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Memleket için faydalı mı, zararlı Reısıcumhı:ır Hz. Anka-= 
mı? Hak~~~~e ve rakamlara raya avdet. buyurdular 
uymayan ıddıalar boştur. 

Geçen gün gazetelerin birinde 1 kamlara istinat eden mütaleaların Gazi Hz. nin bir hafta sonra şehri-
fürk - Alman ticari münasebetleri tabii ki kıymeti olmaz. Anlaşılma- = = 
ve yeni yapılan klearing mukavele Si icap eden hakikat şu ki, biz Al- mize dönmeleri muhtemeldir -
leri hakkında bazı mütalealar gör- manyaya, gerek ihracat mevsimin- = E 
dük. Bu mütaleaların bir kısmı de, gerek mukavelenin devamı es- _ Reisicümhur Gazi Hz. dün ah- reson mebusu Hahhı Tarıh, Kars 
tavzihe, mühim bir kısmı da tama· nasında ne kadar fazla ihracat ya- şam Anharaya avdet buyurmuştur, mebusu Asım, Afyon mebusu Ali = 
men tashihe muhtaçtır. Bu müta- pabilirsek yapalım, ihracatçılar = Reisicümhur Hz. dün ahşama ha- ve Paris sefirimiz Suat Beyler ve_ 
lealara göre: gönderdikleri malların bedelini dar sarayda meşgul olmuşlar ve ak- daha bir çok zevat tarafından teş-

1 - Aktolunan yeni Türk. Al- burada alacaklardır. Bu şerait al- = ıam üzeri saat altı buçukta maiyet yi edilmişlerdir. Reisicümhur Hz. = 
k1 ' 't'l"f l k t' bnd Al ·· k" Jd • = /erinde bulunan zevat ile birlikte · = man earıng ı ı a ı, mem e e ın a manyaya mum un o ugu = ıstasyonda kendilerini uğurlamağa E 

menfeatine uygun değildir. kadar fazla mal göndermek mem- = Sakarya motörile Haydarpa§aya gelenlerin ayrı ayrı ellerini sıhmah _ 
2 - l~acat tacirl:ri. ; ihraç leketin tamamen lehinde bir şey O· ;;;;_ geçmişlerdir. Gazi Hz. istasyon suretile veda etmişler, ayah üzerin-

d kl l b d l d h 1 l Y methalinde bir müfreze polis ve as-e ece erı ma ın e e ını er a u or. 9 de Kemalettin Sam· Pa v /kt _ = 
h 'l d ' ki uk b'I' 4 Al' ' 1 L t f d 1 • I I d r ' §a e ı -ta sı e emıyece er m a ı ın· - ıvre satıA yapan tacır er, = Her ara ın an se am anmı§ ar ı .. V -

d Al d 1
, . . Y = sat ehili Cel<i1 Beyle bir müddet ;;;:; 

e manya an ma getırtmıye ellerinde döviz reichsmark veya = Hususi tren saat yedide harekete .. .. .. 
1 

d' T = 
b 1 ki d Almanyada her hangı' muteber bı'r = hazır bir vaziyette bulunmakta idi. goruşmuş er ır. ren saat 19,15 te = mec ur o aca ar ır. = h h · · . . = 

3 - Önümüzdeki aylar ihracat tüccar veya bankanın kefaletini = Gazi H:z:., istasyonda Sıhhiye Veki- are et etmıştır. Gazı H:z: .. nın An-
mevsimidir. Almanyaya ihracatı· gösterdikleri halde, hükUmetin mü - li Dr. Relik, lktısat vekili Celal B. karada bir halta hadar kaldıktan ;;;; 
mız 50 milyon liraya baliğ olacak. ııaadesile ihracat malları için kredi = !er, Berlin sefirimiz Kemalettin Sa- •onra avılet etmeleri muhtemeldir. 
Buna mukabil ithalatımız ancak vermek ü:ı:ere gerek Merkez Ban- §3 mi Paşa, vali Muhittin Bey, •abıh Reisicümhur Hazret/erile beraber := 
beş milyon lira olacaktır. kasından, gerek ,milli bankalar- 53 Maarif Vekili Dr. Refit Galip, Ru· katibi ıımumileri Hikmet, Kılıç Ali, E 

4 - Alivre sabş yapan tacirler dan istedikleri kadar kredi temin §3 §"n Eşref, Darülfünun emini Dr. Recep Zühtü beyle1/e yaver bey- ~ 
·~övizi sat~yı_ı.c:J<. m:mleket~e edebilirler. 3 N"§et Ômer, Edebiyat fakültesi re- la de Ankaraya hareket etmiıler· ~ 
ihracat emtıası ıçın kredı veremı- 5 - İthalat ve ihracat işlerinde = Ui Fuat, Sürt nıeb'u~u Mahmut, Gi- dir, E 

y~ekleG:~~k Fransız ve gerek Al- ~!'!7'i:~';:ı:ı':ü:ı:~~!i;::_ lJlllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!iE 
manlarla yapılan mukaveleler dev- lışbr. Hükiimet, memleketin umu
letçiliğe doğru bir gidiştir. Yani mi menfaati namına döviz vaziye
hükiimet; ihracat ve ithalab kont· tini korumak mecburiyetindedir. 
role doğru gitmektedir. Bunun için ithalata bazı tahdidat 

Bu mütaleaJarın böyle gelişigü- koymakta ve ihracat mallarımızın 
zel ortaya atılışından anlıyoruz ki dövizlerinin mutlaka memlekete 
bu yazıları neşreden arkadaşımız; girmesini istemekte ve a-
kendisine muayyen maksatlarla ramaktadır. HükUmetin bu 
söylenen bu sözleri tetkik etmiye nevi tedbirlerinden müte-
vakit bulamadan koymuştur. Çün- essir olacak olanlar, ancak döviz 
kü buna benzer iddialarda buluna- Jcaçakçılığı yapan, ve ihraç ettik
bilmek için vaziyetin hiç bilinme- leri malın dövizlerini tamamen 
mesi ve tetkik edilmemesi lazım- veya kısmen memlekete getirme
dır. Efkarıumumiyede yanlış inti- yip hariçte bırakmak istiyenlerdir. 
balar bırakmaması için bu mütale- Yeni mukaveleler, döviz kaçakçı
aları ayrı ayrı tetkik ve tashihe lü- lığına imkan bırakmıyor. Her hal-
zum gördük: de bu mukaveleler, Almanya ile 

* * * olan ithalat ve ihracat rnuamelele-
1 - Yeni yapılan Türk - Alınan rimizi takyit etmiş değil, bilakis 

klearing itilafı memleketin menafii genişletmiştir. Hükiimet, ethasın 
ni - bugünkü şerait dahilinde _ yapacağı ithalat ve ihracat işlerin· 
en fazla koruyan bir itilaftır. de zorluklar ihtası kararında de-

Bir kere mallarımızın en büyük ğildir. 
alıcısı olan bir memleketle ticari Herkes istediği kadar 'mal gön
münasebatımızı sağlam bir esasa derebilir. Almanyadan mal getir
bağlıyoruz. Almanların bize daha tenler, şimdiye kadar kontenjanla 
fazla mal sattıkları ve vaziyetin bağlanmışb. Bu memleketin bize 
aleyhimizde olduğu sık sık söyleni- gönderdiği en belli başlı mallar 
yor. Yeni itilaf, Almanyanın bize için bu tahdidat şimdi kalkmıştır. 
yaptığı ithalattan %30 yüzde otuz Binaenaleyh listede mevcut şerait 
fazlasile ihracat yapmak imkanım dahilinde Almanyada~ istediği ka
hize vermektedir. Mevzuub~his iÜ dar mal getirtmek her vatandaşın 
laf, Almanyaya tahditsiz, hudutsuz hakkıdır. 
olarak istediğimiz kadar ihracat İşte memleket menfeatleri aley
yapabilmemize de müsaittir. Hal- hine olduğu iddia edilen Türk -
buki bugüne kadar olan vaziyette Alman anlaşmalarının mahiyeti 
Almanyaya olan ihracatımız ora- budur. Sözlerimizde ve yazıları
daki döviz tahdidatı dolayısile mızda her zaman dikkatli ve insaf. 
bir çok zorluklara uğruyordu. lı olmak mecburiyetindeyiz. Bu 
Bundan başka bu yeni itilaf, Al- mecburiyetin, yalnız ahlaki bir va
manyada yapacağımız yüksek mik- zife değil, - bilhassa memleketin 
tardaki tediyatta bizi döviz ver- umumi menfeatlerine temas eden 
mek sıkıntısından da kurtarıyor. meselelerde - milli ve vatani bir 
Eğer alışveriş neticesinde klearing- vazife olduğunu da bilmeliyiz. 
ten dolayı Almanlar Türkiyeden Siirt meb'uııu 
alacaklı kalırlarsa, bu farkı döviz MAHMUT 
olarak değil, mal vererek tediye 
edeceğiz .... 

Bu kadar müsait şartlarla temin 
edilen Alman - Türk anlaşmasının 
aleyhinde bulunabilmek için suini
yet sahibi olmak kafi değil, vaziye
ti ve işleri hiç bilmemek lazımdır. 

2 - Yeni mukavelelere göre, 
Almanyaya ihraç ettikleri malın 
bedeli Almanyada alıcılar tarafın
dan tediye olunduktan sonra, ih
racat tacirleri bu parayı derhal bu
rada, Tijrkiyede tahsil edebilecek
lerdir. Bunun için kendilerinin 
Almanyadan mal getirtmelerine 
veya başka her hangi bir teşebbüs
te bulunmalarına lüzum yoktur. 
Gerek Cümhuriyet Merkez Banka
sı ve gerek diger milli bankalar 
gönderdikleri maim bedelini bura
da kendilerine derhal ödeyecek
lerdir. 

3 - Almanyaya ihracat ve itha
latımız hakkında bu mütalealarda 
kaydolunan rakamlar, baştan başa 
:Yanlıştır. Biz, Almanyaya değil 
ihracat mevsiminde, hatta bütün 
bir sene zarfında bile elli milyon 
liranın yarısı kadar bile ihracat 
Yapmamaktayız. Böyle yanlış ra-

Vatan için 
Ölenleri ziyaret 

Çanahhalede Mehmetçavuş abidesi 

Her sene olduğu gibi, bu sene de 
§ehitlikleri imar cemiyeti Çanakkale 

(Devamı 5 inci sahifede) 

lhtısat Vekili Celal Bey istikbale gelenlerle beraber 

İktısat ·vekili geldi 
Celal B. yapılan son itilaflar etrafında 

Gazi Hz. ne malumat verdi 

Celıil Bey istasyondan çıkarken 
lktısat Vekili Celal Bey , dün sa• 

bah saat 7,58 de Sirkeciye gelen eks
presle Avrupadan avdet etmi§tİr. Ve .. 
kil Bey istasyonda Mahmut (Siirt), 
Fuat (Rize), Ragıp (Zonguldak), 

Alaettin Cemil (İstanbul) Ticaret 
müstefarı Hüsnü, Sümer Bank müdiri 
umumisi Nurullah Esat, Deniz Tica
ret müdürü Müfit Ne'cdet, Devlet De
nizyolları İşletme müdürü Sadettin 
T. • 
ıcaret müdürü Muhain, iş Bankası 

umum müdür vekili Muammer, iş 
Bankası lstanbul ıubesi müdürü Yu
suf Ziya, Liman şirketi müdürü Ham
di Beyler ve diğer p'ek çok zevat tara 
fından istikbal edilmiştir. Celal Bey, 
karşılaınağa gelenlerin ayrı ayn elle 
rini sıkm.ı§lar ve istaayondan yürüye
rek doğruca iş Bankasına gitmişler
dir. Orada bir müddet İ•tirahatten 
sonra, Tefakatlerinde Muammer Bey 
olduğu halde bankadan ayrılan vekil 
Bey, Öğleden sonra, Sümer Banka gi
dip bir müddet Nurullah Esat Beyle 
görüşmüıtii,r. Celal Bey, müteak,ben 
DoJmabahçe sarayına giderek Reisi
cümhur Hazretlerine müliki olmut, 
Londra konferansı, Paria 'Ve Berlin 
ticaret itilafları ve Avrupadaki seya-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Tekrar takas usulüne 
dönülecek değildir 

Eski stok mallar satılmıştır, hak iddia 
edenlerin iddiaları tevsik edilecektir 
MalUındur ki 20 Ağustosta n"§re

dilen kararname ile takas usulü kal
dınlmı§tır. Şimdi bu sistemin kaldırıl
masından doğan bazı ihtili.flar ve iza .. 
ba mühtaç noktalar etrafında türlü 
türlü rivayetler dönüyor. Bizim bildi
ğimize ve tahkikatımızdan aldığnruz 
neticeye göre yeniden takas usulüne 
dönmek mevzuu bahis değildir. Takas 
usulünden memleketçe beklenen mÜS• 
bet neticeler alınmış, memleketteki 
eski stok mallar bu usul sayesinde 
tamamen satılmıştır. Harice satıla· 
cak mühim stoklar kalmamı§trr. Bu 
günkü mesele, hakkı müktesebe ve e
lindeki itha]it vesikasına istinat eden 
bazı vatanda~ların müracaat ve ıika. 

yetleri etrafında toplanıyor. Hüku
met, bu hak iddialarını reddetmiş de 
ğildir, Yalnız alakadarlardan bu bak 
larıru tevsik edecek de1il)er ve vesika 
!ar arayor, "Bu kadar mal ihraç et_
tim, Bunun mukabi.linde bu kadar mal 
ithal etmek hakkımdır. Elimde de res 
mi vesikam vard.rr!." diyen müracaat 
aahiplerinin hakikaten o kadar mal 
ihraç edip etmedikleri ara~tmldıktan 
sonra alınacak neticeye göre ya hakkı 
tanınacak ve yahut reddedilecektir. 
Bugün Ankaraya gidecek olan lktısat 
Vekili Mahmut Celiıl Bey, orada mü
racaat edenlerin istida ve iddialarını 
tetkik ederek hükümlerini verecek
tir. 

Başvehilimizin Ankaraya avde tinde alınan resimlerinden 

_Yunan başvekili seyahati 
hakkında izahat verdi 

Başvekil ve Hariciye vekilimizin 
Sofyayı ziyaretleri 

programları Ankaraya gönderildi 
ATINA, 7 - ~syö Çaldaris elye

vm ltalyada bulunan Hariciye nazın 
Mösyö Maximos' tan bir telgTaf almış
tır, Mösyö Maximos bu telgTafta cu
martesi günü Atinada bulunmak üze
re ltalyadan hareket edeceğini ve An
kara seyahatine iştirak edeceğini bil
dirmiştir. 

M. Çaldaris seyahatinin esaslarını 
anlattı 

ATINA, 7 - Bu sabah 10,30 da 
teşkilatı esasiye büyük komisyonu mec
lisi meb'usanda toplanmıştır, Bu ~OP
lantı<la teırü kuV'l'Ct!er .eisleri, sabık 
başvekiller, sabık hariciye nazırlan ve 
fırka liderleri hazır bulunmuşlardır. 

Muhalifler, meclisi meb'usan müza .. 
kerelerine i,ıtirak ebnemelerine rağ
men harici siyasette müttehit bir siya .. 
set takibi lazım geldiğini düşünerek bu 
içtimaa gelmi§lerdir, içtimada Mösyö 
Çaldaris Ankara seyahatinin esas hat
larını zalı etmiş, Türk bükiimet adam-

larile cereyan edecek müzakerelerin 
mevzuunu anlatmışbr. 

Seyahat sulhü kuvvetlendirmek 
içindir 

ATINA, 7 - lngiltere ve Fransa
nıır Atina sefirleri Ankarada Cet"eyan e
decek müzakerelerle yakından alakadar 
olmaktadırlar. Sefirler B~vekil Mös
yö Çaldaristen bu hususta izahat İste
mişlerdir, Başvekil kendilerine lazım 
gelen malumatı vermiş. Ankarada vaki 
olacak mülakatların Türk - Yunan 
münasebatını bir kat daha takviye eae
ceğini ve Balkanlarda ve yakın şarkta 
sulhu tekeffül edeceğini söylenüştir. 

