Fransa da 
bulunan Beynelmilel J..ir • 0 b - 1· - ve 
mensup olduğu tebit edilmiıtir .. Şebe
ke ile yakından uzaktan al&kaları 
muhtemel görülen bir çok kimseler, 
celp ve ifadelerine müracaat olunmuı 
tur. 

Gizli fabrikanın müessisleri arasın
da Soyteryadia İsminde birinin de 
bulunduğu tesbit edilmiştir. Soyterya
<lis, Pariste, buradan gönderilen ero
inleri tesellüm ederek kendi teıkili.ti
le gizli olarak sattırmaktadır. Pariı 
kaçakçı teşkili.bnın lstanbulla temas 
baiinde bulunan N iko isminde birinin 
d<; hüviyeti anlaşılmıştır. Fakat Niko 
bur"d" devit, Pariatedir. 

Salra Elendi nezaret altında 
Banker Safra Efendi da dünden be 

ri nezaret altındadır. Maamafih. Saf
ı-anın bu İ§le al&kası henüz kat'i au
ı·ette anlaşılmış değildir. 

Dün ak§am tahtı nezarette yedi ki· 
şi vardı: 

l - Banker Safra Efendi. 
2 - Veznedar ve katibi Kaldiron, 
3 - Hikmet Bey, 
4 - Baklacıoğlu Yorıri Efendi, 
5 - Bandırmalı maden mühendiıi 

izzet Bey. 
Bunlardan batka iki kisi daha Vllr

drr; bu meyanda Tahsin Bey isminde 
birinden şüphelenilmektedir. Gece de 
;ıranan birkaç kiti celp ve isticvap e
C:ilmiştir. 

Bir refikimiz, ~bekede Aksan, 
Petro isminde iki kişi ile Beyoğ!unun 
yüksek barlarına müdavim bazı aile
~tre mensup kadınlardan da bahaetmiı 
ae de, henüz bunlar teyit edilmemek
tedir. 

Geçenlerde meydana çıkarılan Ga
latada Taptas hanında aabık avukl\t 
Asaf Beyin yazıhanesindeki ve Gedik 
pasada Madam Afronun evindeki ima 
iithanelerle bu febekenin derecei mü 
naaebeti de tahmin edilmektedir. Ma
clam Afro da nezaret albndadır. Bu 
Madamın imali.thanesile ali.kadar 
bulunan Lui isminde birinin Fransaya 
gittiği ve onu takibe giden bir memu· 
run, bu sefer elde edilen $ebekenin 
ipucunu bulduğu haber verilmekte i
ıe de. hadise ve takibat yukarıda nak 
!ettiğimiz ıekilde vaki olmuştur. Bazı 
;imendifer memurlarının ve bazı va• 
pur müstahdemlerinin de bu işten ali. 
kaları tahmin ve tahkikata devam e-
dilmetkedir. · 

Gümrük muhafaza bat müdürü 
Hasan Bey dün akıam bir muharriri
nıize şunlan söylemiştir: 

''-Yeni meydana çıkanlan imalat 
hane ile hedefimize varmıf, kaçağın 
rn.embamı ele geçirmiş bulunuyoruz. 
1 ahkikat devam ediyor."' 

Teşkilat bitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

den başlamlmıştır. Birkaç kişi tayin 
edilmiştir. Mütebakisi Ankarada ta
yin edilecek ve bir liste ile lstanbula 
bildirilecektir. Eski memurlardan h3· 
zılarınrn münasebetsiz hallerine tesa
düf edilmiştir. Bunların devlete ait 
kayıtlan ve defterleri öteye beriye at 
tıkları ve sakladıkları görülmüttür. 
Bu pek çirkin hareketi tashih etme -
yenler ve bu defter ve evrakı tamami .. 
le te~1im ettiklerine dair veni memur
lardan alınmı§ veıaik ibraz etmeyen
lere a çrk maası ve beraeti zimm 0 t ma'?
batası verilmiyecektir. Ayrıca haMa
nnda da li.zımgelen kanuni takibat 
yapılacaktır.,, 

Münhal bulunan tiplik icin 80 
liıe mezunu arasrr ' ·lR.n m•;,.aba 
ka imtihanında Mıt. t u Kizım, c,.,, .. t 
Tevfik, Mehmet Emin. izzettin. Mnh· 
terem Vefa. Tahsin, Vedat Mu·t~f,., 
Mehmet Vehbi, irfan Beylerle Meli -
lia Hanım muvaffak olmuşlar ve mün
hallere tavin edilmi5lf"rdir. ::-o lira ma 
aslı Kocaeli tahsil müfettişl1ği, 25 lira 
maaşlı Urfa tahsil me..,urluii'ı a~ 6 ka
zada münhal on yediııt.er bucuk lira 
maaşlı tahsil memurlukl"n için d., lca 
nuni şeraiti ve evsafı haiz memur alı
nacaktır. Bu vazifelere talip olanlann 
vili.vete müracaat ebneleri icap et• 
mektedir. 

Almanyaya karşı .. 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

cour tarafından TrehE-urdan da kavıle
dilen sili.h1arın mürakabesi meselesinin 
yakrnda başlıyacak olan Fransız - in· 
giliz - Amerikan müzakerelerinde Av
ruparun nizamı hususundaki mcı'uli
yetlerini tamamen müdrik bulunan iiç 
devlet arasında geniş bir tarzda tetkik 
olunacağına şüphe yokur.,, 

LONDRA. 6 (A.A.} - M. Nor
man Dawiı. bugün hariciye nP73r0tİT'ltie 

Sir John Simo'1 ile görüsmüştÜ<. Bu k'l
nuşmalarda silahlan azaltma işleri hak. 
kında "bilhassa yakmda Pariste M. 
Eden ile Fransız hük'imeti arasında ya
pılacak mük3.lemeler bak"ltlından,, konu 
şulmuştur. 