Hariciye encümeninde 
ATlNA, 7. A. A. - Atina Ajansı 

bildiri~'!r : 1 
Hancıye encümeni, Türkiye hükôme· 

tinin daveti üzerine cumartesi sabah 
Ankaray hareket edecek olan Baıvekil 
M. Çaldarisin beyanatını dinlemek üze-

(Devamı 5 inci sahifede) 

ltalyan izcilerinin dün aldırdığımız resimleri 

İtalyan izciler geldiler 
Dün marşlar söyleyerek şehri gezdiler 
Cümhuriyet abidesine çelenk koydular 

Şehrimize geleceğini yazdığımız ita!- bitler ıerefine bir resmi kabul yapılmış-
yan Faşist izcilerinden bin kişilik bir tır 
kafile 35 zabitin idaresi altında olmak 

0 

ltalyan İzcilerile birlikte 10 kadar 
üzere dün sabah Cesare Battisti vapu- ltalyan gazetecisi de şehrimize gelmiş-
rile gelmişlerdir. ltalyan izciler Gala- tir. 
ta rıhtımında Galatasaray izcilerinden ,ı;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
bir kafile ile ltalyan ceneral konsolo-
su Mösyö Şalerno Mele, ateşemiliter BUGu·· N 
miralay Maunerini ateşenaval kuman-
dan Soldati, şehrimizdeki F aşisılerin 1 

reisi bulunan Tbevalier Pelegrini tara
fından karşılanmışlardır. ltalyan izcile· 
ri, vapurdan çıkar çıkmaz önde muzika 
ve Türk ve ltalyan bayraklan olduğu 
halde, muntazam bir kıt'a halinde Bey
oğluna çrkıruılar ve Taksime giderek 
abideye mükelle1 bir çelenk koymuşlar
dır. 1 tal yan izcileri abide önünde tram
pet sesine uyarak bir geçit resmi yap
mışlar ve abideyi Roma uoulile selfunla-
mışlardır, ı 

Dün alqam ltalyan sefaretinde za-

4 üncü sayıla 
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Tarihi tefrika: 107 

Ya.san:' S. N. H .. Plda (J.Ulllrot) lacllr. 

Hasan Fehmi Paşa ve Mısır meselesi 
2 

Mısır eyaletinin vermesi lazım gelen vergi - Mısırın 
varidatı,ne kadar?-Hazineninhakkı- Evkafın da alacağı var 

Hasan f ehmi Paııa Mısır eyale
tinin, Osmanlı devletine vermesi 
lazım gelen ve fakat senelerden 
heri aranmıyan vergi ve haklarını 
~öylece tesbit etmifti: 

"1257 senesi muharreminde Mı· 
sır eyaleti Mehmet Ali Pataya tev
cih buyrulduğunda: Beher taksiti 
dörder mahta tesviye ve ifa olun
mak iızere 1,330,000 riyal, yani 
mecidiye hesabiyle altmıJ bin kese 
akçe vergi tahsıa olunmu,tur. 

··Mısır eyaleti ııahanesinin Meh
met Ali Paşaya tevcihini mutazam 
mm olan fermanı hümayunda me
maliki mahrusei mülükanenin sair 
c•hetlerinde müttehaz ve mer'i o
lan usul ve kavaide göre ahaliden 
ver!.'İ alınacağını ve bunun nam 
namii hilii.fetpenahiye izafetle 
tarh ve cibayet olunacağı ve umum 
yekünu ne tutarsa, ruhunun bili. 
kaydü prt hazinei hümayuna tak
dım ve irsal kılmacağı musarrah 
bulunmu,tur. 

.. O tarıhte hattei Mısriyenin u
mum varidatı yekUnu ikiyüz kırk 
bin kese akçeden, yani bir milyon 
iki yU.z bin liradan ibaret bulun
ma~iJe bermucibi hükmü karar 
rubu olan altmıt bin kese, yahut 
üçyüz bin lira hazinei devlete a
lınnıı§tır. 

"Su esastan müsteban ve müte
hakkık olduğu üzere nisbeti meJ· 
ıı..t;ı. dairesinde Mısırın vergisi ne 
mikdara baliğ olursa, dörtte biri 
devlete ait olacaktır. 

.. !'ııctekim Mısır valisi merhum 
Sait Pa 9a zamanında Mısırın va
ridatı arttığından salifüzzikir alt
ını~ bin kese akçe, yirmi bin ilave 
sile seksen bin keseye iblağ olun· 
muttur. 

''1281 senesinde Ciddeye mül • 
hak Masu' ve Sevakin memleha
laı ının hasılatile varidatı ı;airesi 
iı,.in yedi bin be.yüz kese ayrıca 
k:ı) dolunarak Mısırın varidatı U· 

mu:niyeai tutan üzerinden devle
tin iıakkı, seksen yedi bin betyüz 
liraya çıkmı,tır. 

"J 289 senesinde sadır olan fer
mam hümayun ve emri ali muci
bince, hidiviyetin usulü veraseti 
~kberi evlada rapt ve tart kılına
rak maa Sevakin ve saire 
Mısırın varidatından saltanatı se
niyenin hissesi, nisbeti mukarrere 
dairesinde yüz elli bin keseye ya· 
ni yedi yüz elli bin altına iblağ o
lun~uş ve 1285 senesinde sudur e
den bir emri ili ile Zile iskelesi· 
nin Hidiviyete raptu ilhakından 
dolayı da on bet bin altın zammo
lunup Mısırın vergisi mecmuu 
yedi yüz altmı,be' bin altına doldu 

rulmu,tur. Berveçhi maruz kuyut 
ve muamelat ve tiliyat ve maddi
yat ile teeyyüt edip gelen es.as 
hükme göre Mısır vergisinin vari
datı seneviyeye nis~tle dörtte bi
ri devleti aliyenin hakkı sarihi ol
duğunda füphe bulunmadığından 
ve bu aslu esası tağyir ve tadil ede 
cek hiç bir emrü karar mevcut 
olmayıp hatta eski ve yeni ferman 
!ar ile hükmü mezkür teyit ve tec
dit ve kemakan ipka ve tekit oluna 
geldiğinden Mısır umuru maliyesi
nin tetkik ve tanzim ve tensikı sı
rasında devletin vergi hesabatını 
gördürüp hakkını istemesi mukta
zi ve münasip olacağı ve binnetice 
hazinei devletin milyonlarca altın 
lira intifa ve istifadesi tabii idü~ 
nü arzederim." 

Hasan Fehmi Pata,hükümeti se
niyenin vergi hakkından başka 
Osmanlı paditahlarınm ve saire
nin (Haremeyn terifeyne) 
vakfettikleri ve kızlar ağalarını, 
sadrazamları, Mısır valilerini mü
tevelli nasbeyledikleri pek külli
yetli arazi ve akarattan dolayı da 
Evkaf hazinesinin ayrıca alacağı 
ve görülecek hesabı bulunduğunu 
arzetmitti. 

Fakat Hasan Fehmi Pafanın bu 
mühim layihası hasıraltı edildiği 
için memleket, devlet, hazine nef· 
ine bir faydası olrnamıttır. Halbu
ki bundan istifade etmek, iyi ve 
müsbet bir neticeye ermek imkan, 
ihtimalleri vardı. 

Lakin bu gibi ciddi işlerle uğra 
tacak olursa, Mısırla Osmanlı hü
kfuneti arasında cereyan eden ba
zı tali ve hatta hiç bir siyasi, iktı
sadi, içtimai kıymeti haiz olmıyan 
meselelerin uçları pot çıkması yüz
de yüzdü. Bu ise kodamanlardan 
bir çoğunun r;::ıenfaatine ked vura 
cak, tıkırında giden itlerini boza
caktı. 

Sultan Hamidin, bu layiha hak
kında, etrafından sorup soruttur 
mamıt olmaması kabil değildi. 
Lakin bahsettiğimiz gibi menfaat
lerin tearuzu dolayısile, fikri, mü
taleası alınmak istenen zevatın, 
Hasan Fehmi Paşanın fikir ve mü 
talealarını çürütıiı.Üf , yahut devle 
tin kaygusuz b~ına siyasi badire
ler açabileceğini ileri sürerek Padi 
tabın vehminden, vesvesesinden 
istifade etmi? olmaları çok muhte 
meldir. 

lşte bu gibi veya diğer saik ve 
sebeplerle Hasan Fehmi Paf&Jlın 
mütaleası kale bile alınmadı, ört 
bas edildi gitti. 

( ArkiUı var) 

Yarın: 

Kamil Paşa ve Mısır meselesi 
1 

ı Kamil Pş. nm Mısırla alaka ve münasebeti - Kamil Pş. 
~ nın, Sait Pş. ya cevabı Hacı Akif Pş. ne diyor ? 

Terfi edecek zabıta memurları 

Dünkü imtihana 

Cümhuriyet bayramında birinci ve 
ikinci komiserliğe terfi edecek zabıta 
memurlarının imtihanı dün sabah ıaat 
10 da •iliyelte yapılmıttır. imtihanda 
vali Muhittin, vali muavini Ali Rıza, 
Emniyet müdürü Fehmi Beylerle Emnİ· 
fCt n1Üdüriyeti ıube müdürleri hazır 
bulunmullardır. 

imtihana ikisi lise mezunu olmak 
üzere hariçten de 6 efendi rlrmi,tir, 
bunlardan ba\ka 7 ikinci komiser, 45 
Uçüncü ko:niser de imtihana girmişler
dir. imtihan ıaat 4,5 a kadar devam 
etmiltir. 

lmtiban sualleri Emniyet Umum mÜ· 
dürli.ıiünden ka;>alı gelmİ$ heyet hu-

giren zabıta memurları 

zurunda açılnuıtır. imtihan evrakı Em· 
niyet Umum müdürlüğüne .gönduile
cektir. 

Dantzig'de hadise 
VARŞOV A, 7. A. A. - Dün, Dant

ziı: polis müdürü, ıe.-beat tehir Polon
ya kmniserine, Polonya tebaasından bi 
riıinin Hitlerciler tarafından uğradığı 
fona muameleden dolayi teessüflerini 
l::ildu-miıtir. 

Ayni zamanda Stiblan'da serbest ıe• 
hll" lopraklarmda bir Hitlercinin bir 
Po!onya'lıyı tabanca ile öldiirdüiü ha
ber verilmektedir. 

MtLLIYET CUMA fi EYLOL 1933 

HARiCi HABERLER 
Yeni müzakereler Kübada vaziyet 
Norman Davis temasla

rına devam ediyor 
Amerika en son dakikada 

müdahale edecek l 
LONDRA, 7 (A.A.) - M. Nor

man Dawis ile Sir John Simon iki saat 
görü,müılerdir. Görüşme neticesinde, 
Paris · müzakereleri etrafında ailihları 
bırakma meselesinin ne vaziyette oldu .. 
ğunu tetkik ettiklerini bildirmişlerdir, 

Tempa'da bir yazı 
PARlS, 7 (A.A.) - Havas ajan

sından: 
Temps gazetesi günün yazıımda 

silal:ları kontrol meselesinden bahsede
rek Amerikanın Fransız formülüne i~
tirak ettiğini bildiriyor ve diyor ki: 

- lngiltere claha fİmdiden. bu for. 
ınülü red.tetmemeğe karar vermq bu
lunuyor. Ve Mac Donald'ın planı çer· 
çevesine &okmağa çalışıyor.,. 

Norman Davis'İn Londrada Sir 
John Siınon ile yapmış olduğu ı;<iriit· 
meler tüphesiz meselenin buı noktala
rını aydınlatmağa yarayacaktır. 
Diğer taraftan ıa.ıg da Pariste ya· 

pılacak ve tahmin edidiğine göre, A
merika ile lıalyarun da birer murah
hası bulunacak olan lngiliz - Fransız 
görütıneleri, silahlan bırakma konfe
ransı işlerinin tekrar batlanmasın.a mÜ· 
hinı bir amil olacakbr 

Bu görü,meler bi°rl~tirilmiş g&..., · 
retlerden mantıki bir ••kilde netice a
lınması beklenilebileceğini ve vazgeçil
mesi icap eden ümitleri gösterecektir. 

Dol!fuss istifa etmiyecek 
vı y ANA, 7 (A.A.) - M. Dollfu11 

ile hükumet.in istifa edeceğine dair ıa
yialar, salahiyettar kimseler tarafından 
tekzip edilmektedir. 

Viyana Katolik kongresi ile kurtu. 
luş bayramı, bütün dünyaya Dollfuss
ün Avua.turya halkı nezdinde her za. 
mandan ziyade bünnet ve sevgi ile ta
nuımtş olduğunu İspat edecektir, 

Avusturya - Alman hududu 

LA HAVANE, 7 (A.A.) - Dün 
akşam ıehirde nisbeten sükünet vardL 
Fakat, Cienfuegos'dan bildirildiğine 
göre mağazalar yağma edilmittir. San 
tiago'da grevcilerle~ grev aleyhinde 
bulunanlar arasında dövüşmeler olmuı· 
tur. 

LA HAVANE, 7 (A.A.) -La Ha· 
vane'da sükünet vardır. Halk inkıli.p
çı hükUmetin vaziyeti idare edeceği· 
ni ümit ediyor. Vaıington, henüz kat'i 
surette yeni bükümeti tanımış değil
dir. Fak at yeniden kargaşalıklar ol
madığı takdirde tanıyacağı ümit edili 
yor. Amerika tarafmdan aili.blı bir 
müdahale ancak son dakikada ola· 
caktır .. Vaşington böyle bir hareke
tin, li.tin ·Amerika i1e münasebatını 
güçleştireceğinden endişe ediliyor. 
M. Roosevelt, bu memleketlerle tica
ri ve siyasi münasebatı daha sıklaştır .. 
mak nivetindedir. 

LA HAVAN-E, 7 (A.A.) - Vazi
yet te hlikeli olduğu takdirde Ameri
ka tebaasının Amerika harp gemile 
rini.n top menzilleri himaveainde bu
lunan bir otele iltica ebneleri bildiril
miıtir. 

Leygues'in yerine 
Hariciye vekilimiz taziye 

telgrafı çekti 
PARIS, 7 (A.A.) - Müstemleke 

nazm M. Sarraut, M. Leygues'in yeri 
ne Bahriye nazın olmuttur. Seine ... et ... 
Oise mebusu eski iş nazırı M. Dalimi
er, M. Sarr"!ut'nun yerine müstemle
ke nazırı olmuıtur. 

Hariciye Vekilinin taziyeai 
Fransa Bahriye nazırı M. Georgea 

Leygues'in vefatı münasebetile M. 
Paul • Boncour Tevfik Rüştü Bey'den 
§U telgrafı almıştır: 

"Bahriye refikinizin vefatını tees· 

VIY ANA, 7 (A.A.) - lnnsbruck
da dolaşan bir ,ayiaya göre, son gün
lerde 3 otomobil içiode bulunan bazı 
Naziler, arazide tetkikatta bulunmak 
üzere Tyrol hududunu geçmiılerdir. 

Bu ıayia teeyyüt etmemektedir. 

· aürle öğrendim. En derin ve hürmet
kar taziyclerimin kabulünü rica ede· 
rim.'' 

Sovyetler birliği Italya 
misakı 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Econo
miskiaa Zizn gazetesi, Sovyetler bir
liği • ltalyan misakının aiyasi değeri. 
ne dikkati çekmektedir. Legkaia in. 
dustria gazetesi de, ltalyan hiiküme
tinin realiat aiyaaetinden ve ha!ya ile 
Sovyetler birliği araıındaki J::'Ünaıe .. 
betlerin kuvvetlenmeıinden ehemmi· 
yetle babaetmektedir. 

F asta isyan bashrıldı 
PAR!S, 7 (A.A.) - Havas >ljan• 

sından: Rahat' dan bildirildiğine (öre 
büyük atlas mmtakaaında dirlik ve 
düzenliği iade için yapılan hareketler 
bitmiştir. Bu mmtakaya gönderilen 
Frana.z askerleri hareket noktalanna 
dönmüşlerdir. Büvük atlas &Ahaaında 
ancak zabıta vazifesini görmek için 
lüzumu kadar kuvvet bırakilinııt.ır. 

Einstein'ı öldürecekler mi? 
LONDRA, 7 (A.A.) - Daily He

ra1d•a göre "Fehnie" denilen gizli Na 
zi teşkilitı, profesör Einatein'yin batı 
için bir müki.fat koymuıtur. Alimi, 
ebe<!i aüküta kavufturacak olana 
1.000 lira verilecektir. 

Tezas'da kasırga 
EDINBOURG, (Texas) 7 A.A. -

Teıuu'da kasırgadan, Rio Grande 
membaı mıntakasmda 32 kiıi ölmüı, 
1.!:00 kiJi yaarlarunıştır. Bundan bat· 
ka Bronaville'de, 20, Hulingen'de 10 
ve Rio • Hondo'da 2 kiti ölmiiftür .. 

Yollardan geçmek pek güçtür. Bu 
nunıçın araştırma işi güçleımekte
dir. Bu sebJ>pten yukarıda söylenilen 
rakamlar tahminidir. Meksika arazi· 
aindeki küçük köylerde daha başka 
kazazedeler olduğu zannediliyor. Za· ı 
rarlar milyonlarca dolara yükaelmiı· 1 
tir. Bu hesapta, kamil-en mahvolmuı 
olan ve 12.000.000 dolar talunin edi-
len limon mahaulü dahil değildir. 
Halk açtır, sari haatalıldardan korku 
kıyor. ; 

M. Hc:rriot Rigaya gidiyor, 
RiCA, (A.A.) - M. He°mot, pa· ! 

zar gÜnÜ buraya gelecek. Letonya bü0 

kümelinin miaafiri olacaktır. 

Konferansın tehiri Bul
garlara bildirildi 

M. Nadolny gidiyor 
BERLIN, 7 (A.A.) - Alınanya

nın Ankara sefiri M. Nadolny, Alman 
yanın l\1o!kova sefirJjğine tayin olun· 
muftur. 

Kadın tayyareciler 
ORYL, 7 (A.A.) - Fransız kadın 

tayyarecisi Madelf'ine Channaux, Fas, 
Cezair ve ispanyada büyük bir seyahat 
yaphktan sonra Orly'ye dönmüştür. Bu 
seyahat sekiz ay sünnüştür. 

Tayyareci 85 beygir kuvvetinde bir 
seyahat tayyaresi ile 17,000 kilometre 
yapmııtır. 

Prens de Galles 
BlARRlTZ, 7 (A.A.) - Prens de 

Galles, Balmoral'a pek yakında döne
cektir. 

Faşist teşkilahnın tetkiki 
ROMA, 7 (A,A.) - Romanya mil· 

li çiftçi fırkası reisi M. Goga buraya 
gelmiltİr, Faıist t~kili.tını tetkik e· 
decektir. 

Tütün konferansında 
yunan murahhasları 

ATINA, 7 - Mösyö Bakalbalı ve Mös 
yö Rodopuloı, Mösyö Gregoriyadis tü
tün konferansına ittirak için bugün la .. 
tan bula !ıareket edeceklerdir. Konfe
rans fark tütünleri meselesini ve tqki
li geçen sene lıtanbulda takarrür et· 
mit olan tütün bürosu meselesi ile İJ
tigal edecektir. 

Lord Grey ölmüştür 
LONDRA, 7 (A.A.) - Lord Grey 

sa~ 6 <la ölmüştür. 

' 
Eser hazırlayanlar vaktin
de müracaat ebnelidirler 

ANKARA, 6. A. A. - Cümburiye
tin onuncu yılını kutlulama yüksek 
komisyonundan : 

Cümhuriyet ili.nmın onuncu yıl 

dönümünü kutlulama kanununun 

yedinci maddesi Cümhuriyetin o· 
nuncu yıhnı doldurması münaıebe

tiyle neıredilip Maarif vekaletince 
teıpit edilen ve Nafia vekiletine bil· 
dirilen matbualardan po•ta ücn>ti a· 
Jınmıyacağını gösteriyor. 

SOFY A, 7 (l'ı/lilliyet) - Dördüncü 
Balkan konferan., reisi M. Pap·"\as· 
tasiu Bulgar Haricive nezaretine kon 
feransm t~şrinievvelin nihayetine te .. 
hir edildiğini resmen bildinniatir. Tel· 
j!'rafna.mede bildirildi<fi ıııibi dördüncü 
Balkan konferansı 3 Balkan hüküıne· 
ti mUTahhaslannın arzu.su üzerine te- ı 
bir edilmİ$tİr. Eyliil esnaamda Bulgar 

Bu maksada uygun eser hazırlıya· 
rak neıreden ve edecek :zatların ka· 
nunun bu maddesinden istifade için 
vaktinde Maarif Vekil etine müracaat 
etmeleri lizımdır. 

Yüksek komisyon aLikaldara kanu 
nun bu maddeıini vaktinde hatırlat· 
m.ayı vazife saydı. 

murahhasları me40-ul bulundukları j.. 1 
çin konferansın tehir edilmesini iste
miılerdir. 

Dördüncü Balkan konferansı Seli.· 
nikte toplanacaktır. 

Amerika ve içki yasağı i 
· MONTPELLIER, (Vermont) 7 (A. i 

A.) - lcki yasaiı kanununun kaldınl
ması lehine rey verilmi,tir. Amerika
da bu yasağı kaldıran hükürnetlerin aa
ym 21 olmuştur, 

Bir timarhanede facia 
MA TEAWAN, (Nevyork hüküme

ti) 7 (A.A.) - Bir timarhanede bir İs· 
yan te4ebbü•ü olmuştur. Elinde taban
ca ile bir deli, bütün arkadaşlarını ser
b•st b1raktırmış, 60 gardiyana kartı dur• 
muştur, iki gardiyan ölmüştür. 1 

Polis deli).,.; ailatıcı bombalarla yo
la getirnıiıtir_ 

Bayram günlerinde ucuz tarife 
ANKARA, 6.A. A. - Cümhuri· 

yetin onuncu yılını kutlulama Yi\luek 
komiıyonundan : 

Onuncu Cümhuriyet bayranu ırün-. 
lı tınde yolcu tarifelerinde tenzili.t 
) apılınası için yüksek komisyon rica· 
.,uı.a lzın.ir'de Körfez vapur idaresi. 

lzmirde Rıhtım tramvay •irketiyle, 
Üsküdar halle tramvay 'irketi ve 
ıark demiryoUarın ana hat ve ban· 
liyöde kabul cevabı vermit ve yük
sek komisyon bunlara teıekkür et• 
miıtir. 

S3iıilllll&iiill!!S3i!!i!!l!S!!Bl!m•• 

DAK.i 
Fevzi Pş. Hz. şerefine ziya/ et 

IZMIR, 7 (Milliyet) - Müşir ;o evzi Paşa Hazretleri bugiin Yaman 
lar dağına gittiler, çocuk yuvcısır.1. ıe sair bazı yerleri ziyaret ettiler. 
Akşam kumandanlık tarafından askeri mahfilde şereflerine mükel-
lef bir ziyafet verilmiştir. ,,...., ........ 

• 
On binlerce l zmirli dün gemileri-

mizi, Yavuzu gezdi 
IZMIR, ? (Milliyet) - Donanmamızın diğer parçalan; HamiJi

ye, Mecidiye, Tınaztepe ve dört tahtelbahir bugün limanımıza geldi. 
Halktan on binlerce kişi gemilerimizi, bilhassa Yavuzu gezdiler. Hal
kı Yavuza körfez vapurlan taşıdı. 

Onuncu yıldönümü için marş 
"ANKARA, 7. (Milliyet) - lstanbul komitesinin Cümhuriyetin o

nuncu yıldönümü için ayrıca hazır!atmış olduğu marftn güftesi Beh
çet Kemal B. tarafından yazılmış ve kabul edilmiştir. Marş şöyle bQf
lamaktaclır: 

Bize on yıl ne mutlu_yeni bir yurt yarattık .. 

Eroinciler dün ihtisas 
mahkemesine verildiler 
Şebeke azasından daha iki kişinin 

Pariste tevkif edildikleri söyleniyor 
Dünkü nüshamızda eroincilerin na 

sıl yakayı ele verdilderini, gizli ima
li.tbanenin nasıl keşfedildiğini, kimle 
rin nezaret albna a]ındıklannı kim.le 
rin aorguya çekildiğini bütün tafsila· 
tile yaznuştık. 

Yapılan aon tahkikattan sonra, cü
rüm tamam.ile sabit olmuş, suçlular 
her §eyi itiraf etmit olduğu için İ§İn 
gizli bir tarafı kalınamışbr. 

Zabıta, dün de eroin imalinde ça
lışan dört ki§iyi nezaret altına almı~ ... 
tır. Bunlardan biri, eroin imali.thane· 
sinde ustabaıılık vazifeaini röre Uya 
isminde biridir. Dün, Alber Ka.ldiro
nun Osmanlı bankası İstanbul §Uhesin 
de kiraladığı kasa da ararunışsa da 
bir şey bulunamaınIJtır.. Zabıta geç 
vakte kadar meıgul olarak maznunla
ra ait tahkikatı bitinni~ ve suçlula· 
rı mevcuden ibtisaa mahkemesine tev 
di etmiştir. 

Suçlular madenci izzet, imalitha· 
ne sahibi Hikmet Beylerle va:utacı 
Kaldrion imali.tçı l!ya ve diğer üç ar 
kadaşıdır. 

Şebeke azasından Soyteryadisle 
kardeşi Nikonun tdııdiye kadar Pa
riste tevkif edilmiş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Banker Safranın cürmü 
,imdiki halde sabit olmuş değildir. 
Ma%nunlann muhakemeleri mevku-

Balıkesirin 
Kurtuluş günü 

~o--

Balıkesirliler kurtuluşu 
heyecanla kulluladılar 

BALIKESiR, 7 (A.A.) - Balıke
sir dün kurtulu,unun on birinci yıldö ... 
nümünü coşkun tezahüratla kutluladt. 
Bu münasebetle Balıkesir takmıı ile 
Bandırma takımı arasında bir maç ya
pılmt1, Balıkesir sporculan üçe kartı 
aJtı sayı ile müsabakayi kazarunı1lar· 
dır. 

Büyük Millet Meclisi reısı Kazım 
Paşa Hazretleri öğleden evvel belediye
ye gelerek kurtuluş bayramı tezahüra
tını ve öğleden sonra müsabakayi niha· 
yete kadar takip etmiıler ve akşam ,.,. 
reflerine verilen müsamerede bulun· 
muşlardtr. 

Aydınlılar kurtuluşlarını 
kutluladılar 

AYDIN, 7 (Milliyet) - Aydının 
kurtulutunun ı ı inci yıldönümünii 
Aydınldar çok heyecanla kutluladılar. 
Sabah kahraman aıkerlerimiz istirdadı 

tanzir ettilu. Öğleden sonra muhte
ıern zafer alayı yapıldı. Gece fener a• 
layı ve eğlenceler tertip olundu. Hima
yeietfal 70 çocuğu sünnet ettirdi. Bü
yük kurtarıcıya AydınWarm tükranları 
bildirildi. 

Kaçakçılık vak'aları 
ANKARA, 7 (A.A.) - Eyliilün 

birinci haftası içinde 41 kaçakçdık 
vakaaı olmuştur. Biri ölü olmak üzere 
95 kaçakçı yakalanmııtır. Üç bin kİ· 
lo gümrük kaçağı ısoo kilo inhi&Ar 
kaçağı 7 tüfenk ı500 defter sirara 
ki.iıdı ile muhtelif cinıte 199 hayvan 
tutulmuıtur. 

Amerikanın yeni bir 
kruvazörü 

PHILADELPHIE, 7 (A.A.) - 11 
milyon dolara mal olmuı olan Minne
apolis kruvazörü dün aktam denize in 
dirilmittir. Bu kruvazör, Lonclra kon· 
feranıı tarafından yapılmasına izin 
verilmiş olan ıs kruvazörden on üçihı 
cüsüdür. 

Bir Yu,an vapuru battı 
MARGA TE, 7. A. A. - Cenubi Ame 

rika'dan gelerek Londraya giden Yunan 
\/Rpuru .J\rchin bu eece Margete açıkla
mıd~. Frehebert vapuru ile çarpışmış· 
tır. Archin bir saat sonra batmııtır. 
Tayfası kurtarılmııt1r 

fen yapılacaktır. 

Nasıl satıyorlardı? 
Evvelki gün Beyoğlunda gene bir 

lıi.diae olmuıtur. Şoför Aptullah Ef. 
Galatasaraydaki boyacıda lsmaı1 io
minde birisine ayakkaplar1nı boyatır
ken söz eroin bahsine intikal etmit. 
İsmail; 

- istersen sana da bir paket geti· 
reyim demiştir. Şoför Abdullah bunwı 
üzeı~ine lama.ile bir lira vermiş ve pa
rayı alan lsmail dükki.ndan fırlayıp 
gibniltir. Şoför yanın saat beklemiı, 
sonunda lsmail elinde bir papketle 
dükkana gelmiştir. Şoför Aptullah Ef 
eroini alınca lsmailin yakasına yapq 
mış ve merkeze götürüp tealim etmek 
İstemiştir. Yolda lsmail Şoför Aptul
lab Efendinin elinden kurtularak kaç 
mıısa da biraz sonra yakalanmıttır. 
lsmail eroini Pakrat vasıtuiyle Kal
yopi isminde bir kadından aldığrlft 
söylemi, .. Pakrat ve Kalyopi de yaka 
lanmıştır. 

Muhafaza umum kumandanı geldi 
Gümrük muhafaza umum kuman-

danı Seyfi P&f&, dün ıehrimize gel
miştir. Kumandan Paşa, meydana çı
karılan eroin kaçakçı şebekesi hak
kında muhafaza bat müdürü Hasan 
Beyden izahat almıştır. Pata, birkaç 
gün şehrimizde çalışacaktır .• 

Gayrimübadiller 
Anlaşamıyorlar 

Hatta cemiyetin feshedil
mesini İsteyenler de var 

Gayrimü.}adiller kongresinde, bü
yük münakaşalar olmul, bir kuwn a
za, rey vermiyerek salonu terketmi14" 
lerdi. 

Y etmil aekacn kİ§i kadar tahmin o
lunan bu muhalif grup, kongrenin gaJ 
ri kanuni olduğunu, intihabın feshe
dilmesi li.zım geldiğini iddia etmekte
dirler. 

Diğer etaraftan yeni intihap olu
nan idare heyeti azasını memnuniyet 
le karıılamayanlar vardır. Bunlar. 
sabık heyeti ıdarenin Ankarada yap
tığı temasların çok faydalı alduğu ka 
naatindedirler.. Bilikis, yeni idare 
heyetini teşkil eden bir kmm azaDUJ 
evvelki aeneki kongrede büyiik h~ 
nubuzluklara sebep olduğunu ileri .U 
renler de var. 

Hatti. bir kısmı cayrimübadiller, 
ıimdiye kadar müsbet bir faydas.ı cô 
rülmiyen cemiyetin feshine Ye c•YFİ· 

mübadiller istihkaklarırun kat'i suret 
te tasfiyesi için hükumet merkezi nez
dinde temenniyatta bulunulmaama bi 
le taraftardırlar. Gayrimübadiller. 
yalnız takdiri kıymet komisyonunun 
Ankaradan tekrar lstanbula nakli nol 
tasında birlepnekte ve bunu hep bir
likte temenni etmektedirler. 

Ordu kıyafeti kararnames 
Ordu kıyafeti için tertip edilip he

yeti vekilece kabul edilmiı olan yeai 
kararname reami gazetenin S eylül ta
rihtisayısında İnlitar etmiıtir. 

Mebusların tetkik seyahaf 
AYVACIK, 6 (Milliyet) - Tetlı:il: 

seyahatine çıkan vilayetimiz meb'uıla· 

rından Şükrü ve Osman Beyler refakat 
!erinde vali bulunduğu halde kasaba 
nuza gelmiJler ve müteakiben Bayram 
ca hareket etmiılerdir. 

İki Fransız denizaltı 
gemisi gelecek 

SOFY A, 7. ( Milliyet) 
Eylülün ortalarında iki Fransız <1 

nizaltı gemiai Varna ile Bureazı zi 
yaret edeceklerdir. 



' . 

lfıKij}J 
Antika bir kitap yaprağı 

seyreder gibi .. 
- Bu ne?... Sakın A§ık Garip deni-

len meıhur divanın ucundan kopmuı 
bir parça olma11n! .•• 

- kerem ile Aslı, yahut Köroğlu ki
tabının arasından dü§mÜ§ bir yaprağa 
da benziyor . . . 

- Ne tezyinat, ne emsalıiz tezyinat!. 

- Gerçi ı,;,y; y.:ıdı~ 
0 

yaldız da boya-
ya karışmıı. • Fakat düşününüz ki 450 
sene evvel tabı makinelerile yapılmamı§ 
olması bu kadar bir i.rıza vukuuna hak 
kazandırır ••• 

- Hayır. . Hayır. . • 450 sene evvel 
bu gıl>i işler bu kadar geri değildi. Bila
kis minyatürler gösteriyor ki resim ve 
tezyin iıi daha ince, daha dakik ve da
ha itinalı idi .•• 

- . . . . .. . . . 
- Benim hatmma geliyor ki bu yap· 

rak daha eski tarihlere ait nadide bir ki
tabın köşesinden kopmuş olacak.. Ka
ğıdın icat zamanı o kadar eski olıaydı, 
batta daha ileri giderek ben, bunun Taı 
devrine yakın devirlere ait bir vesika 
olduğunu bile iddia edecektim ... 

iptidai, kaba çizcili ve üstünde °hala 
esm Reji idaresinin tezyinatını andmr 
eçişbÜcÜ§ çizgili cigara paketlerimizin 
kartısmda iki yabancıyı böyle düşünür 
göriirsek hayret etmemeliyiz. •• 

- Bu memlekette meğer ne kadar da 
tenis meraklısı varmı, .. 