Bu Paris mük8.1emelerinin ıilihları 
azaltma hususundaki ln,.iliz projesinin 
bazı kt~nılan hakkında Fransız ve 1 "" 
giliz hük1imetl~ f'l;rft.ıında mevc•1t h;t" 
takım fikir aynlıl..larını ortadan kaldıra 
cağı umulr.ıaktadır. 
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Ankara ziyaretleri 
(Başı 1 inci sahifede) 

sabık Yunan Başvekili ve uzun müd
det Yunaniıtanın mukadderatını elin 
de bulundurmuı olan M. Venizelosun 
Y alovada ve Ankarada ismet Pa§a Hz. 
ne misafir olmasının da hususi ve ai
yaai ehemmiyeti olduğunda §Üphe yok 
tur. M. Venizelos bugün iktidar mev
kiinde bulunmamakla beraber, Yuna 
niatanda haiz olduğu nüfuzu bu zi
yarete aiyasi bir ehemmiyet verdir
mektedir. Siyaset aleminde daima fa
al bir rol oynamı,, Türk .. Yı!nan dost 
luğunu kuranlar arasında bulunmuş 
olan M. Venizelos'un Türkiyeyi bu de 
fa ziyaretinin Balkan siyaseti Üzerin
de bir tesiri olması pek muhtemeldir. 

Diğer ziyaretler 
ismet Paşa Hazretlerinin Sofyadan 

avdetinden sonra Romanya ve Yugos 
lavya Hariciye nazın da Ankarayı :zi 
yaret edeceklerdir. Nihayet Rus Sov
yet İcra heyeti reisi M. Molotov ile 
Hariciye komiseri M. Lltvinoff da 29 
Teşrinievvel bayramına iştirak için 
Ankaraya ~eleceklerdir. Biribirini ta 
kip edecek olan bu siyasi ziyaretler 
dolayıaile, Ankara, Balkanlar siyase
tinin şayanı dikkat mihveri olmuştur. 

• Bu suretle Türkiyenin, Akdeniz ve 
Balkanlarda mühim bir sulh amili ol
duğu, esasen malUnı idi. Bu defa Tür 
kiyenin, sulh davasının Balkan kom
şularile birlikte halın aayılır bir rük
nü olduğu bir kat daha takdir edile
cektir. 

Salyada intiba 
SOFY A, 6 (Milliyet) - Türkiye 

cümhuriyetinin onuncu yıldönüm.ü mü 
nasehetile Ankarada, M. Molotov, 
Çaldaris, Titulesco ...ıibi Rus ve Bal
kan ricali arasında Balkan aulhünün 
takviyesi icin görütüleceği tahakkuk 
etmiştir. Türkive ile Bulgaristan ve 
Yunanistan itililnnn mevzuunu tetkil 
eden Yunan Başvekilinin Ankarayı 
ziyaret etmesine Bulgarlar çok ehem
mİyP.t vermektedirler. Bu hükfımet]e. 
rin anlatmaları bususunda Türkiye 
ile Ru•ya da uğraşacaklardır. Bura 
gazeteleri, Çaldariain hareketinden 
aonra Veni:ı.eloaun da Ankaraya gide 
ceği ve Türkiye ricalinin de Yunanİa· 
tAnla Bulıraristanın itilifı için vasıta 
olnn.ğı kabul ettiklerini yazmaktadır 
lar. 

l lat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilAaları 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebinin senelik ihtiyacı i 
çin 2500 kilo Sığır ile 4000 
kilo Koyun eti 30-9-933 tarih 
cumartesi günü saat 14 te a
leni münakasa ile satın alına 
cakhr. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna 
kasasına girişeceklerin belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K . Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (273) 

(4672) 
• • • 

Maltepe Piyade Atış mek 
tehi emrindeki 9 adet Motör
lü vesaitin yağlı boya ile bo
yanmasının pazarlığındaki 
fiat pahalı görüldüğünden 
10-9-933 pazar günü saat 
10 dan 10,30 kadar Pazarlık 
la yaptırılacaktır. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve pa
zarlığına gireceklerin belli gÜ
nünün saatinde Merkez K. Sa 
tın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (271) 
(4643) .. " . 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 3000 kilo kırmızı Mer
cimek 12-9-933 salı günü saat 
14,30 dan 15 şe kadar açık mü 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gÜn ve münakasaya 
girişeceklerin gösterilen saat 
te teminatlarile Tophanede 
Meı:ıkez Satın alma komisyo-

Milliyet'in romanı: 5 

nunda hazır bulunmalan. 
(193) (4142) 5507 

*** Harp Akt>.demisi ihtiyacı 
için 6000 kilo Nohut 12-9-
933 salı günü saat 15 ten 
15,30 za kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
yi görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin gösterilen saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Allına Komisyonunda hazır bu 
lunmalan. (194) (4143) 

5508 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 4200 kilo pilavlık pirinç 
12-9-933 salı günü saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya giri 
şeceklerin gösterilen saatte te 
minatlarile Tophane Merkez 
Satın alma komisyonunda Ha 
zır bulunmaları. (195) 

(4144) 5509 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin yirmi bin kilo sığır eti ka
palı zarfla alınacaktır. İhale
si 10-9-933 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek.üzere 
her gün ve münakasa gunu 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Tophanede Merkez 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (202) (4151) 

5540 
* * • 

Harp Akademisi ihtiyacı 
İçin 8,000 kilo Kuru Fasulya 
12-9-933 salı günü saat 15,30 
dan 16 ya kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gÜn ve münakasaya girişe 
ceklerin gösterilen saatte te
minatlarile Tophanede Mer
kez Satın alma komisyonun
da hazır bulunmaları. (192) 

(4141) 5506 

*** 
Harp Akademiai Matbaası 

ihtiyacı için Yedi kalem mat 
ha hurufatı 10-9-933 pazar 
günü saat 11den12 ye kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez K. Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(270) . (4644) 