- Bilirsiniz ki bizde bu toplar, ancak 
top oyunu malzemesi satan dükkanlarda 
bulunur. Fakat burada bunu bakkallar 
bile sattlğına göre hemen herkes, demek, 
tenis oynuyor ..• 

- Yalnız, dikkat ediyor musunuz, 
bunlar yuvarlak değil dört köıe. • (Ve 
elife yoklıyarak) Fakat bunlar tenis de
ğil, hokey topu. . • Görmüyor musunuz 
kaskatı. • • Yalnız acaba neye dört kö
te?. . • Demek ki burada hokey topları· 
nı yuvarlak değil dört köıe yapıyorlar .• 

- Evet, eveL. Fakat ne garip ... Dik
kat ediyor musunuz, üzerinde iki de göz 
nr .•• Acaba bu niçin? .. Tabtadau ya
pıldıklarma !'Öre bunlar pompa ile bava 
verilecek deliklerden olmasalar cerek ..• 

z.,,ı..iz bir ambalajla tütünü toz ha
line getiren kaskatı tütün paketleri kar· 
fısrnda da iki ecnebi bövle konutursa 
buna da mütehayyir olmamak Jizımdır .. 

Dünyanın en İyi tütününü yetiştirdi
ğimiz halde tütün ve ci~aralanmız maa· 
lesef mazruf itibarile çok geridir. 

Tütün inhisar idaresi gibi devleti 
temsil eden hir mües1eseden selim bir 
zevk istemek en tabii bakknruzdır. 

Medeni ilem icin nefaseti kadar dııın 
nefasetini de istiyor. 

inhisar idaresinin paket tezyİnatile 
itligal eden selim zevkli bir sanat müte
bassnı yoksa, hiç olmazsa Avrupadan 
Ye yahut koıntu memleketlerden mütead 
dit tülün ve ciğara paketleri getirtsin, 
önüne sersin, üzerlerinde basit bir tet
kik yapsm ve onlardan edinilecek bir 
fikirle tütün ve cigaralanmızm ıu kaba 
u İptidai bir zevk mahsulü olan kapak
larını daha zarif bir tekle soksun. . • 

ibda edemiyorsak hiç olmazsa iyiyi 
Ye cüuli talılit edelim. 

Salahattin ENiS 

Vapu rcular şirketi 
Esas mukavelenin tetkikab 

bitirilmek üzredir 
Vapurcular ıirketine ait mukave

lei esaaiyeııin lktısat vekaletince tet
kikatı bitirilmek üzeredir. Mukavele
nin yalnız sermaye hükmü kalmı§br. 
Vekalet, vapun:ular tarafından valr.i 
olmakta bulunan takdiri kıyınet iti
razlarının. birinci ticaret reiai tarafın
dan hakem sıfatile tetkikinden aonra 
tahakkuk edecek kat'i mikdara göre, 
ıirketin aermayeainin mukaveleye der 
cini muvafık gÖrmÜftÜr. 

1 BORSA 1 
<it Bankasından alınan cetveldir) 

7 EYLÜL 1933 
Ak i am Fiatları ~ 

istikrazlar 
lıtilcr•z dahili 

Tahvilat 
96,SO Elektrik 

1933 l•tillrau 95.- Tram•ay 
ŞarL. D. yolları 285 Tünel 
O. Mu.ahhidei 54.-
Cümrülı:ler 6.25 

Rsht1m 

Sa,-dj mahi S,60 Anadolu 1 

llaidat 10,25 .. ili 
T', askeriye 10 Mümeııil 

ESHAM ı! 
it Bankau Na- Telefon ~ .... 9,50 Bomont.i 
• ı •• HamiJU.e 9,55 Tttkoı 

.. ,. J.tüeuiı 102 Çimento 
ittihat day. 'tnım•ay 48,50 

A.nadohı Hiue 27.SO Şark day 
Re.,;ıt 3,30 Balya 
Şi.r, bariye ıs125. Şark m. ec.u 

ÇEK FIATLARI 

l>aria 
Loııdra 
Ni70rk 
11..;ıı.,.ı 
>.ftıano ~ 
A.tina. 
c~vre 
Sofya 

A,,,_ıterdam 

12.06 
'715 

68,75 
339 

8975 
826750 

Prai 
Vi1ana 
Madrit 
Berlia 
Zloli 
Pe,te 

2,44".25 Bel ırat 

640550 f Büln·eı 

1,17,30 l Moılı.o..-a 

p 

NUKUT (Satı~) 
. 

1 Korut 

-.-
-.-
17,65 
47,50 
47,25 
51.-

12,45 
20,25 
27,75 
11,90 
18.Z5 

J ,25 
2,75 
2,90 

153675 
4.5025 
5.645 

J.97.80 
425 

37825 
3505 
79.78 

109,350 

Kurut 

2o f. Fıı:a•ux. 
l 1.aterlin 

lb7 l ŞiJ;e, A•. 24.50 
670 1 Pez.eta 16 

1 Dolar 146 1 M11rlr: 50.-
20 Liret 220 1 Zeloli 24.-
20 1. s.t.ika 114 20 Ley 0.23 
:ıo Oralı.mi 24 20 Dina.r 55.-
2Q 1. laviçre 8lll 1 Çorooviç 
20 Lna 25.50 1 Alba 9.22 
2t ICur. Çek 118 1 Mecidiye 0.57 

1 Flor-in 83 Banknot 2,46 
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ŞEHiR 

Eko•Ollll 

Türk- Yunan 
Bankası 

--·~ · 
Sermayeyi teşkil edilecek 

konsorsiyom koyacak 
Aldığımız malüma,ta göre Türk • 

Yunan bankasının kurtuluşu için bazı 
tetkikat ve hazırlıklar yapılmak
tadır. Bankanın Tür!\ ve Yunan mali 
müesseselerinin iştirakile vücut bula 
cak bir konsorsiyom tarafından teş· 
kili takarrür elmİ§tir. Sermaye bu ma 
li müesseseler tarafından konulacak
tır. Türk • Yunan bankasının bu iki 
memleket iktısadiyatı ve Balkan mem
ı~kderi iktısadi münasebatı üzerin
de mühim bir rol oynayacağı anlaşıl
maktadır. 

Takas vesikaları 
lktısat Vekaleti tüccar elinde ne 

kadar takas vesikası bulunduğunu 
sormu§tur. Ticaret müdiriyeti bunu 
tesbite çalı§maktadır. 

Maliye vekAleti kambiyo 
mUdOrlUğll 

Maliye vekaletinde tetekkül eden 
kambiyo müdürlüğü teşkilatını bitir
mİ§lİr. lstanbul kambiyo mürakabe 
heyeti de _!°eni te~l<ilat ile takviye edi 
lecektir. 

A!manyadan yapılacak ithalat 
Dün Ankaradan gelen bir emirde 

tacirlerimiz tarafından Almanyadan 
yapılacak ithalat kıymetinin yüzde 
onunun Cümburiyet Merkez bankası
na yatınlması ve mütebakisi için temi 
nat gösterilmeai kafi olduğu bildiril
miıtir. 

İzmirde üzüm sabşı 
lZMIR, 7 (A.A.) - Dün borsada 

12 kuruı 20 para ila 29 kuruı arasın
da 1539 çuval üzüm satılmııtır. 

Şark panayırının açılışı 
BARI. 7 (A.A.) - Şark panayırı 

dün açılmııtır.. Açılıt resminde kral 
namına dük de Gemes, ayan ve me
busan meclislerile Fa§İst fırkasının 
mümes•illeri, ecnebi murahhas heyet 
]erin reialeri ve aralarında birçok 

· ecnc.bi bulunan büyük bir halk kala
balığı bulunmuıtur. 

Bu panayıra 35 millet iştirak etmek 
tedir. -. 
lnhlaaı-laı-da 

Yapılacak ıslahat 
Merhale merhale yapılmak 

suretile tatbik ediliyor 
lnhisarlarda yapılacak ıslahatı tat

bik iııile meşgul olmakta olan Mösyö 
Wallace Clark ile Mösyö Kuşarzews

ki üç gündenberi lnlıisarlar Umum mü
dürlüğünde mqgul olmaktadırlar. 

Ml>syö Wallace Clark evvelce riya
aetinde bulunduğu heyetin yaptığı tet
kikat neticesinde verdikleri raporun tat
bikatını deruhte etmiıtir. Dün bize ıu 
beyanatta bulundu: 

- Biz lstanbula evvelce yaptığımız 
tavsiyelet"in tatbiki için geldik. Yapıla
cak şey tütün, tuz ve müskirat inhisar
larında masrafı azaltmak ve varidatı art
tırmaktır. Buhran dolayısile varidat 
azalmı§br. 

ilk yapılacak iş varidattaki azalışı 

durdunnaktır. Bunun İçin bazı tavsiye
lerde bulunacağız. Bu tavsiyelerin Jca .. 
bul ve tatbiki hükumete aittir. 

- inhisarlar Umum müdürlüğü teş
kilatında değitiklik olacak mı? 

- Teşkilatta yavaş yavaJ bazı de
iitiklikler olacaktır. Fakat bunlar mer
hale merhale yapılacağı için tatbikatı 

bir ıene kadar sürecektir. Mösyö Ku
ıarzewski bir sene kadar burada kala
rak tatbikata nezar'!_t edecektir. 

. 

Yeni tarif eler 
Altı aylık tecrübeye göre 

ıslah edilecek 
Limanlarrımz ara11nda tatbikına baş

lanan yeni yük ve yolcu tarifelerinin 
eskisine nazaran ağırlığından şikayet 
edildiği malumdur. Aktarma tarifesi
nin de bu meyanda tezyit edildiğine 

dair ıikiıyeller yapılmaktadır. Ticaret 
odası, eski ve yeni tarifelerin mukaye .. 
sesini bitirmek üzeredir Yeni tarifeler
de, bazı fazlalıklar görÜ!m.:kteclir. 

Transit iılerile alakadar bazı mües
aeseler, tarifelerin ağrrlıjiından bahisle 
ofise müracaat etmiılerdir. Diğer taraf
tan tarife ile alakadar ve salahiyettar 
olanların verdiii malUmata göre, mart
ta tarife komisyonu tekrar toplanacak 
ve yeni altı aylık tarifeyi, o zamana 
kadar geçecek müddet za.,_ıda elde e
dilecek tecriibelere göre tesbit edecek, 
tiki.yelleri nazarı dikkate alarak daha 
esaslı bir tarife bazırlıyacaktır. 

Rusyada staj görecek 
ikinci kafile 

Sümer Bank tarafından Kayseri fab
rikalarına usta yetiştirilmek üzere Rus
yaya gönderilmeleri takarrür eden 30 
kiıinin ikinci kafile de Odesava hareket 
etmiıtir. 

Vilayette 

Cezmi Bey gitti 
-o--

y eni teşkilat kadroları 
bitmek üzredir 

Yeni Maliye teıkilatı kadrolan ik
mal edilmek üzeredir. Varidat um.um 
müdürü Cezmi Bey dün ak§am Anka 
raya hareket etmittir. Evvelce mün • 
halita tayin için müracaat eden ~u
kuk mezunlarının bir kısmına vazafe 
verilememİ§tİ. Bunlar mevcut münhal 
!eri tesbit ederek tayin edilmeleri için 
ısrar eylemİ§lerdir. Bu ısrar karıısı~ 
da daha dört efendinin lstanbul tahaı 
Iat kısmında çalııbnlmalan takar
rür etmiıtir. Bu efendiler cumartesi 
günü tayin edileceklerdir. Dün de Be
§İkta§ mal müdürü Cevdet Bey. Gem 
liğe, Kocaeli mal müdürü İbrahim B. 
Betiktaf, Uzunköprü mal müdürii Nec 
mettin Bey Bakırköy mal memurluk 
!arına tayin edilmiılerdir. 

Üç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaitlerin Üç 

aylık maaılannm tediyesine yann bat 
lanacaktrr. --------
~ollal• 

Müthiş çarpışma 

Bir otomobil kazası oldu, 
üç kişi yaralandı 

Evvelki gece, Şehremininde mülhit 
bir otomobil kazası olmuş ve bu acık
lı kaza üç kişinin ağır surette yarala~ 
ması ve iki otomobilin parçalanmaıı
le neticelenmiıtir. 

Hadi•e ıu tekildedir: 
Gece saat 22 de, 1380 numaralı o

tomobilin şoförü Abdülkadir Topka· 
pıdan arabasına dört yolcu ' almıt ve 
Aksaraya doğru yol almıya ~aıl~ıt 
tır. Aksaraydan Topkapıya dogru gıt
mekte olan toför Mehmedin 2802 nu 
maralı otomobili de içinde iki müşte
ri olduğu halde Topkapıya doğru sü
ratle yol alıyormuş. Tam Şehr~m!ni 
karakolunun biraz ilerisindeki vıraıda 
bu iki otomobil birden bire kar§ılaş· 
mı§. Süratle giden her iki otomobil 
de, dönemeçte her ne kadar fren yap 
mışlarsa da. bu pek kısa mesafede yek 
diğerinin önüne çıkan otomobillerin 
çarpı~masına mini olmamı§, iki oto
mobil içindekilerin feryatlan arasın
da biribirine yüklenerek toslamışla.r· 
dır. Bu mülhit çarpışmada her iki oto 
mobilin ön kmmlan tamamen parça
lanmış, çamurluklar fırlamıı, camlan 
krrılmıf, arka kısımlan · da muhtelif · 
yerlerinden zedelenmiıtir. Çarpı~ma • 
da ikiainin de ismi Hasan olan iki kişi 
ve şoför Abdülkadir ağır ve tehlikeli 
surette vara.landıklanndan Cerrahpa
ıa haatahanıısine kaldırılmıılardrr. Di 
ğer müşterilerle şoför Mehmede bir 
tesadüf eaeri olarak bir soy olmamı,. 
trr. Zabtta kazanın tahkikatma ""-ı
lamışlır. 

Kahvede kumar 
Galatada bir kalı•ede kumar 01naıı. 

makta olduğu haber alınarak e•~elki 
gece araıtırma yapıhnı§ ve kahvede 
kuınar oynıyan dört ki•İ cürmü meş
hut halinde yakalanmJ§lardır. Kabn 
kapatılmış , kahveci ile kumarbazlar 
Adliyeye teslim edilmiflerdir. 

Çakı ile cerh 
Belediye temizlik amelesinden Hü 

aeyin Mercanda Fuatpaıa camii önün 

Mahkemelerde 

•eıeıllyede 

Satış mağazası 
--o--

Kooperatif idare heyeti 
tetkikahnı bitirdi 

Belediye kooperatif heyeti idaresi 
dün fevkalade bir içtima yaparak es
ki Maarif nezareti binası altında açı· 
lacak olan erzak salıJ yeri üzerindeki 
son tetkiklerini ikmal eylemiştir . Bu 
ay sonuna doğru sab~ mağazasının 
tanzimile kooperatif hissadarlarma 
erzak tevziine haılanacaktrr. 

Şubeleri teftiş 
Belediye muhasebecisi Kemal Bey 

lstanbul ve mülhakatı belediye şube
lerini teftiş etmiştir. Bu teftişler neti
cesinde on kadar tahsildarın on be§Ct" 
günlük ye'VDliyelerinin kesilmesine ve 
iki tahsildar namzedinin de azilleri
ne karar verilmittir. 

odada çocuk bahçesi 
Belediye tarafından Kadıköyünde 

Modada tesis edilecek olan çocuk bah 
çesine ait hazırlıklar tamamile bitmiş
tir. Bir iki güne kadar bahçenin tan· 
zimine başlanacak ve cümhuriyet bay 
ramınm onuncu yrldönümünde resmi 
küfadı yapılacaktır. 

Fırınları karatılanlar 
Talimatnameye ı:iayet etmedikle

rinden veyahut ıeraiti aıhhiyesi bozuk 
olduğundan dolayı kapatılan bazı fı. 
rm aahiplerinin baıka taraflara gide
rek yeniden fınn açmakta oldukları 
göriilmÜ§tür. Halbuki bu kabil fınn 
sahiplerinin muayyen bi.r müddet için 
icrayi aanatten nıenedilmeleri ınatliip 
olduğundan bu suretle gaye kaybol
maktadrr. Binaenaleyh badema fırını 
kapatılmı§ kimselerin baıka taraflar
da yeniden fırın açmalarına müsaade 
edilmemesi alakadarlara tebliğ edil
miıtir. 