••• 
Harp Akademisi Matbaası 

ihtiyacı için Otuz kalem mat 
baa malzemesi 10-9-933 pa 
zar gÜnü saat 1 1 den 12 ye 
kadar pazarlıkla satın alına
cağından şartnamesini göre
<'eklerin her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde te 
minatlarile Merkez K. Satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (269) (4645) 

* * * 
Harp akademisi ihtiyacı i

çin 180,000 kilo Arpa kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 
12-9-933 saat 16 da yapılacak 
tır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin gösterilen 
saatte teminatlarile•Tophane
de Merkez Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(191) (4140) 5505 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terceme: KA.MRAN ŞERiF 
bir feye kıyas edilemiyen zalim bir §eydi. 
Herkes Donka ile Oliver'e bakıyordu. 
Donka ile Oliver de bunu biliyordu. Ken 
dilerini sahnede farzediyorlar, çehreleri
nin her çizgisini ona göre kontrol ediyor
lardı 

Dıtanda, tiyatronun önünde sesi. ta .. 
~amile kesilen Mr. Keler, ökaürmek için 
bır an ıustu. Alnında ter, Kaliforniya 
~ecelerinin sık çiy tanelerine benziyordu. 
!>alonda da hoparlör, ayni aaniyede ökaür 
dü ve o anda orkeıtranm çukurundan 
mavimtrak, eırarengiz bir ııık fırladı. 

Donka arkasına baktı; ve ona bu aca
yip ı•ık içinde atfettiği nazar tamamile 
açık ve çıplaktı. Oliver'in, alfa rengi saç 
lan albnda çehresi , biraz fazla dar olan 
beşı, ufacık kuvvetJi cenesi, vakur halin
deki saffet ve asalet, bilhassa, ağzından 

takaklarına doğru, cayri kabili izah bir 
mükemmeliyetle , uzanan o çizgi. • Kadı
na eğildi. 
Muğber bir tavırla: 
- Öyle bakma. . . Bura11 ;Jeri değil. .• 

Yapma, cicim. • • dedi. 

Ve bu sözleri söylerken çthreıi ıadece 
terbiyeli idi. 
Kadın İçinden; 
- Ne de olsa komedyacı. • • dedi. 
Hakikatte Oliver Dent'in bir komed· 

yacı olduğu dünyada kimsenin aklından 
geçmiyordu. Onun Oliver Dent olması 
kaf; idi. 

Birdenbire kadının çehresi çıplak
la~tı: 

- Seni seviyorum ... Diye fılıadadı. 
- Biliyorum ... Pantolonumun çiz-

gisini zarif bir tarzda yukarı çekti-

MiLLiYET PERŞEMBE 7 EYLOL 1933 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10000 metre elbiselik kir pas: pazarlıkla münakasası : 9 
Eylül 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için 20-8-933 tarihinde ka
palı zarfla yapılan münakasasında teklif edilen fiyatı Vekale
ti Celilece gali görülen yukarda miktarı yazılı kirpasın pazar
lıkla münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından 
şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve daha ehven fi
yatla itasına talip olacakların da münakasa gün ve saatinde 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz 
Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatlan. ( 4606 6233 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Meşe Odunu · Manğal Kömürü 

670 Çeki 28550 kilo İstanbul 
480 ,, 19400 ., Beyoğlu 
205 ,, 10250 ., Üsküdar 

Muhtelif depolara tesli ın edilmek üzere nev'i ve mik
tarları yukarıda yazılı Meşe Odunu ile Manğal Kömürü 
semt semt pazarlıkla satın alı nacaktır. Taliplerin Şartnamele 
ri g~rdükten sonr~ pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7 ,5 
temmatlarım hamılen 11-9- 933 pazartesi gÜnÜ saat 15 te 
Galatada Alım Satım komisyonuna müracaatları. (4312) 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Darıca Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 60,000 kilo arpa, 25,000 
kilo Saman ile 16,000 kilo bul
ğur kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10 eyliil 
933 pazar günüdür. İsteklile
rin şartnamelerini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
gir1111ek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Darıca Askeri Satın Al
ma komisyonuna müracaatları 
(3263) (4331) 6060 

* •• 
Darıca Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 2, 700 kilo Sadeyağı, 3,500 
kilo Fasulya ile 5,000 kilo Tuz 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. !haleleri 11eylul933 
pazartei günüdür. isteklilerin 
şartnamelerini görmek Üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel Darıcada Askeri Satın Al
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (3264) ( 4332) 

6061 
.,. "' "' 

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

çin 8,000 kilo pirinç, 6,000 ki
lo üzüm ile 6,000 kilo şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 eylfil 933 
salı gÜnüdür. isteklilerin şart
namelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden ~vvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Dancada Askeri Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3265) (4333) 6062 

~ • * 
Haydarpaşa hastahanesi i

çin müteahhidi nam ve hesa -
hına bir ay pazarlığa konan 
12,406 kilo yoğurda teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
açık münakasaya konmuştur. 
ihalesi 18 Ey~fil 1933 pazarte 
si günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti -
rak etmek için tayin edilen giin 

iim için... Bir de aeni kolundan tu
tup yürüttüiüm için.. Değil mi? .•• 

Donka cevap verdi: 
- Evet, onun için de ..... 
Sihirli ve mai uçurumdan ufak te

fek bir adam çıkıp küçük bir klavye
nin önüne oturdu. 

Salon da lo§, daha aesaiz bir hal 
aldı. 

Donka birden bire: 
- Konyada yattığnn ilk adam, ba-

na dayak atardı ..• Dedi. 
Oliver: 
- Bu bahıi kapat ••• dedi. 
Kadın inalla devam etti: 

--0 zaman on beş yaıında ya-
vardnn, ya yoktum ..• 

Oliver hiddetle: 
- Yok .•. dedi. Bu olmaz? 
- Neden? Fena mı gidiyor? •• 
- Evet .. Bütün bunlar! .• Bükreı-

e ait §eyler •.• 
Donka'nın ideli idi: Arasır~ du

rup dururken, Romanyada geçirdiği 
b<'tbaht gÜnlere ait hatıralarla, onu 
adeta kırbaçlar gibi Üzerine hücum 
ederdi. 