Eminönü - Eyip yolu 
Eminönü • Eyüp caddesinin Unka 

panından Eyübe kadar olan çok bozuk 
lasmı bir müddetten beri tamir etti
rilmektedir. Taıların aökülerek yeni
den döşenmesi auretile yapılan bu ta 
mirat Ayakapıya kadar ilerlemiıtir. 
Buradan ötesi için tamirata Eyüpten 
baılanacak ve yağmurlar gelmeden 
yol herhalde bitirilmi§ olacaktır. 

Balık pazarım kapatan 
seyyar satıcılar 

Son zamanlarda karpuz, kavun ve 
meyve çoğaldığından hemen günün 
her aaatjnde Balıkpazan seyyar sah· 
cılardan seçilemez bir bale gelmekte 
dir. Bilhassa belediye talimatnamesi 
mucibince memnu olan dört tekerlekli 
ve el arabalan, iki kiti tarafından taıı 
nır ayaklı tablalar burada yollan kes 
mektedir. Yapılan ıikayetler Üzerine 
bunlann kaldınlma11 için emir veril
mİftİr .• 

de caddeyi süpürürken bıçkm talu
mından Mustafa beni rahat11z ediyor 
aun diye tecavüz etmit ve çakı ile sol 
kolundan ağrr surette yaralamqtır. 

Çinkolar patlayınca 
Calatada Yemeniciler caddesinde 

koYa fabrikasında amelelik yapan Yu 
suf kazanda kaynamı§ olan çinkoları 
kalıplara dökerken çinkolar patlamış, 
Yusuf ağır surette yara.lanmıştır. Mec 
ruh Sen Jorj hastahanesine kaldırıl
mıttır. 

758 kuruş için 5 sene 
Bir belediye tahsildarı dün ağırcezada 

ihtilastan mahkum oldu 
Mükelleflerden tahsil ettiği para· 

!ardan 758 kurnş zimmetine geçir
mekten suçlu Erenköy belediye tahsil 
c!arı Naim Efendinin muhakemesi 
dün ağır ceza mahkemesinde netice
lenmiştir. 

Yapılan muhakeme neticeainde Na 
im Efendinin 758 kun>§U ihtili\a aure 
tile zimmetine geçirdiği anlaıılmıf, 
b~ sene hapsine, 3 sene memurluktan 
mahrumiyetine, 20 lira ağır para ce
zası vermeıine ve ihtilas ettiği 758 ku 
ruıu ödemesine karar verilmİ§tİr. 

Cezalandırı'maları istendi 
Tophanede Akifi öldürmek kaati

le 1aralayan ve malul b:TBkan Zoro 
ile Reıidin muhakemeleri bitmiı, mu· 
hakeme iddia ve müdafaa yapılması 
için düne bırakılmıatı. Dün muhake
mede müdafaa vekili müdafaadan .,.. 
vel bükme esas olacak raporda nok· 
sanlık olduğunu söyliyerek düzeltil· 
mesini İstemiş, muhakeme talebi red 
detmiıtir. Bundan sonra iddia maka
mı suçluların cezalandınlmasını iste
mişlerdir. 

Zeyrek cinayeti 
Zeyrekte Seyrisefain memurlann

dan Lütfi Efendiyi öldürmekten suç
lu Mahmut ve Remzi Efendilerle ka
in pederi olan Lütfi Efendiyi öldür
meleri için bunları teşvik etmekten 
suçlu Çiftlik sahibi Mehmet Ali Efen 
dinin muhakemelerine dün ağır ceza 
da devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede hi.diaeden 
sonra maznunlan yakalayan polis sa
hit olarak dinlenmiı, bu zat Lütfi Ef. 
yi maznunlarm vurup •urmad\ğını bil 

mediğini, imirinin emrile gidip bun
ları oturduklan yerden alıp karako
la götürdüğünü söylemiıtir. Muhake· 
me ikinci ıube üçüncü kımn memur
larından Nurettin Efendinin 1&hit o
larak getirilmeıi için ba§ka süne bıra 
kılmııtır. 

Bakırköydeki ihti'.as 
Bakırköy malmüdürü iken malül

lerin 10 aenelik~~rinin tevzii esnasın· 
da 118 bin lirayı ihtilas etmekten suç 
lu Nail Beyle aarraf Mehmet Beyin 
ve arkadaşlarının muhakemelerine 
dün ağır cezada devam ec:lilmittir. 

ilk tetkikatı yapan rnüfettitlerin 
ehli vukuf sıfatile yeniden toplana
rak mütterek bir rapor vermeleri için 
kalan muhakemede müfettİ§lerin top
lanamadıkları anlatılmış, behemahal 
toplanmalan için davanın rüyeti bat· 
ka güne bırakılmııtır. Nail Beyin ve
kili tahliye talebinde bulunmuf, fakat 
mahkeme bu talebi yeraiz bularak red 
de · tir. 

Vatmanla kondüktör 
bırakıldılar 

Oç gün QVel Hamit Efendi ismin
de 17 ya§lannda bir çocuk Edirneka 
pı caddesinde tramvaydan atlarken 
tramvayın altına dÜ§Üp parçalanmıt 
ve ölmüıtür. 

Yakadan aonra tramvay vatmanı 
Edip ve kondöktör Hüseyin efendiler 
yakalanıp adliyeye verilmif]erdi. Ya
pılan tahkikat neticesinde vatmanla 
biletçinin hiç bir kabahatleri olmadı 
ğı anlatıldığından ikisi de ıerebs bı
rakılmıılardır. 

• 

Maaı-lfte 

Üniversite 
Kadrosu 
Hafta içinde bütün kad· 

rolar doldurulacak 
Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 

dün ak§am üatü Üniversiteye gelerek 
ulahat işlerile meıgul olmuıtur. Re
fik B. dün mÜ§8vİrlik ve idare heye.t
lerini toplayarak bir saat aüren bir İç· 
tima yapılmı§tır. AldığIDllz malümata 
göre Oniveraite kadro meseleai ya
kında kat'i §eklini alacaktır. Önümüz 
deki hafta içinde bütün kadrolann 
doldunılacağı ümit edilmektedir. Yal 
nız ecnebi profesör getirilecek kürıü 
!er iıile Profesör M. Ma.lche muha
bare ve temaslar yapmaktadır. 

Avrupada tahsil 
Muhtelif ilimler tahsili için Avrupa

ya gidecek lise mezunlarının imtihanı 

dün muhtelif mekteplerde yapılmııtır. 

Bu sene (70) lise mezunu Aımıpaya 

gönderilecektir. imtihanlara iki yüz 
kacfar talip gİrmİ§tir. Aym on bqine 
kadar imtibaular devam edecektir. 

Evrakın tetkikinden aonra muvaffak 
olan (70) cenç Avrupaya hareket ecle
celılerdir. 

150 leyli ve meccani talebe 
Bu sene lise ve orta mekteplere a

lınacak 150 leyli ve meccani talebe
nin imtihanı yann aabah Erenköy ~e 
Kabataş liselerinde yapılacaktrr. 

Orta tedrisat muallimlerinin 
maaşları 

Yeni kadrolar d<>layısile orta ted
risat muallimlerinin maaıı bu ay bir 
az gecikmi~tir. Eylül maaımın yarm 
veya öbür gün verilebileceği tahmin 
edilmektedir. 

Ehliyet imtihanlan 
Fakülte ve yüksek mektepler tale

besinden askeri talim görenlerin eh
liyet imtihanları yapılmııtır. Bir çok 
gençler tam ehliyetname almağa mu
Yaffak olmuşlardır. 

Edebiyat fakültesinde 
Edebiyat fakültesi profesörleri Ye 

muavinleri dün reis Köprülüzade Meh 
met Fuat Beyin riyasetinde bir top. 
Jantı yapmıılardır. Bu l<>plantıda lı:ad 
roya yeni giren profesör ve muavin

ler biribirlerile tanııtmlmıılardrr. Fu
at Bey Üniversitedeki yeni mesai §"k· 
li hakkında bazı İzahat vermiştir. 

ikmal imtihanlan 
Yann her fakülte profesör ve mu· 

avinleri ve reialeri ile birlikte topla
narak 16 eylülde haılayacak olan ik
mal imtihanları programlarını tesbit 
edeceklerdir. ikmal imtihanlan proğ 
ramları ı 1 eyl\ılde ilin edilecektir. 

Amerikada halk terbiyesi tahsili 
Amerikada Halk terbiyeai tahsil 

edecek olan ilk mektep m~limlerin 
den on kiti aeçilmek Üzere açılacak 
müsabaka imtihanı pazar günü erkek 
muallim mektebiude yapılacaktır. 

Nakil 
Osküdar orta mektebi tabiiye mu

allimi Osman Tevfik Bey Amasya 
orta mektebi tabiİye muallimliğine 
nakledilıniıtir. 

-

Otomobilde kadın 
Var mıydı? 
Otomobil faciasının ilk 
tahkikatı dün açıldı 

Zincirlikuyu yolundaki otomobil 
faciasının ilk tahkikatı açılmı§tır. Dün 
bir kısım tahitler birinci müstantik 
Ramazan Bey tarafından dinlenilmiı
tır. Bir kısım tahitler de yarm dinle
neceklerdir. Gazeteler Emin Hikmet 
Bey iDninde bir zatın müddeiumumi· 
liğe müracaatla Alaeddin Beyi Tak
simde gördüğünü ve otomobilinde bir 
kadın bulunduğunu haber verdiğini 
yazmıılardır. Bu yazılışta küçük bir 
yanlışlık vardır. Emin Hikmet Bey 
müddeiumumiliğe yeni müracaat et
mit değildir. Alaettin Bey yakalandı
ğı zaman otomobilini saat sekizde hı -
raktığmı ve bir daha saat 10,30 da ara 
maya gittiğini aöylemifti. Tahkikatı 
idare eden müddeiumumi Salim Bey 
bu ifadenin aıhhatini tahkik ederken, 
Ali.ettin Beyin saat dokuzda otomobil 
de olduğunu teshit etmif, bu meyan• 
da Emin Hikmet Beyi de dinlemittir. 
Emin Hikmet Bey saat 9 da Taluim 
de Eftalyoa gazinoau önünde bir spor 
otomobilinin durduğunu ve bu otomo· 
bilin güzelliğine bakarken içinde bir 
kadın gördüğünü, otomobilden de A
laetlin Beyin çıktığını, yani Alaettin 
Beyin yanında bir kadın olduğu halde 
ve otomobili ile •aat dokuzda Taksim 
de Eftalyos cazinosu önünde bulun
duğunu söylemi§tir. O zaman da yaz
dığımız veçhile Alt.ettin Bey bunların 
hep•ini inkar etmektedir. 

Hatla Emin Hikmet Beyden sonra 
bulunan ve Alaettin Beyi kaza mahal 
!inden Etfal hastahanesinin önüne ka 
dar götüren toför Bahaeıtin Efendi 
ile yüz yüze getirildiği zaman da İn· 
karda devam etmiştir. Hadiaenin müs 
tantik tahkikatile daha ziyade inki
taf edeceği tahmin olu~aktadır. 

Cesaret bahsi 
Cesaret neye derler?. diye sor

salar kolayca cevap veremeyiz: 
- Cesaret itte! deriz... Bana 

sorsalar: 
- Kimimizde olan kimimizde 

olmıyan paraya.benzer bir teYdir. 
Yalnız fU farkla ki; para sahibine 
faydalıdır, cesaret zararlıdır .. 

Cesaret felsefesini burada fC>yle 
bir aafsata ile tatlıya bağladıktan 
sonra bir küçük müşahedemi ya
zacağnn ... 

Kimseyi incitmeden söyliyd: i
liriz ki; Museviler biraz cesaretıiı 
ve korkaklıkla töbret bulm~lar
dır. Bu fC>hret onlara büyük bir 
zarar vermif değildir, bilakis. .. 
Lakin bazı hadiseler gösteriyor 
ki; bu rivayet bu tevati;r yanJıt
br. Miaal: 

Hergün gazetelerde okuyoruz: 
"Filan yerde şu kadar kaçak ea 

rar, eroin, bilmem ne bulumnuf, 
Kaçıranlar yakalanmış, mahkeme
ye verilmif, fU kadar hapis, bu lca 
dar para cezasına mahkiım olmut
lar ." 

Bu haberler tath feyler değildir. 
Buna rağmen görüyol'U7. ki; hali 
bu gibi hareketlerde alakadar Mu
seviler de var. E, bu adamlara ha
li korkak demek hakaızlıktır. Ben, 
siz belki yüzde dokııammız bu ve 
emııali vaziyetlerde onlar kadar 
cesur olamayız. Neden haklarını 
yiyor:uz. Onların korkaklık dedik
leri, kavgaya, gürültüye karı~ma
maktır. Para kazanmak olunca on 
Jardan ceaur kim vardır? Ben bu
nu istihza yolile değil, gıpta ile 
yazıyorum. 

İtin kolayı! 

Efendim! Bir müddetten beri • 
belki zahmet edip dikkat etmitai· 
nizdir - belediye hakkında yazı 
yazmıyorum. Sui tefsiri, hiddeti 
ve asabiyeti mucip oluyor. Zaten 
batka bir tesiri de yok! Şu halde 
neden alemi tedirgin edecek ve 
kimseye faydıuı olmı:y;ıcak bir 9ey 
de ıuar edeyim? 

Maahaza hazan adama teYtan: 
- Canım bunu da yazmıyacak 

mısın?. diyor. Ben de bugün fey
tana uydum. Ne gibi?. Bakınız .• 

Şehirde herhangi yeni bir ,ey 
yapılmak mevzuu bahsoldu mu 
hemen cevap: ı 

- Şimdilik yapılamaz. Plim belt 
liyoruz. Planda yeri taayyün etıne 
dikçe masraf yapmak doğru değil 
dir. 

Güzel laf. Lakin bunu itidince 
iki sual adamın kartısma tahsil
dar gibi dikiliyor. 

l - Bu plin sittin sene yapıl
mazsa İstanbul tehriııde imar ya· 
pılamıyacak mı? 

2 - Şehir tiyatrosunu, plandaki 
yeri için yapmıyan belediye, Şe
hir stadının yerini hangi plana gö 
re teabit etti de 100 binlerce lira
lık istimli.k yapıyor ve hila yapı· 
yor?. 

Bu suallerin cevabı yoktur. YaJ 
nız alakadarlar, belki bu fikirlerin 
sahibi hakkında kekremsi bazı sö:1 
ler söyler, -geçiştirirler. 

FELEK 

M. HANIMA; 
La femme et son secret'ye te

tekkürler. Cevaplar kesildi mi? . 
F. 

Tavuk mezbahası ---Sıhhiye komisyonu bu 
teklifi kabul etti 

Dün sabah vali muavini Ali Rı7a Be· 
yin riyaseti altında Sıhhiye müdüriye
tinde Sıhhiye komisyonu toplanmıı, iç
tima iki saat devam etmiştir. 

Bu içtimada yeni yapılacak binalar 
tuğla harmanları, kireç fabrikalan ve 
bazı fenni ve 11hhi olmıyan nalbal\t 
dükkimlannın mah:ı:urlarmın izalesi hat. 
kında kararlar ittihaz edilmiştir. 

Vilayet baytar müdüriyeti tarafın
dan kümes hayvanatının fenni bir mez
bahada kesilmesi ve dükkanlar.fa ok
ka ile ahaliye satılma11 teklif edilmiş
tir. Komiayonca bu teklif kabul eclil
mit, belediyeye tebligat yapılmasına ka
rar verilmi§tİr. 

Halkevlnd• 

Eczacılar toplandılar 
Eczacılar cemiyeti dün akşam ~•· 

at 22 de Halkninde bir toplantı yap
mıtlardır. Bu toplantıda yeni idare he 
yeti intihap edilmittir .. 

Tifolu mıntakalarda 
aşı yapılacak 

Tifo vak'alan ehemmiyetle talı.ip e
dilmektedir. SıhLiye müste§Ul Hii•a· 
mettin Beyle hıfzıssıhha mütehanısla
rmdan bakteriyoloc Nurettin Beyler 
dün 11hbiye müdürlüğüne giderek vazi. 
yeti tetıı.:.k etmi,lerdir. Tifolu mıntaka· 
!arda tifo aş111 teshil edilecekôr. 

• 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Almanya için için kaynatıyor. Hafta 

arası Nurenberg ıehrinde Milli Sosyalist 
Fırkasının kongresi toplandL Hitler bu 
vesile ile gürültülü nutuklarından birini 
daha söyledi. Ve N urenberg'in kongre 
merkezi, Münicb ıehrinin fırkanın idare 
merkezi, Berlin ıehrinin de devlet mer· 
kezi olacağını söyledi. 