Kadın kınlırcaaına gülüyordu. Öy 
le ki, on dokuzuncu sıradan biri kal-

ve saatte teminatlariyle Fındık 
lıda üçüncü Kolordu Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 
(320) (4454) 6088 

* * * ' K. Ordu Merbut kıt'alarile 
Hastahaneler ihtiyacı için ka / 
palı zarfla münakasaya ko 
nan 22,000 kilo Beyaz Peyni
re teklif edilen Fiat pahalı gö 
rüldüğünden pazarlığa kon· 
muştur. İhalesi 11 Eylül 933 
pazartesi günü saat 1 1 dedir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek İçin o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün 
cü Kol Ordu satın alma komis 
yonuna müracaatları. (327) 
(4641) .. "' 

K. O. kıt'alarile hastahane 
ler ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya konan 50,000 ki 
lo sade yağma teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
14 tedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Fın 
d;!dıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma Komisyonuna gelme 
leri. (336) ( 4640) 

* • • 
K. O. ya bağlı kıt'at ve 

müesseseler ihtiyacı için pa
zarlıkla 2700 kilo sade yağı 
satın alınacaktır. ihalesi 11 
Eylül 933 pazartesi giinü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gÜn 
ve vaktinden evvel Fındıklı 
da da üçüncü Kol Ordu sa
tın alma komisyonuna gel
meleri. (335) (4635) 

M * • 
1. F. ve bağlı kıt'atının 

2540 adet bakır kapları pazar 
Irkla kalaylattırı1acaktır. İ
halesi 11 Eylül 933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için tayin ~dilen gün ve saat
te Fındıklıda 3. K. O. SA. 

AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(334) (4613) 

kıp İyice görmek için yüzünü uzattı. 
Kadın: 
- Tamam, dedi, bunlar hep Bük

reı'e ait şeyler ... Ben de Donka Mo
reako'yum ... 

Oliveri'n çehresi nazikane ifade 
sini muhafaza etti. 

iniltiye benzer bir sea çıkararak, 
unf ile: 

- Bari baılaaa ... Ah keıke timdi 
bitmiş olsaydı ..• 

Donka hayretle yüzüne baktı: 
- Ne o? Yokaa sinirlendin mi? 
O aırada adam, klavyeyi çalmağa 

başladı. O da projektörle aydınlab
Jıyor, aaçaız musiki§inas kafaaına çiy 
bir ziya dü§Üyordu. Duvarlardan kud 
retli bir org ıeai aksetti; berrak, ıiv
ri bir musikinin kesik ahenkli kay
naımaaı onu takip etti. 

Oliver bunu duyunca titredi. 
- Evet! Belki sinirlenmiıimdir. 

Yahut ta korkuyorum. Yahut ta ... 
Pınl pırıl, güzel ağziyle tebeaaüm 

de devam ederek tereddüt etti. 
Daha fazla tasrih etmeden: 
- Az çok her ıeyden nefret et

tim ..• Dedi. 
rehinden mendilini cıkarslL yor-

• 
Gümrük ve inhisarlar 

Vekilliğinden: 
1 - Türkiye Gümrükler inden geçirilecek bütün mallar 

için menşe şehadetnamesi ara nacaktır . Bu gün muhtelif e 
mir ve kararlarla ithalatın mühim bir kısmı için zaten aran
makta olan bu vesika, bu sure tle, şimdiye kadar buna tabi ol 
mayan eşyaya da teşmil edilmiştir. 

2 - Menşe şahadetname si Gümrüğe teslim edilme
dikçe eşya hiç bir suretle geç irilmiyecektir.' 

Menşe şahadetnamesi Türk konsoloslarının vızesını 
taşıyacaktır. 

3 - Bu karar, bütün Türkiye Gümrüklerinde, 19-
20 Eylül 933 gece yarısından beri tatbik edilecektir. 

4 - Fazla tafsilat için Gümrüklere müracaat olunacak
tır. (4675) 

• 
Amerikan olejl 

KIZ KISMI ERKEK KISMI 
Amerikan Kız Koleji, Amavutköy 

Tel: 36.160 
Robert Kolej. Bebek 

Tel. 36.3 

1fektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran
<;ızca ihtiyarı olarak mütehassıs muallimler "tarafından öğretilir. Aile 
hayatı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber mi!Ji terbiye 

ve kültüre sonderecc ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret şubesi vardır. 

ÜNiVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukuflarına, fikri terbiyeleri.,., 
hizmet eder. Sıhhl terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi ı;,po.-ları 

ile gençleri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat vardır. 

MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, ınalcine ve 
---- ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANAYİ KURLARI: Elektrik ve tesviyeci ustabaşı ve makinist 
:_ yetiştiren iki senelik ameli kurlardır. 

1 Ağustostan itibaren Sair 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 başlıyacaktır. 

)>-Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) .... 
6002 

Diyanbekir 
Defterdarlığından! 

Mahallesi Mevkii Cinsi Rakamı Hududu Muham-
men kıymMi 

Lira 
Mardin Kapı Soğuk punar t'innç dingi 11 Sağı tarikiam ''20000'' 

harici ve ebni yesi ıolu harki arkası 
Jakender Pata 
vakfına ait de
ğirmen cephe
sı suhark.i 
ve tarikiam. 