Tannenberg muharebesinin yıldönü
mü münasebetile de büyük tezahürat ya 
pıldı ve Almanyanın harp meı'uliyeti bir 
defa daha reddedildi. 1914 eylulünde 
Hindenburg tarafından kazanılan bu za. 
fer, Almanyayı Çarlık Rusyasmm istila-
sından kurtarm,.tı. Ruslar Mazurya 1 
göllerinin batakl;kları içinde maruz kal
d klan mağlUbiyetin ıarıınbırndan aıla 
kurtulamadılar. Binaenaleyh Tannen• 
berg Harbiumuminin ve belki de tarihin 
dönüm noktalarından birini teıkil eden 
bir harptir. 

Sarr havzasında Almanvaya iltihak 
lehine de tezahürler yapıldı. Malumdur 
ki Sarr, 1935 senesine kadar hususi bir 
idoreye tabi olm~kta devam edecek ve 
1935 le araya müracaat edildikten son
ra Almanyava iltihak edip et
miyeceği anlaşılacaktır. 1935 re
yıamının Almanyaya iltihak lehin
de tecelli edeceği teslim edilmekle 
beraber, Sarr'lılar arasıra Almanya hak
kındaki hislerini bu tekilde gösterirler. 

Danimarka Almanlan arasında da Hit 
lerizm'e kar§ı temayüller gorunuyor. 
Almanvadan dft giden mütehaıııı pro
pagandacılar cenubi Danimarkada Al
man harsı namına faaliyete geçmişler .. 
dir. Çocuklarını Alman mekteplerine 
gönderen Danimarka rencperlerinc para 
vermek. kredi açmak gibi kolaylıklar 
eösteriliyor. Diger taraftan Almanyaya 
karşı hu•umet ıröıterenlere boykot yapı
h or. Danimarkadaki bu faaliyetin he
defi, 1864 senesinde Biımark tarafından 
Almanyaya ilhak edilip te Büyük har
bin sonunda tekrar Danimarkaya iade 
edilen mıntakaların Almanyaya geri ve
rilmesini teminden ibarettir. 

Alman Nazileri Avusturya arazisine 
akın yaparak lnnıbrug hapishanesinden 
Avusturya Nazi Fırkasının ehemmiyetli 
bir rüknünü aldılar ve lıalyaya kaçtılar. 

J ıviçre hududu içine de girerek bir 
Çekoslovak tebaasını Alman toprağına 
,.ötüt"müşler ve orada kendisine temiz 
bir dayak attıktan ıonra geri yollamı§· 
!ar. 

Prag ıehrinde Leuing namında Nazi 
aleyhtarı bir Alman profesörünün katli 
ıle gene Hitleristlerin gizli faaliyetlerine 
atfodiliyor. 

lıte kaynaşmakta olan Almanyada 
bir haftalık hadiselerin bir hülasası. Na
zi hareketi Almanyanın hudutlarıru da 
atmıı yeni bir din gibi nerede Alman 
varsa oraya sirayet etmiıtir. Amerika 
ve cenubi Afrikadaki Almanlar arasında 
da Nazi hareketinin alıp yürüdüğü bildi
rilivor. Almanya kaynaştıkça, diger 
milletler endişe içinde tedbirler almayı 
düsünüyorlar. Diger milletler tedbirler 
aldıkça Almanya yalnızlık içinde kuvve
ti kavnaşmrya veriyor. Bu vaziyet tıpkı 
Büvük harbin arifesini andırıyor. Su 
farkla: Almanya bu defa silahsızdır . Fa
kat bu kaynaşmanın sonu ne olacak? 

* * • 
Milletler Cemiyeti ayın sonuncu baf. 

tası açılıyor. Evvela Meclis açılacak. lki 
gÜn sonra da umumi heyet senelik iç
timaını aktedecek. Milletler Cemiyeti
nin toplanması bpkı ainema ve balo mev 
siminin başlangıcı mahiyetindedir. Bu 
İçtima iledir ki siyasi faaliyet te başlar. 
Devlet adamları yaz tatillerinden geri 
gelmiıler. Avrupa diplomasisinin civciv
li mevsimi gelmiştir. 

Milletler Cemiyetinin umumi heyet İç· 
timaında senenin siyaıi hülisaıından 
baıka birtey yapılmıyacak. Ruzname
de ehemmiyetli bir mesele görülmüyor. 
Meclis içtimaı da belki Asuri meselesi
ni tetkikle baılıyacak. Asuriler dünya 
efkarını Irak aleyhine tahrik etmiye ça· 
lışıyorlar. lngiliz ve Fransız gazeteleri 
lrakın mÜ••akil bir devlet olmıya İstİh· 
kakı olmadığını yazıyorlar. 

Fakat Cenevrenin en büyük faaliyeti 
gelecek ayın dokuzunda başlıyacak. Bu 
tarihte silahsızlanma konferansı tekrar 
başlıyor. K' onferanı, müzakerelerine hı· 
raktığı yerden başlıyacaktır. Yaz ayları 
zarfında Henderıon tarafından yapılan 
hususi temaslar hiç bir netice vermedi. 
Son ihtilaflar, 1nstilterenin bazı mıntaka
larda tayyare bombardımanından vaz
geçmek İ:;tememeıi ile ıilabıızlanmarun 
daima beynelmilel mürakabe altında bu
lunması meseleleridir. 

lngilizler Irak ve Hindistanda bom
bardıman tayvareleri kulJanmak istiyor
lar. iddia ediyorlar ki buralann asayi
şini ancak bu vasıtalarla muhafaza ede
biliyorlar. Halbuki havadan bombardı
man esas itibarile ilga edilmiı bulunu
yordu. 

J)i.,.er ihtilaf ı,. Fransanın bevnelmi
lel tl'Ü1"akabe komisyonu Üzerinde ısrar 
etmesile mevda'la ~elmi~ti. İngilh!IPr 
1iki.yPt v11kuundn bi,.. devlete ait sil;lhl~
rrn "'Ü•ak,.be ed;lebilece'{ini kabul et
m~kı~ beraber. daimi mürakabeyi kabul 
el'llİvorlardı. Ve Amerik., da lngiliz nok 
tain,.~annda idi. Son haberlere ıtÖre A
merika Fr~"llsa noktainazarına imal: e-

diJmiıtir. Roosevelt'in, Amerik.adan ha• 
reket eden murahhası Norman Dawis'e 
bu yolda talimat verdiği bildiriliyor. 

Fakat silahsızlanma konferansını ha
raretlendirecek en mühim amil, Avuı· 
turyaya kısa müddetli hizmete alınımı 
askerlerden mürekkep bir ordu teıkili 
için devletler tarafından müsaade edil
mesidir. Avusturya St. Germain mua
hedesile silahlarından tecrit edilmiı, 
mecburi aıkerlik ilga olunmuı ve Ücret .. 
le alınacak askerlerin miktarı da tahdit 
edilmi§tİr. Avusturya bu ıekilden ve ta
yin edilen miktardan fazla asker alamaz. 

Almanyaya kartı kendisini korumak 
İçin Avusturyaya on bin asker ıilahla
ması İçin müsaade verilmiıtir. Almanlar 
bunu St.Germain muahedeıinin ıil3hsız· 
!anma hakkındaki hükümlerinin ilgası 
mahiyetinde telakki ederek, kendileri 
V ersailles muahedesinin hükümlerinden 
kurtulmak istiyorlar. Belki bu defaki 
gürültü de bunun etrafında kopacak. 

* • • 
Rusya ile ltalya aralannda bir misak 

imzaladılar. Rusya Sosyalist bir mem
lekettir. lıalvadaki rejim de Sosyaliz
me karşı aksülamel ıeklinde başladı ve 
o yolda inkitaf etti. Binaenaleyh re
jim itibarile iki memleket biribirine zıt· 
tır. Fakat buna rağmen, Rusya ile lıal
ya arasındaki münasebetler müstemirren 
iyi olmuştur. Bu, her ilci memleketi ida
re eden devlet atlamlannm realist olma· 
larmdan ileri gelmiıtir. 

Rusyanın diger büyük Avrupa Dev
letlerile münasebeti inişli yokuşlu bir 
çok safhalardan geçmiştir. Fakat ltalya 
ile Ruıya daimi biribirinin rejimine hijr .. 
metkar iki dost memleket olmuılardır. 

Şimdi imzalanan misak bu doıtluiun 
tekrar tevidinden başka bir şev değildir. 
Misak Rusyanın tecavüzü tarif eden ve 
Londrada İmzalanan mukaveleye tekad-
düm eden ademitecavüz miaaklarına 
benziyor. 

iki devlet biribirine tecavüz etıniye
cek. Tecavüz maksadile teşkil edilen 
kom~İnezona girmiyecek. Biribiri aley
hine ticaret anlatmalarına ittirak etıni
yecek. Rus • 1 tal ya misakı ihtiva ettiği 
ahkam ile değil, belki ihtiva etınediği 
hükümlerle dikk11ti celbediyor. Bu da 
misakta tecavüzün tarifi hakkındaki 
hükümlerin olmamasıdır. Malumdur ki 
ademitecavüz misaklannın tekemmül et
mit tekilleri iki ay kadar evvel Londra
da Rusya ile komıuları tarafından im
zalanan misaklardır. Bunlarla tecavüz 
tarif ediliyor. Ve bu ınisaklarla adeta 
yeni tertip bir otomobil serisi çıkmıı o
luyor. Anlaıılıyor ki 1 tal ya ademi teca
vüz tarifine iştirak etmiyor. 

Fakat her h,.lde 1 tal ya misakı ehem
miyetlidir. 1 tal ya, Rusya ile Küçük iti
laf Devletleri arasında İmzalanan ade
mitecavüz miıakından endite etmit o)a .. 
bilirdi. Rus • ltalyd dostluğunu tebarüz 
ettiren bu miıaktan sonra bu çepheden 
endiıeve mahal kalmamıshr. Rusya da 
beynelmilel münasebetlerini tanzim eden 
kanşık mukaveleler •ebekesine bir misak 
daha ilave etınit bulunuyor. 

• * • 
Dünya efkanumumiyesinin en büyük 

heyecanla takip ettiği mesele Amerika 
Cümhurreisi Roosevelt'in iktısadi kal
kınma programıdır. Hafta arası kalkın
ma programının iısizlik çareleri hak
kında tavin edileıı. müddet geldi geçti. 
Roosevelt, evlulün ilk haftasına k .. dar 
6 milyon issize İş bulunacağını bildir
miıti. Verilen rakamlara göre bu tah
minin yarısı bile tahakkuk etınemiştir. 
Diger taraftan sanayiin muhtelif tube
leri için tes,it edilen İf yasaları birer 
birer hazırlanmııtır. Demir, çelik,petrol 
kömürden sonra otomobil sanayii de ya .. 
saları kabul etti. Y alruz F ord hali ısrar 
edip duruyor. Bu otomobil fabrikatörü 
ehemmiyetli bir prensip meselesine iti .. 
raz etmektedir. Yasalar sermayedar ile 
İşçi arasında toplu ınukavele aklini istiJ .. 
zam ediyor. Yani mesai saatlerinin ta· 
yini, ücrPtlerin tespiti gibi huıuılarda 
sennayedar t1mele ile teker teker değil, 
onlann tetkilatlarile toplu bir halde te
ma•a gelerek anlaşmak mecburivetinde 
kalacak. Fn•d bunu kabul edemivor. A· 
mf")eve hükUmetin asf?ari olarak teıpit 
ettiği miktardan fazla ücret verme~~ da .. 
ha ;:tız çah1'tırmıya razı olmu,tur. "\"ani 
kendine göre bir yasa mevdana getirmiş .. 
tir. Fakat tonlu nazarlık eıa.,nı kabul 
etrnivor. Ford'u itaat ettirmek için Roo.. 
ıevelt'in elinde Mavi Kartal madalyası 
va_rd·r. Cürnhurreisi bu madalva.yı an· 
cak ya~avı k-ırıhu) erlen otomobiller A~a .. 
bileceP.i9'\i bildirmiştir. Binaenalevh Fnrd 
otomobill~·ine kartı bir boykot ilanı 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan prol(Tamın tatbikatın
da bir ı~kım aksaklıklar baıgöıtermiştir. 
Her halde program İşi tam yolunda git
miyor. En mühim dert, halkın satınal .. 
ma kabiliyetinin artınasıdır. Amele üc
retleri bir emirle arttı. Mesai saatleri 
bir emi~le Azaldı. Fakat halk emirle et· 
ya satın almıyor. Ye eğer halk eşya sa
tın alrnaz5a, amele Ücretlerinin artamsı 
sermaye üzerine tahammülünden fazla 
bir ağırlrk yapacağından ve bütün pro
jenin suya cffiteceğinden korkuluyor. 

Ahmet ŞVKRV 

3
u ~~ş mcan çı· fTLlK PARKINDA Kısa ~i~ i ıtıbaren zaman ıçır 

Balıkes;rin ço'< takdirle tanınmış me~bur 

ZEYBEK GRUPU 
Emsalsiz oyunlarını oyaıyacaklardır. - [7148] 

Karaciğer · Mide • Barsak, Taı, Kum hastalıklarının kat'i tedavisi İçin 

TUZLA iÇMELERi 
En son konforlu yeni otel - pansiyon - lokanta - plaj 

Hergün Köprüden saat 6,30, 7.351 8.20, 10, 11, 13,15 15,10 da Haydar. 
paşaya giden vapurların trenleri ve cumaları ilaveten sabah 

7 vaourunun treni içme membalanna kadar gider gelirler. (7071) 

MiLLiYET CUMA 8 EYLOL 1933 

kUI..&& - .......... ; LSll-!!-it,,;:: -- - LO HiKAYE !fT@t 
l::::oGUTLE8l- ~Jl Gözünü açsaydı 

Bazı erkekler bilirim. Evde ge
çen, aile sırrı sayılabilecek vak'a· 
!arı, bire on katarak, yalan yanlıt 
ve tabii keseri hep kendi tarafları
na yontarak, gezdikleri yerde tuna 
buna anlatırlar. 

Kan deveranı sağlamı omalı Ahbaplar 

Eğer ayni hikayeyi, bir de karı
sının ağzından dinlerseniz, erkeğe 
hak vermek için çok dütünürsünüz. 

Dün, gene bunlardan biri, yolda 
beni yakaladı. Bu dakikada evinin 
kim bilir hangi zahmetli itile uğ
ratan karısı için söylemedik söz 
bırakmadı: 

-Tenbel, mağrur, sünepe .. Ya
lancı •• Hoyrat .•. Ahmak! Şatkın, 
kıskanç, şirret .. Ve daha neler, ne
ler ... 

O, bunları ipe dizer gibi sıralar. 
ken, zavallı karısını dütündüm. Ve 
doğrusu acıdım kadıncağıza .. 

Katık dütmanının batka çekit
tirilecek tarafı kalmayınca namu
suna sıra geldi: 

- Emin değilim! Hiç emin de
ğilim .. Diyordu, kim bilir, ben çık
tıktan sonra nerelere gidiyor? Göz
cülerim yok ki, takip ettireyim! 

Bir aralık: 
- Sakın, yanılmıyasın !.. diye

cek oldum. Gözlerimin içine tüphe
li tüpheli baktı: 

- Kat'iyen yanılmıyorum. Beni 
aldattığı muhakkak ... 

- Peki ama, neye istinat ediyor
sun. Bir tey sezinledin mi? 

- Hayır ama, ikide bir teminat 
vermesi beni şüpheye düşürüyor? 

-Teminat verirken, ne diyor? 
- Ben gözümü açtım, seni gör-

düm ... Diyor. 
Dedim ki; 

- işte bu yalan!. 
Kendisini tasdik edeceğimi zen

nederek sevindi. 
Ben ilave ettim: 
- Karın yalan söyliyor azizim. 

Belli ki hiç gözünü açmamıt·· Gö
zünü açsa, şu koca lstanbulda göre 
göre seni mi görürdü? 

M. SALAHADDiN 

1 lriaabaJ 
1 

Kanlarının deveranı İyi ve mükemmel 
olan bir grup sıhhati yerinde kimseler
le, deveranlan bozuk bir takım kimseler 
ayni muayene ve t0<:rübeye konulsa 
meseli. bu tecrübe için kol ve adaleleri 
hareket ettirilse ve kolun veritlerindeki 
kan hareketten evvel ve sonra muayene 
dilse bir adale hareket ettiği vakit (asit 
laktik) denilen bir cisim husule gelir. 
Eğer adale harekette devam edecekse 
tetekkül eden asit bertaraf edilmelidir. 
Sıhhatleri normal kimseler üzerinde 
yapılan araştınnalar göstermiştir ki bun 
)arın kanlarındaki mevcut oksijen mik· 
tarı asit Iaktiki imhaya kadir olduğun
dan adalenin çalışmakta devamını temi
ne hizmet eder. Deverarun mükemmel 
oluşu asit laktik cisminin ya mevdana 
gelmesine mani olur veya teşekkül ede
ni mahv ve tahrip eder. Deveranı zavıf 
kimseler İ•e hareket esnaımda teşekkül 
eden asit liiktiki yakıp mahvetınek için 
kafi miktar oksijen kanlarında bulun
maz. 1 şte bu asit ıebebiledir ki egzersiz 
yapıldıktan sonra adeleleriniztle ve k~n
dinizde dahi yorgunluk duyarsınız. Ta
bü bu hal kanın bir nevi tesemmüm şek
li demektir. Filvaki evvelcede söylendi
ği gibi her türlü yorgunluklar kanın bir 
nevi lesemmüm ve zehirlenmesi alame
tidir. Fakat deverarunızı düzeltınek ve 
iyileştirmek İsterseniz günde bet veya 
on dakikayı bu pek mühim işe hasrede
rek kanınızın oksijen miktarım ziyade
leştirebilirsiniz. Bunun için de en evvel 
tulumbanızın yani kalbinizin kuvvetini 
ziyadeleştirmelisiniz. Maamafih bu da 
bir nevi asabi kontrola ve yaradılış ihti· 
yat kabiliyete tabidir. Böyle olmakla 
beraber her gün yürümekle yapılan ba· 
sit egzersizler kalbinizin kuvvetlenme
sine yardmı ederler. Bunun için günde 
evveli. yüz metreden MshyarC:'!k yavaı 
yavaş kilometrelere kadar ç karılır. 

Kalbin muntazam ve muttarit cereya -
nilc deveran kuvvetini arbrmak için ya .. 
pılan bu talimlerin dö•t ila altı haftada 
favdası görülmiye başlar .. 

.Diger bir uslil dahi yavaş :vavaş. derin 
nefes almalar talimi yapılmakla fazla a
sit 13ktik husulüne meydan vermeden 
kanda ok si ien miktannı artırmak mÜm· 
kün olur. hte böyle bir yorgunluk ve 
tembel ik duygusu üzerinizde hissettiği
niz vakit her hald ... zayıf ve kuvvetsiz 
devert1ndan il~ri ll(elmi• \,u hallere karşı 
yuk~rıda sövlenilrn yolda hareket eder· 
seniz faydasını görürsünüz. 

uııauarı 

Büviilc:\M 
Dr. SOKRO 

1 
Temizlik işleri için lüzumu olan 350 adet belleme, 1 O 

balta, 200 yular ve sap,"600 gebre, 250 kürek, 100 beyaz ke
çe, 100 kantarma, 1 O badana fırçası, 50 çinko kova, 1000 
kaşağı, 100 kazma, 100 kazma sapı, 500 faraş ve sap, 250 
yem torbası, 100 kaltak ağaçı, 1 dişli kerpeten, 1 keski 1 çe
kiç, 500 kilo sabunlu kösele, 100 şaplı kösele, 50 k~e kılı, 
200 vakete 50 çeki haladı, 6 balmumu, 500 araba yagı, 80 
urğan, 500' asit finik, 80000 adet mıh, 1000 kilo tuz kapalı 
zarfla münakasaya konulmu=itur, Talip olanlar şartname al
mak üzere Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasa 
ya girmek için de 313 liralık teminat makbuz v~a mektubu 
ile teklif mektuplarını 28-9-933 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene verm!lidirler. (4722) 

Sumerbank Um· m 
ıv.·üdürlüğündenı 

Rusyaya gönderilecek st ajiyerler kadrosu tamamlanmış 
ve seçilen talebe Rusyaya gönderilmiş olduğundan beyhude 
müracaata mahal kalmamak üzere alakadarana ilan olunur. 

(4729) 

Piyango Müdürlüğünden: 
Nümuneleri veçhile sevk müdürlüğü deposunda mev

cut 23,000 adet birinci ve ııonci sınıf arap harflı evlenme cüz.
danlarınırun maroken kapları ile 13,000 küsur defter kapakla 
rı satılacağından taliplerin 11 9-933 pazartesi günü saat 15 
te Komisyona müracaatları. (4:715) 

Tokat Valiliğinden: 
Tokat Vilayet merkezinde yaptırılacak 67500 lira bedeli 

keşifli hastane binası kapah zarf usulile ve 20 gün müddetle 
münakasaya konularak 19 Eylül 933 tarihine müsadif salı 
günü Tokat Vilayeti Encümeni Daimisince ihalei kat'iyesi ic 
ra kılınacağından bu baptaki proje ve evrakı keşfiyeyi ve in 
şaat ve münakasa şartnamelerini görmek ve daha ziyade ma 
liimat almak isteyenlerin Is tanbul, Ankara, Vilayetlerine 
ve İzmir, Samsun, Sivas Nafia Dairelerine müracaat ve 661 
numaralı münakasa, müzayede ve ihalat kanununa tevfikan 
teklif namelerini o giin saat on beşe kadar Tokat Vilayeti 
Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde teslim 
eylemeleri ilan olunur. (4697) 

Gedikpaşada Jandarma 
SatınalmalKomisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsaflarına göre aşağıda yazılı iki ka
lem eşya pazarlıkla &ilbn alına :ağından nümune ve evsafları
nı görmek üzere her gün ve pa :arlığa girmek için isteklilerin 
teminatı evveliye makbuzlarıle birlikte mezkur günün muay-
yen saatlerinde komisyonumuza müracaatları. (4701) 

Cinsi Adedi Tarihi Günü Saati 
Su fıçısı (250) 11-9-933 Pazartesi 10 • 11 
Çuval (1500) 11-9-933 15-16 

Seniye Hanımla Hayri Bey, Florya
da yeni ahbap kazanmıılardı, Halile Ha· 
nımla Cahi IJeyi.. Seniye Hanım, evvela 
ahbap olmak taraftarı değildi, Halile 
Hanrma kartı biraz çekingen duruyor· 
du. Celile Hanımda da hemen hemen 
ayni tereddüt vardı. Yalnız ikisinin de 
kocaları, Hayri Beyle Cabi Bey, pek an 
laımıtlardı Karılı.n denize ~rdiği za. 
man, onlar" da tavla oynamağa başlıyor 
!ardı. 

Seniye Hamının çekinmesindeki se
bepler çoktu. Tecrübe ile biliniyordu 
ki böyle iki gÜn içi:ıde teessüs eden 
ahbaplık ve dostluklar, ufak, ehemmi
yetsiz sebepler, ~esilelerle bozuluveri
yor ve insan, doıt yerine, hiç yoktan 
düıman kazanmıt oluyordu. Teklifsizl!
ği ele almadan, gördükleri zama~ n~z~
kane selamlarla iktifa etınek da.ıa ıyı, 
daha hayırlı idi. 

Fakat günler geçtikçe, iki tarafın da 
kasdi olarak devam ettirdiği teklif bağ 
ları çözülüyor, gayri ihtiyari samimile
§İyorlardı. 

Deniz mevsimi bitip te kapanık apar 
tıman bayatı baılayınca, Seniye Hanım 
banyo arkadaşını aradı. Her gün sine· 
maya, tiyatroya gidilmezdi. Yağmurlu 
gÜnlerde insan candan bir ahbapla ko
nuımak istiyordu. Seniye ... ~a~ın ev· 
velce hiç arkadaıı yok degıldı. Y alnı.z 
Celile Hannnm şen hali pek hoşuna gıt 
miş, onun sohbetinden fazla :ı;evk duy
muştu. Ekseri geceler kocası ıle karı~ 
karııya oturup somurtuyorlardı. Hayrı 
Bey de neşesizdi. Bir _ge~e k_arı koca, 
hemen ayni zamanda bırbırlerıne dert 
yandılar: 

_ Yahu, Celile Hanmıla Cabi ne ol
dular? Hiç göremiyorum. 

- Ben de .. 
Bir gün Seniye Hanım Tün~lden çı· 

karken Celile Hanıma rastgeldı ve çok 
hasret kalmış iki dost gibi kucakl~~~ı
lar. Seniye Hanım kocasına d~ muıde 
verdi ve bir gece ansızın Celıle Hanı .. 
mın evine gittiler. 

Arbk bundan sonra münavebe ile 
birbirlerine misafir gidiyor, uzun ve tat 
sız kış gecelerinin .. n~sıl geçtiğini his 
bile etıniyorlardL Lakın her alışılan §e 
yin verdiği yorgunluk ve yavanlık, bu 
gece toplantılarında da kendini gösteri· 
yordu. 

Celile Hanrm lakırdı arasında: 
- Kardet, dedi, biz biraz rahatsız· 

lık ediyoruz. 
- Ne gibi? 
- Öyle ya.. Kocalarımızı hiç dütün 

miyoruz. 
- Nasıl dü,,ünmivoruz? 
Bu söze Cabi Bevle Hayri Bey der· 

hal al~kadı" olarak kulak kabarttılar. 
Celile Hanım devam etti: 
- Hemen her gece gibi beraberiz. 

F vvela dereden teped~n konuşuyoruz. 
Ondan sonra baslryoruz modadan, tuva 
lrtten bahsetme e.. Hep kadın dediko
dusu .. 

- Onlar da kendi aralarında konutu 
}orlar. 

- Hayir, onları hapsetınek doğru 
dei!ll. Gazinova gidio kendi keyiflerine 
vakit geçirsinler. Haksız mı söyliyo
ıum? 

Seniye Hannn düşünür gibi olmuı
tu: 

- Dohu, haklısın! 
Cabi Bevle, Hayri Sev birbirlerine 

hayretle bakıyorlardı. Celile memnun 
bir tavrrla: 

- Bu hakoızh!fı bu gece tamir ede
lim. dedi. Beyl•re bizden müsaade .. iste 
dlkl~<İ yere .. idebilirler. 

iki erkek fazla nazhnmadılar. Pan· 
tolonlarını giyip kol kola sokağa çıktı
lar. . ,. . 

Hayri Bey köıe baııru dönerken dur 
du: 

- Azizim, timdiye kadar söyleme· 
dim amma, artık itiraf edeyim. Bir ka
dın tanıyorum. Geceleri gel, diye söy
ler, durur. Hazır fırsat geçmişken gide
ynn. 

Cabi Bey de bir kahkaha kopardı: 
- Vallahi, ayni ıeyi ben de söyliye

ccktim. 
iki arkadaı birbirlerinin ellerini ıı

llarak ayrıldılar. 
• * • 

iki erkek kapıyı çekip çıkınca, Celi
le Hanım süratle ayağa kalktı: 

- Kardeş, senden niye sakhyayım. 
Ben birini seviyorum. Fakat kocam pe
timi bırakmıyor ki .. 

Seniye Hanını eülümsedi: 
- Evet .. Kulpunu anlıyorum. 
Celile Hanım kurnazca göz kırptı: 
- Tabii, aramızda değil mi? 
Seniye Hanım, katılacak gibi güldü: 
- Bak, düşündüğün şeye.. Ben de 

senin gibiyim. Şimdi mantomu giydi
ğim gibi sokağa fırlıyacağrm. 

Yeni ne,rlyet 

Mülkiye mecmuası 
Her ay muntazaman intişar etmek .. 

te olan "Mü'kiye,, mecmuasının 29 un· 
cu sayısı mütenevvi mündericat ile çık· 
mıştır. Bu nüıhaıında profesör Musta .. 
fa Şekip Beyin "Akıl,. ismindeki müsa
habesi, içtimaiyat kısmında; Meh~~t 
Ali Şevki Be~n "Tecrübi sosyolo1ı,, 
Macit Şükrü Beyin (içtimai hadiselerin 
biyolojik izahı) doktor Kilisli Rifat Be
yin °Keyif verici zehirler iptil3sı,, , hu
lnık kısmında: Sabri Beyin "idare ilim
leri kongreleri,, , K. Naci Beyin "Bele
diye kanunu ve esaslan,. , Hayri Osman 
Beyin "Oktruva kalktıktan sonra,, , 
iktııat ve maliye kısmında; Dr. Muhlis 
Etem Beyin "Teknokrasinin tenkidi,, , 
Muhtar Hamdi Beyin {Beynelmilel tica
rette troc mümkün müdür?) politik kıs
mında: Hasan Şükrü Beyin "Milli Sos
yalizmin gayeleri,, , lskender Nafiz Be· 
yin "Ameri.kada demokrat fırkası,. ismi 
altında tetkik ve makaleleri vardır. 0-
kuyucularumza bu kıymetli nıecmuayİ 
bilhassa tavsiye ederiz. 
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BUGUN • 

Kahkahalarla gül-
mek, eğlenceli, zevk· 
li, neşeli şarkılar 
dinlemek istayenler 
HANRI GARAT 

ve 
MEG LEMONNİER 
tarafından temsil 

edilen 

TER Si NE 
•• 

DUNYA 
~üyük filmi görme-
lidirler. 

Ayrıca: TAYYARE 
BAYRAMI 

[ 7159) 

• 
RADYO 

Bugünkü proğram 
lSTANBUL: 

1 

12.30 • 13.30: Alaturka plak neşri· 
yatı. 18.: Gramofon. 19.: Stüdyo saz 
heyeti. 20.: Osman Pehlivan. 20.30: 
Hanımlar Heyeti, 21.30: Gramofon. 
22.: Anadolu Ajanın, borsa haberleri, 
aaat ayarı. 

MOSKOVA0 ı481 m. 
21: Aktam konseri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,35: Bratisla.va'dan naklen: Smetana'nın ... 
•erlerinden "SATILMIŞ ZEVCE,, isimli opera 
temsili. 23,05: Dans musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Monoloi. 22,50: Haberler. 23.05: Radyo 
konseri. 23,45: Siaan musikisi. Y• Salon or· 
keslrasının konseri. 
VİYANA, 518 m. 

20: Halk operalarından parçalar. 21,45: K.ato
lök rünü. 22' "TÜRK AKINLARINDA STE· 
FAN KULESl 11 ismindeki Türkler tarafından 
Viyana muhasarasının 250 ci yıldönümü. mü~ 
nasebetile aluırlanan temsil. 23,50: Dans plak 
larr. 

MlLANO • TORlNO • FLORANSA 
21,35: Kantık neıriyat. 

PRAG, 488 m. 
Z0,35' Mourt'm "FIGARONUN DÖCONO. 
(Fi11aro'a Hoch:ıeit) isimli operası. 

ROMA. 441 m. 
21,35: ııNoter Dame lıı:iliıesi kule•İ,, i.timli 
Masenet'nin operası. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,45: Puccini'niıı "MADAME BUTTERFL Y,. 
isimli operası 

BRESLAU, 325 m. 
21,05~ Koro konseri. 23,45: Bir Fransn: kn.ı• 
nın Siliıya haJı:kında intibalan. 24: Dana ve 
hafif musiki. 

Dr. 1 H S A N S A M l ..... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her eczanede ve ecza depo-

.. ~larmda bulunur._ (6966)~-

5263 !!!im-- KADIKÖY __ _ 

.. :SAıNT - JOSEPH,, 
Fransız Lisesi Müdürlüğünden; 

1 - Bu aene eylulün llnci pazar
tesi günü tedriaata baılanacaktır. 

2 - Kayıt muamelesi pazarteai 
ıı-ününden maada her gÜn sabah sa· 
at dokuzdan 11 buçuğa ve aktam 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 

3 - ilk tahsili bitirip ıahadet
name alan talebe orta sınıfına gir
mek için evvel& ihzari sınıfına ka· 
bul edilecektir. 

.. __ [6519) - 6000 -.;; 

Darüşşafaka lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebe ait bazı tamirat ka 
palı zarf usulile ihale olunaca
ğından taliplerin şeraitini an
lamak üzere her gün ve zarfla 
rm açılışında hazır bulunmak 
üzere 12 Eylül 1933 salı günü 
saat 14 te Nuru Osmaniyede 
Cemiyeti T edrisiye merkezine 
müracaatları. (4424) 6129 

:Milliyet 
Aann umdeıi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye İçin Hariç için 

L. K. L. K. 
3 a7lıi1 4- 8-
8 " 7 50 14 -
12~~·:.....~~~1~·-~~-=28::;..;;~~ı 

Celen e.rak 11eri •erilmez.- Müddetl 
aeç•n nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matb•aya ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Ca:ıelemiz ili.nla .. ın mes'u• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeti1köy rasat merkezinden ....... :ı .. " rna 

IL•nıa.t ... lfÖrfo buılin hava a:ı bulutlu Te 
mütehavvil oluak rü:ı.i.rh de•am edecek· 
tir. 