Zirai 
150 

Cıns ve evsafı ve muhaın men kıymeti yukarda yazılı 
maa müştemilat pirinç dinginin bedeli sekiz taksitte alınmak 
üzere 4-9-933 tarihinden itibaren bir hafta müddetle yeni 
den aleni müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yiizde yedi 
buçuk teminatlarile birlikte Diyarıbekir Defterdarlığında 
müteşekkil satı§ kcmisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(4680) 

lzmir Liman ve Körfez Şirketindenı 
Şirketimiz "3000,, ton maden kömürü 

•atı11 alacaktır. 
Kömürler tüvenan veyahut zerodiz olduğuna göre teklif 

namede evsaf ve cinsleri yazılmalıdır. Teklifnameler niha
yet Eylül on dördüncü perşembe günü saat on beşe kadar 
kabul olunacak ve şirket kararında temamile serbest ve muh
tar bulunacaktır. Şartnameyi isteyenler şirkete müracaat 
edebilirler. ( 4557) 

1 Evkaf miidlrlyeti il&aları 1 
İne ada bakıf longoz çiftliği ormanlarından 100 metro 

mik'ap hacminde ve 400 adet maktu tomruk halinde gayri 
mamul kızıl ağaç kerestesinin 26-9-933 salı günü ihalesi ic 
ra kılınmak üzere 20 gün müddetle müzayedeye konmuştur. 
Talip olanların Kırklareli Evkaf l\1üdüriyetine müracaatları. 

gun çehresini bir an için livantanın 
kuru rayihası içine daldırdı. 

Diıarıda, tiyatronun önünde, Mr. 
Keller bitap bir halde tamamen kısı
lan aeaini açmağa çalışarak mikrofo
na aöylediği nutkunu bitiriyordu: 

- Bir ıenedenberi Hollywood"un 
gördüğü en büyük hadiseye ıahit ol
dunuz: Fenika Sinema Şirketi tarafın 
dan vücude getirilen muazzam "Kar 
dogan" filminin ilk temsili timdi baş 
ladı .• 

• • 
Delikanlı genç kıza: 
- Lütfen geçmeme müsaade eder 

misiniz? Dedi. 
ipler kaldınlmı§tı. Artık halk ta 

dağılmağa başlamıftı. Bu sözleri, 0-
liver'le bir iki kelime konutan aan§ın, 
uzun boylu delikanlı, aktörün el ya
zısını almağa delalet ettiği platin 
rengi saçlı, santın genç kıza aöyliyor 
du. Genç kız, sanki olduğu yere kök 
salmıt gibi, orada duruyor, alt duda
ğını ısırıyordu. Öyle ki. alt dudağın· 
da artık kırmızılık kalmamıştı. 

Genç kız delikanlının 'ancak omu
zuna yetiştiği halde ona çok yüksek
ten, ho§nutsuz bir bakıtla bakıyordu. 

(4663) 

Maamafih, delikanlı da onu hiç ra 
hatsız etmeden, önünllen geçebilirdi, 
fakat delikanlı, :I nki yolu kapanmı~ 
gibi yaparak kurnazca bir hile tariki 
ne sapmıştı. 

Genç kız hafif~e omuzunu ıilke
rek: 

- Nihayet o da oldu ..• Dedi. 
Ve yürümeğe başladı. Delikanlı 

yanı batında idi. ikisinin koUan ara
sında başında müıaadeai nisbetinde az 
bir meaafe vardı. 

Delikanlı aordu: 
- Memnun olmadınız, Öy]e mi? 

Peki .• Şimdi? 
- Şimdi mi?... Şimdi tiyatronun 

altına ufacık bir dinamit koymalı ..• 
Bütün F enikı Sinema Sarayını oldu
ğu gibi berhava etmeli ... 

Bu hiç te münasip bir cevap değil
di. 

- O halde kızdınız, demek ... Pe
ki amma, kime kızdınız? 

- Herkese kızdım. Bu gece sine
maya girebilenlerin hepsinden nefret 
edivorum. Düşünün bir kere ... Adam
al<ıllı yerlerin fiyati on beş dolar .• 

(Devamı var)) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrıkaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kisl gibidir. Yanl fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

(~::t:a Kristal Toz Şekerin Ki osu 36,75 ~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~lur. 
Ancak ten az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparltler be· 
delin yü:ı:de yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlUr. Depodan itibaren biitün masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Sfpariı bedelinin tamamını gön
der<nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
t~ nzilat.te n istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40·30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

veren 
annelere sf a ar 

t.tAnbul Altıncı Noter Dııirei Vala.. l 
ama 
MubW:!reın Beyefendi. 

İstanbulda Beker Hanında 17-20 Ne. 
da mulcim DelJ.a T o a Brotbers firması, 
17-8-933 tarı'lıli taalıhlitnamesile 31-
8.!r.13 tıu-ihinde tarafana te.ıim edil
mek üzer sa.ttıC"t üç undık sun'i ipek 
mukMilinde biri " Jale ipekli Mensu
cat l:İcllrethanetıi" tarafından emrime 
muharrer 7 -10-933 vadeli ve 2i0,95 Iİ· 

rabk ve C!~ eri bizzat taraEımdan mwn- , 
za 17-1Lll33 vacleli ve 1196,59 liralık 
iki kıt'a senet ita eylemit idim. Della 
- rotbers firmuı halıhüdiinü ifa 
edecek yerde 31-8-933 tarihile gönderdi 

lstanbul Ziraat mektebi 
Müdürlüğünden: 

I - Mektebe kayrt ve ka hul işi 1-24 Eylül 933 tarihine 
.kadardır. 

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

3 - 25 Eylülde talipler arasında nıiisabaka imtihanı 
yapılacaktır. · 

4 - Mektebe kabul şartları : 
A - Ortamektep mezunu olmak = 
B -Türkiye.Cümhuriyeti teb'asından bulunmak ; 
C - Yaşı 19 dan yukarı olmamak ; 
D -Vücudu ziraat işleri le uğraşmağa müsait olmak, 
E- Çifçi eviidı olmak; 
Taliplerden yukardaki şartları haiz bulunanların mek

tep şahadetnamesi, nufus cüzdanı, aşı ve sıhhat raponı, büs 
nühal mazbatası, çifçi evladı olduğuna dair vesika ile 3 adet 
fotoğrafuu istidaya rapten müracaatları. (4526) ô14S 

ci ...d<tupta, T..&uıs muamelabnm hi
tamına binaen mebii teslim edemiyece

iini it'ar eylemesi üzerine mez:kür se
netlerden yalnu: i>.irinaıini iade eyle
tm} ve diğerini de vadesinde bizzat te.. 
diye edeceğini vaa.detmit ise de mczku.r ) 
firmanın bu hareketi yolsuz olduğundan -------------------------! 
yedinde bedd.nz kalan ınez)rjr 1196,59 Ed· v·ıA tı• D . ... E .. . d 
Lıahlt senedi asli tedavüle vazetmek ırne 1 aye aımı ncumenın en: 
baUua.ı ha.iz .U-dıc' ve Jac. cibetten ta 
rafnn11. bir cüaa mes'uliyet atfedilmi
yeceıii ve bu hıuwıba Mahkemei iide
";:;ı.e müracaat ve bilcümle hukuk ve za 
r iiziyan talep edileceği üçüncü f'l• 

lU.;:a•·ca da malUm olmak üzere iıbu ih 
ta..-.uune aalmın daini aliyclerinde bif. 
zjlt bir surelirun mezkwr Dd.La ToU.. 
f.rotherı finaaıma ve iki nüshasm.m da 
.b.!.rd.yj neşir Cünıhuriyet ve Milliyet 
p Mıetelcrine tevdiini \'e bir suretinin 

dl. usulen taraflnıa itasını • rica eyle.. 
rinı efendim. 

lstanbulJa_ \ -eni Posta Civarı A~5.
lcoaci Han l':o. 4 

05;. ... . ,1.! ~ .-ll l ttl ; 

Cinsi Mikdarı 
Böhler çeliği 6 l O Kloğ 

Muhtelif Eğe 1360 tane 
Erkek Klar..u 165 tane 
Mpdul Çakısı 112 tane 
Freze destere:;i 12 tane 
Vilayet mmtaka Sanat mektebine lazım olup yukarıda 

cins ve mikd:ırı yazılı rna!zeme açık münakasa:•l. konulmuş
tur· 17 -9-933 Pazar ı:üni.i saal I 5 te ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üzere Ankara ve lstanbulda Sa
nat mektebi müdürlük erine v ~ Edimede daimi encümene mü 
r"'\caatları ve münaka5ıı.ya iştirak edeceklerin de ihale günü 
c[pozitolar:yle Vilayet Daimi encümenine müracaatları 

{4447) 6132 

1 
Kullanınız sütünüzü ar itırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (ı.97 ı 

~ Nitantaşında - Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

ŞİŞLİ TERAKKİ LİS Si 
- · Leyli - Nehari · Kız - Erkek 

55 sene evvel Selanikte tesis ve 1919 da htanbula nakledilmiı, Türkiye nin en eski huıusi mekt bıc.Lr. 
Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının dür.günlüğü Maarifçe musaddaktır. 

Kn Ye erkek talebe için yanyana ve ceniş bahçeli ik i binada ayrı leyli te şkiliitı ana. ilk. orta. IUe -narı 
4S kit"lik Lir Maarif encümeninin - sızca • AlmAnca • L.riiizce kurlan vanLr. 

Frm l"Ct ve himayesine mazbardır.Mektep he rgüıı saat 10-17 arasıaııla byit i, lerine 
bakar. TELEFO. : 42517. (7073) . . : ..- .. ' ... : ' .. ~' ~· ' ..... ~. :. - ' . ~... . 

A OLU -. 
Türk Sigorta Şirke i 

4 <Jacil Vakıf Ha~ latanbul 

Th.tiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
a a arref hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

'I iirkiye İt Bankası tarafından tetkil olunmu7tur, İdare mecllal ve müdürler 
leyeti ~e memarlan Limilen Türklerden mürekkep yegii11e Türk s· orta Şirke· 
ti.dir. Ttrkiyenin her tarahnd• {200) ü geçea 11.centalarıD.14 hepsi Türktür. Tür· 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalanmn sigortala~ını icra etmekte:iir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi {Craitlo !apar. Hasar vulı:uunda zararla!"! •lı"'at .e kolayhldı 6da:. 

Telgrafı lMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

Kırklareli Ziraat Bankasından: 
Mahammın Hıoi devirdeki Zirai Dönüm E v!ek C insi Mevkii Karyesi Se elik karı 
Kıymeti Kıymeti Lir ı Kurıq 

S.ılo:ı Tahtani dükkan Kahve hane arka tarafı fev~.anı 
mağau bir kıt'a bahçeyi tam.i.I 

20:>0 

10 
30 

250 
120 
30 
36 
90 
20 
36 
20 

6J 
8(J 
80 

o 
70 

120tt 
120 
800 
175 

2.W 
1> 

1 
6 

12J 
100 
300 

1500 

660 
4SO 

6 

520 

Müıtemilitı Fevkani 5 oda 2 hali 1 

1500 
tahtani vi:a:ı 

8JO Dü"kkin Otel Eski hü'.iı· Kırllire.li 36 
Ye kah"l'c met C. 

J,ba eınvalia ihalaleri 14 eylül 933 ıar:hine müsadif perşembe ~nü •aat lS tedir 
2 Tula 
6 .. 

?50 .. 
40 •• 
ıs 

12 
15 
20 
25 
10 

.. -•• 
" .. 
•• 

Karaludırda .. 
Tilki inligi 
Kavaklı yolu 
Tilki ağlı 

Bağçeli.k 

Ahlatlı 
Dere aras 
Tuz urla 
Göl!ük 

Karahıdır o .. 1 
.. 

Le feci 6 .. 1 .. 1 .. 4 .. 1 .. 1 

•• 1 

tarihine 
3!> 
eo 
20 
30 
9) 
70 

aı·sa "f perfembe günü ıaat IS te · alt oluıı.aca'ctu-. 

450 
.f) 

300 
356 

.. 
N .. 
.. .. .. .. .. .. 

Ark bent 
Kale tarla 
K ü çiilt çayır 
Keriınit ajlı 

Çiftlik yurd11 
Kara b~yır 

Kuhane tarla 
Ayauaa 
Dutluk 
Y, 1lİ köy yolu 

' 1 • • • 4 •• .. 4 
H ı .. 4 .. 3 .. 6) .. ' .. -( .. a 

1,hu emval 28 'Eylül 933 ta,rlıina müaad 'f pcrıembe (Ünü aaat 15 te ihale a'.unacalbr. 
Büyfik çayır 30 •• .. il 

15 .. D~"rmen altı .. n 
18J .. Çiftlik arpa! ğı .. ' 40 " 

Üyük altı ., J .. Kavaklı keraneıl .. 
4 .. Kara Halil .. s 

100 .. Bent tarla .. li 
2sonsoı110 .. K.abaceYİJ: I Çi· .. 15 

çekli ve haCı:alı 

401> .. Çiçekli •• 33 
15 H Bent tarla ,, 22 
120 .. Kara Halıl H l 

l 
() .. Petko tarla .. ı 26 

2 Eski aıu .. .. 

50 
.so 

=· 8:> 
SJ 

8 

5'.) 
50 
51> 

75 

7! 

50 

Pey a1ı:çes ve ihale bedelleri naktco ve rahut gayri mübadil bonosile ödenmeli: üı~rc yukarı!ı 
evsafı yazıtı ~a1ri menku"ler açık arttırmaya çıkar.ıiııııJtır kat'i üale~eri hangi tar~h ve g ja ve. saatt• 
yıpılacağı hiza~arıuda gösterilmiştir, Ta!ipler mıılı1U11me11 kty~et üı:erından "•.yeli'. buçuk .~l:n e p!J 
a~çeler:le buıkam::ı:a müracaatları ıartname banka kapus~ aaılııuıt'.r. Sueı hali~e v.ergilerı b~l~d ı• 
rusumu mütteriye aittir •• daha ful& tafsilat atıı:ıak ısteyenlerlll Kırklarelı Zıraat ba•inlsua 
ıaiiucaatları. l4598) '~I 



8 M YET PERŞE 

Kurukahveci · ·Mehmet Efen • 
1 

1 i 
• 

Yalnız: 

Mısır çarşısı kapısı karşısindaki 
Kurukahveci Mehmet Efendi Ticarethanesinde Bulabilirsiniz. 

o • 
KURUKA VECi E ET EFENDi MAHTUMLARI 

kimse ile Hiç bir yerıJe şubesi ve hiç bir 
muhterem lstanbul halkına, adres 

alakası olmadığını 

• • 
• ıçın, saygılarile 

ve firmaya 
bildirirler. 

aldanmamaları 

Satış yeri : Yalnız: 

Mısır çarşısı kapısı karşısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları 

At Yarışlarının Son Haftası VELİ EFEN Dide Cuma 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti M~hal!esi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hissey' göre mu· 

No. bammeıı kıymeti 

Sıra 
No 
464 
465 
466 

Divanyolu Atika'i paşa Sofcuhan Kagir oda orta kat Tamamı 14 300 T. L. 
,, ,, ,, Kagir alt kat ,. 13 300 ,, 

Topkapı Beyazıtağa Meyhane Ahpp hane ve dükkan ,, t 12, 14/l 1500 ,, 
, 467 

471 
472 
473 
474 
476 
485 
489 
49() 
492 
494 
495 
49) 
497 
501 
503 
504 
506 

Kandilli Kandilli Yenikuyu Ak9ap hane ve bahçe 6/40 5 120 " 
Tarabya Tarabya Ayazma mevkü Bağ Tamamı 5 200 ,, 

" " " " 114 77 50 " 
" " " " 49/42 61 120 .. 

Arnavutkl!y Arnavutköy Yeniyol Ahşap hane 1/4 11 300 ,, 
Heyl:eliada Yalı Yalı caddesi Kagir gazino 1/2 18 4000 ,, 
Beyoğlu Hacı Mimi Kumbaracı yokuşu Kagir hane 1/2 85 lOJO ,, 
Büyükada Karanfil Kalfa Arsa Tamamı 7 mükerrer 597 ,, 
Galata Hacı Aman Çeşme meydanı Arsa arşını 16,44 9/16 6 eaki 17 yani 756 ,, 
Fener Apti Subaşı Fener caddesi Arsa elyevm çivi fabrikası 2/3 248 4535 ,, 
Hııybeliada Yalı Livadya ve küçük bey Ahşap iki hane 4996640/9331120 3, 2, 1 890 ,, 

,, Daj Değirmen Akşap hane Tamamı 84 300 ,, 
.. .. " " .. 86 300 " 
,. ,, Bahariye Araa ,, '3 mlikerrer 100 ,. 

Ortaköy Ortaköy Portakal Arsa arşını 400 ,, 105-107 100 ,, 
,, ., Anbarlı dere Tarla dönüm 18,eYlelc 1, arşını 232 ,, 35 eski mükerrer 500 ,, 
,, ,, ,, Çiçek bahçesi ., 11 2100 ,, 

Büyükada Nizam Fabrika Ahşap hane 65/192 12 338 ,, 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimUbadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı gayrimen

lı.uller pazarlık ile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 1119/933 pazartesi günil saat on beıtedir. Pazarlığa İftİrak edeceklerin mlizayeda 
günll saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır. Şartname Bankamı:ı: kapııına asılmııtır. Senei haliye vergisile belediye 
resimleri mü7teriy'e aittir. [4408) 

Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı 

lstanbulSatınalmakomisy9nundan 
1 - 1027 adet tüfek kayışı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık şartları ka ğıtlarmm tasdikli suretleri Sa

t:ınalma Komisyonundan alınacaktır. 
3 - Pazarlık Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlı

gı İstanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Pazarlık 9.9.933 tarihine rastlayan cumartesi gü

nü saat on dörttedir. 
5 - İstekliler biçilmiş b ~elin yüzde 7 ,5 ğu olan mu· 

vakkat teminatlarile belli saat len evvel Komisyona gelsinler. 
Önıek her gün Komisyonda görülebilir. (4658) 

:-::~-:-~~-:-~~~~~~~~~~~~~--.::6265 

Liseler alım satım komisyonund~ 
Ortaköyde kain Kabataş lisesinde laboratuar konferans 

ıalonu 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 mezkiir Lise Müdürlüğüne müracaatları. 
--==----~('-4531) 6147 

Umumi Ne1riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S.. 

Bursa Kaplıcaları 
,TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Münakasa ilanı 
Bursa'da Çekirge caddesi üzerinde inıa olunan kaplıca ve Otel binalannın a· 

raziıi üzerinde yapılacak (umumi yaya ve otomobil methalleri, yollar, havuzlar, 
açık gazino, bahçe tanzimatı, istinat duvarları ve bunlara ait su, elektrik, kanalizas 
yon tertibatı •. ) 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur, 
İhale 21 Eylül 1933 perıeınbe günü saat 11 de icra edilecektir. Münakasaya gire
cekler. Güzel san'atlar akademisinden veya mühendiı mektebinden alacakları fen· 
ni ehliyet vesikasını ve ıimdiye kadar vü cude getirdiği ehemmiyetli inıaata ait fo. 
toğraflar veıair izahatı ve bedeli keıif üzerinden yüzde on banka kefalet mektu· 
bunu ve ıerait ve mukavelename mucibince hazırlıyacakları evrakı havi zarfları 

ihale günü saat 9 buçuğa kadar (lıtanbul'da, Bahçekapuda Taş Handa 72 numa· 
ralı Bursa kaplıcalan Türk Anonim Şirketi) merkezine vermeleri. 

Projeler ve evrakı fenniye cumarteıi, pazartesi, çarıamba ve perıembe gün
leri öğleden evvel tirket merkezinden 20 lira mukabilinde tedarik olunur. Yapı· 

lacak itler hakkında fazla izahat almak ısteycnler Galata'da Bozkurt Hanında 11 
numarada mimar Hüsnü Beye her gün saat 14 den 17 ye kadar müracaat edebi· 
lirler. (7070) 6270 

Nafia Vekaletinden: 
16-9-933 tarihinde münakasası İcra edilecek olan takasa 

tabi borçka köprüsünün mukavele projesinde yazılı takasa ait 
hususatın 14859 sayılı kararname üzerine hükümsüzlüğü i-
lan olunur. (4502) 6142 

(7111) 

Saat 15de 4625~--------· 
6254 Deniz Yolları lşletmeai 

.. - ... 50 Derecelik--.. 
HARiKA RAKISI 

r"' ... 
~ • ... 

Fıct1a1'd" d;.•l"ndinımittl". 
-------•6962 

6199 

e·eyoğlu İngiliz 
Kız Mektebi 

Mektep 20 Eylül 1933 çarşamba günü 

açılacaktır. İzahat almak için her za· 
man mektebe müracaat olunur. 

Kayıt ve kabul muamelesi için 11 

Eylülden itibaren Cuma ve Pazardan 

maada hergün 10-12,30 kadar mektep 
müdiriyetine müracaat olunur. (6856) 

60171 
MUSEVİ LİSESİ 

!lmB!liı!!I!. tl!!lün• ımıflarm ikmal imtiba:41nl!lllar•ıll!!!I 
3-10 Eylülde İcra olunacaktır. Derı· 

lere 11 eylülde baılanacaktır. Tec
didi kayt mecburidir. Müdüriyet 

(7076) 

latanbul ikinci iflas memurluğun. 

dan : 

Müfliı Y osif Kalfa efendi.Ye ait ma· 

kine ve tuhafiye eıyaaı birinci artbrma 

da kanuni kıymeti bulmadığından ikin

ci arttırması 10-9-933 pazar günü saat 

11 de Beyoğlunda Aznavur pasajında 

yapılacağı ilan olunur. (7102) 

ACENT ALARI : 
Karaköy - Köprilbaşı Tel. 4236~ 

Sirkeci Milhürdar zade han 
Telefon: 22740 

ikinci · 
t Z M t R 

Sür'at Postası 

SAKARYA 
Vapuru 8-9-933 cuma 14 te 

Galata rıhtımından doğru İz· 
mire ve Pazartesi 16 da lzmir· 
den doğru lstanbula kalkar. 

(4648) 6261 

AYVALIK ARALIK 
POSTASI 

ANTALYA 
vapuru 7 Eylül pertembe günü 
saat 17 de İdare rıhbmmdan 
kalkar. GiDiŞTE: Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük. 
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa ve dönütte 
de aynı iskelelere uğrar, 

(4646) 6259 

Karadeniz 
SOR' AT POST ASI 

BÜLENT 
Vapuru 7 Eylül Per,embe gü
nü saat 18 de Galata rıhtımın
dan kalkar. GİDİŞTE lnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, T rab
zon, Rize ve Hopa'ya. DöNUŞ
TE bu iskelelere ilaveten Pa
zar' da uğrar. (4647) 6260 

......................... ımii" 

Tarsus AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Tetrinlev'Velde hatlar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif Vek~letince tasdik edilmiştir. 

T6rkçe, İngilizce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. 
Leyli llcaet 220 lira, N ebari ücret 40 liradır. 
Kayıt muameleai yapılmaktadır. 1 1 [6716) • 6161 - • 

Haydarpaşa Emrazı istilaiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemizde yapılacak çamaşırhane ile hava kürü ve tara• 
çasmda yapılması açık olarak münakasaya vazedilmiştir. 12 E)' 
lul 933 salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafapaşa soka
ğında İstanbul Limanı sahil Sıhhiye merkezinde münakasası ya 
pılacağmdan isteyenlerin şartname ve projelerini görmek Üze
re hastane idaresile mezkur merkez levaz:ım memurluğuna mü-
racaatlarL - ( 4324) 6119 