7-9-933 tarihinde ha'f'a tazyilti 764 mili
metre en çok sıcak! k 23 en u: 14 derece 
idi. 
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1 
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CiNNET DİYARINDA 
YAZAN: Mahmut Yesari 
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Dünya güzeline kaside! -Taş'cm neşeli bir öğle yemeği! -
Kahkahalar, şarkılar, nutuklarla coşan bir yemek sofrası ! 
Dünya güzeli Keriman Halis h. Çocuk denecek kadar genç kız· 

Hanını için yazdığı methiye okun- lar, genç ve orta yaşlı, ihtiyar ka· 
ınağa değer: dmlar, ellerini kollarını oynatıyor, 

Dünya güzeli Keriman Hamına yerlerinde duramıyor, zıplıyor, sıç· 
Seçildin güzellerin içinden sen rıyorlar ! .. Cinnet diyarmın en ten 

en güzel neşeli sakinleri bunlar olmalı. Fa. 
Ey illetli Keriman ey nazenin kat aralarında neşelerinden kabı-

M atmazel na sığamıyan, neşe kabını taşıran-
Kıraliçe sen oldun güzellerin lar da var. Onlar gömlekle dolaşı

başına yorlar ! 
Hep kalemler kırılsa azdır ka- Masaların etrafı, arı kovanı gibi 

lem kaşına oğuldıyor. Kadın hademeler, sıra-
Sana Ece Keriman dedi necip ların üstüne çıkarak yemek kapla. 

Türk kavmi rını dağıtıyorlar. 
Bu ismi ihkak etmiş başka hanım Ne serbest, etiketsiz, laubali ye. 

var mı mek sofrası .. Gülüyor, kahkahalar 
Gülünç yüzün mahitap nurlu atarak gülüyor; kaşlarım çatarak 

gözlerin yıldız küfürler ediyor, yumruklarmı sıka 
Dünya güzelliğine seçildin bah- rak bağıra bağıra nutuklar söyli-

tiyar kız yarlar. 
Zarafetin cisminde nezaketin di- Kuzguni siyah bir arap bacı, Ö· 

linde nüne çektiği sahandaki kabak dol. 
Kemer olmuş taravet sallanıyor masını avuçlıyor ve beyaz dişleri. 

belinde ni göstere göstere bağırıyor: 
Saçlarının dalgalı kıvrıntısı mer- - Kabak .•• Kabak. •. Bir de ma-

hale karna •.• Evet sana söyliyorum, yü-
Saçın sünbül bahçesi erken er- züme ne bakıyorsun? Ben, alışma. 

mis kemale dım ayo ! Lalanga isterim, turşu 
Gözlerinde uyuyor melBhatin en- lapası isterim ••• Sen, beni tanıyor 

eda mı? musun? 
Etvarını bürüyen nazla memzuç Y anmda oturan yumurta kafalı 

edamı zaif bir çocuk, kabak sahanmı 
Şuhluk, illet, fehamet çorabının kaptı ve kaçtı. Fakat bacı, nutku. 

bağıdır .na devam ediyor. Kabak sahanını 
Zindeliğin kaynağı gençliğinin kapıp kaçan çocuk, demir örgü-

çağıdır nün uc köşesine koştu, saklanır gi-
Dişlerin inci gibi ak pak beyaz bi çömeldi, kabak dolmasmı avuç-

tertemiz lıyor. elinde büyük bir ekmekle tel 
Kirlenmez ve çürümez her gün örgüden bakan saçları makine ile 

kırsa bin ceviz kesilmiş, kuru esmer, yüzlü bir ka-
Dudakların çilekten daha ren dm, kabak dolmasını avuçlıyan 

gin görünür çocuğa usul usul yaklaştı. Çocuk 
Bütün mevcut güzeller allığı sü- kabak sahanını bırakmış, sıçrıya

rünür rak masaya dönmüştü. Saçları ma
Ellerin gümüş kepçe kolların gü- kine ile kesilmiş kuru ve esmer yüz 

müs baston lü kadın, elindeki ekmeği hiddetle 
Parmağını ödemez satıl~a Çinde- tel örgüden dışarı attı ve kabak 

kanton sahanı üzerine atıldı. 
Hep güzeller önünde eğilecek- Masanın baş tarafında, beyaz 

ler senin saçlı, şivesi Ruma, Giritliye andı
Çünkü halis gümüşten daha kıy- ran bir ihtiyar, ayakta durmuş, ağ

metli tenin !ar gibi bir şeyler söyliyor. Koyu 
Senin hüsnün Türklerin ayna- sarı saçlı bir genç, elinde ısırdığı 

sıdır dünyaya ekmeği, ihtiyar kadının ağzma U· 

Bu ayna hiç kırılmaz çarpılsa da zattı, ihtiyar kadın, ekmeği dişle
kayaya di, fakat tekrar dişlemesine vakit 

mutantan kalmadı, kulakları salkım küpeli, 
olsa layik saçları tepesinde başak gibi dikil

Layıktır sana olsa hep güzeller mif sıska E;smer bir kız, ekmeği o. 
halayık nun elinden kaptı, pavyonun ön 

. Kazandığın şerefi Türkler için tarafına koşuyor •.• · 
kazandın Eline sapsız bir kaşık geçirmiş 

istikbalin ne kadar 

. Frenklerin elinde semalara u- tıknaz bir kadın, yerde bulduğu 
zandın bir kabak sahanında pirinçlerini 

Olmalı bir abide sana güzel bir ayıklıyarak yiyor! Bu bir yemek 
bahçe sofrası değil, adeta devirlerin çıl

Hüsnünü temsil etsin açıldıkça gm işret ve sefahat alemlerini ha-
gül gonce hrlatan bir Bacchanale sahnesi ! 

San.a çiçek negerek çünkü sen de Kahkahalar, şarkılar, nutuklar, 
çiçeksin naralar, küfürler; hepsi ayrı ayrı 

Bankalardan milyonlar çeken sağanak halinde!.. 
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Mevsim başlarken 
Bu hafta, Beyoğlunun iki büyük sa

lonu yierii mevsime başlamak üzere ka
pılarını açıyor: Melek çarşamba akşa· 
mı (Tersine dünya) filmile, Saray (Es
ki Glorya) perşembe alqamı (Bekar 
Baba) filmile.. 

Bu sene yaz mevsim.inin plij ..e ga• 
zinoculann zaranna serin geçmeai ya· 
zm başında olduğu kadar sonunda ~ 
sinemacıların yüzünü güldürecek gıbı 
görünüyor. Avrupada herkes serinletil
miş salon ararken bizde üşümemek için 
sinemaya gidiyorlar. Arapça bir darbı 
meselde denildiği gibi (Birinin zararı 
ötekinin karidir). 

Vakıa bu sene mevıim, geçen sene
lere nazaran daha erken başlıyorsa da 
mevsimin ciddi program-lannın da be.
men' başhyacağına pek ihtimal vermiyo
ruz. Bu haftalarda gösterilen filmler 
mevsim ortasında tekrar gösterilmek Ü· 
zere aynhmş filmlerdir. 

933 - 934 sinema mevsiminin baş· 
lad\ğma dair olan bu kısa yazımızda 
sinemacdanmızın büyük bir kusur ve 
ihmallerinden bahsetmeyi gazeteci vazi
fesi biliriz. 

Daha dört sene ancak oluyor ki; 
gazetemizde ilk sinema sahifesini biz 
yapmıştık ve bunu şehrimizin maruf bir 
sinemacısının teşvikile yapm,ştık. O za
man bütün sinemacılar bu teşebbüsü 
alkışladılar, tasvip ettiler, manevi yar
dımlannı eksik etmedtter. Zaman geç· 
ti, onlann bu hızı yavaş yavaş dindi ve 
bugün tam ve hiddetlendirici bir kayıt
sızlık onun yerine kaim oldu. 

Evvelen kat'iyetle iddia ederiz ki; 
bizdeki sinemacılar ve filmciler (Mat· 
buat servisi) diye bir şeye malik değil· 
dirler ve kendilerini böyle bir şeyle 
mükellef addetmezler. Bunlann içinde 
yalnız bir firma bazı gazetelere Avru
padaki reklam neşriyatından birinin 
haftalık mecmualarını göndermeğe dela· 
!et etmiştir. Ve bu servis kendi kendi
ne devam eder gider. Sinemaları
mız garip bir Kurunuvüsta zihniyetile 
mevsim esnasında ne filmleri göstere .. 
ceğini olsun haber vermek istemez. Ra .. 
kibinden, komş:usundan yılar. Zaten 
mecmuu dört beşi geçmiyen bu esnaf 
şimdiye kadar hiç bir meselede arala
rında birleşmiş değildirler. Bütün sai
leri hiribirlerini kırmak ve ızrar etmek
tir • Bu harekette haklı mıdırJar, orayı 
bilmeyiz fakat (vazıh müşahede) bu
dur. 

Bunlardan hiç birisi mevsim ba,ın
da seyircilerini, matbuatı ve balkı o se
nenin yenilikleri hakkında, yeni artist
leri hakkında, tenvir etmez. Haydi 
bunları yapmak istemiyorlar veya ya
pamıyorlar diyelim. Lakin eskiden haf
tada bir beş tane fotoğrafla ufacık ve 
fena tercüme edilmit bir hülasayl gaze
telere gönderirlerdi, §İmdi onu da yap
mıyorlar •• Ve sanryorlar iri; gazeteler 
sinemacıların ve filmcilerin pe§İnde ko
şarak yalvarıp yakararak bu malumatı 
alacaklardır. Boş hayali 

Binlerce lira verip getirttikleri film· 
ler için burada özürsüz bir mübalağa e
dehiyatile filme aldı~d\kları haftalık 
kısa gazete ilanlarından başka hiç bir 
neşriyata lüzum görmiyen sinemacıla
rnnız Avrupadaki meslektaşlannın bu 
yolda neler yapmakta olduklarını dü
şünmüyorlar mı? 

Sinema işleri, bir zabıta vak'ası de
ğildir ki gazeteci onun peşinden git
sin ve bütün unsurlan toplasın!. Sine
ma sanatla, ticaretin birle§tiği garip 
bir halitadır. Gazeteciler bugüne ka
dar bu garip halitanın hırpalanmaması 
ve san'ati başkasına ait te olsa ticareti 

47 milyar sermaye 
Dünya filimciliği ne kadar 
sermaye üstünde duruyor 

Dünya sinema sanayiinde 45 milyar 
frank sermaye vardır. Bunun yüzde sek 
seni yani 36 milyan Amerikanındır. A
merikada bu yÜzden 350 bin kişi geçİl)ir. 
Per hafta dünyada sinemaya gidenlerin 
adedi 2~0 milyondur. Bunun 115 mil
yonu Amerikadadır. 

Her sene sinema reklimı için 2 mil
yar frank sarf edilmektedir. ---

Alman yada 
- Fransadan Almanyaya 933 - 34 

mevsimi zarfında 40 film itlıal edilmesi 
hakkında Almanlarla Fransızlar arasın
da itilaf hasıl olmuştur. 

- 1933 - 3i mevsimi için 103 Alman 
filmi hazırdır. 

- Maruf Alman artisti Güstav Frö
lich vô.znsahne olarak ilk filmini Peşte· 
rJ çekmiye başlıyacaktır. 

Fransada film çevirmeğe başlıyan 
Pola Negri 

bizim olau bu müesseselerin zarar gör
memesi i.çin her mümkünü yapmışlar
dır Buna mukabil sinemacılarımız ken
di iılerinin neşriyatına ait gayretlerini 
bugün artık sıfıra indirmiş bulunuyor
lar 

·Mahiyeti meçhul bir laübalilik eseri 
olan bu gç;vşemenin bu sene artık orta· 
dan kalkal:ağını ve matbuatın gösteri· 
lecelı: .filbder hakkında bütün tafsilati
le vakti11jle haberdar ecl'tleceğini, resim
lerin ve t knik maili.matın muntazaman 
gönderileceğini kuvvetle ümit ve temen .. 
ni ediyôr.uz. 

Sinemacılanmız pek ala bilirler ki; 
gazetelerimizin abone olduğu Avrupa 
mecmua ve gazetelerinde bu malumatı 
bulmak hem de en bitaraf kalemlerden 
öğrenmek mümkündür. Ancak çok de
fa bizde filmlerin asıl isimleri değişti
rildiği ic;:in onu görmeden aslını öğren .. 
mek müşküldür. Program gösterilmeye 
başladıktan sonra yapılan neşriyatı da 
sinemacılarımız gecikmiş addediyorlar. 
Hiıl.a umuyoruz ki sinema sermayedar
larnnız matbuatı ihmal etıniyecekler
dir. 

Burhanettin 

s 

Bir erkek güzeli: Yeni Fransız artisti Jean Pierre Aumont •• 

1 Sinema haberleri 1 
ı----* Maurice Chevalier Hollywood'da İn 
giljzce ve fransızca olmak üzere yeni bir 
film çevirecektir. Filmin ismi (Atk :\'O
lu) dur. 

* Boby le Roy ismi verilen bir yaşın· 
daki bir artist Maurice Cbevalier'nin 
Monsieur Bebe ismindeki filminde oyna
dıktan sonra Paramount firması hesabı .. 
na daha üç filmde oynıyacaktır. Ne ta
lihli çocuk değil mi? .. 

* Alman yada çevrilmekte olan (Dün
yanın öbür ucu) İsmindeki film çekilir· 
ken hazır olmak üzere Fransız matbuatı 
davet edilmiştir. Bu filmin fransızca nüs 
hasında Kate de Nagy ve Pierrer Blan
char oynuyorlar. 

* Münich Fransız Konsolosu bu şehir
deki Galstelsteig stüdyolarmı ziyaret et 
miı ve Tunnel filmi çevrilirken hazır" bu 
lunmu§lur. 

* On sene evvel eylul ayında piyasa
ya çıkanlmış olan filmler: 

Büyük Petro (Emil J annings ile), Sa
rılmış ev, Çocuk kral, Parisli çapkın, 
Aşk şarkısı, Jöneviev, Öldürdüğüm a
dam, Babacık, Sadık kalp, Caz ve gita
ra. Dilenciler Kralı. 

* Mary Pickford ile Douglas Fair
banks'm bo§andıkları maliımdur. Mary 
Douglas'rn birinci kansı değildi. Doug· 
las Junior'un anası Mary değildir; Doug 
las'm ilk kansmdandn-. 

* Rusyada beş dil üzerinden bir film 
çevrilmiye başlanıyor. Bu filmin adı 
(Büyülr Petro) dur. Ve üç kısımdan 
mürekkep olacaktır. 

* Richard Arlen bilainkıta on senedir 
Paraınount firmasile konturatlı idi. Bu 
koırturat ahiren bitmiş ve henüz tecdit 
edilmemiştir. Uzun konturat rökoru bu 
suretle teessüs etmiştir. 

* Meşhur yÜzücü ve sinema yıldızı 
(Aslan adam) ismini alan Bester Crabbe 

Rus sinemacılığı 
Geçen sene Rusyada 

950 film çevrildi 
Rusyada bütün sanayi glbi ıinemac"" 

lık ta hükumetle;;tirilmiştir. Orada iki 
film çevirme müess~sesi vardır. Mejralc> 
pom ve Soyouzkino. Bunlardan birincisi 
yalnız Moskovada ikincisi hem Lenin
grat hem Moskovada stüdyolara malil<
tir. Bu stüdyolar Rusyarun Hollywood' 
u addedilen Potelicha sırtlarında on bü· 
yiik binadadır. Ve bütün teçhizat en son. 
fen esaslanna göre yapılm.ııtır. 

Rusyada geçen sene 950 film çevril· 
mi,tir. Bu meyanda havadis filmleri da· 
hil değildir. 950 den 300 tanesi sanat 
eserleridir. Geri kalan 650 si ise terhiyt 
ve öğretme filmleridir. 

ata binmesini bilmiyor. Son çevirecegı 
filmde ata binmiye mecbur olacağı için 
timdiden talim etmekte ve her defasın
da attan düşmektedir. 

* Güzel Silviya Sidney elyevm Paris
tedir. 

* Paristeki sinema üniversitesi yakın .. 
da tekrar derslere başhyacaktır. Bu mÜ· 

essese açılaL üç sene olmuı ve mütead· 
dit genç artistler yetittirıniştir. 

* Pola Negri'nin çevireceği (Taaı• 
sup) ismindeki filme başlanmıştır. 

* (Demirhane Müdürü) filini hitmit
tir. Başlıca artistleri Gaby Morlay ve 
Henri Rollan'dır. 1 

* Alman aansörü King - Kong filmini 
menetmittir. 

* Herbert Emesi Grok ismindeki At. 
man tenoru (Saadet şarkm) iıı:ııi.ndeki 
filimde ha§ rolü almıştır. 

canlı bir çeksin 
. Neler hediye etse azdır sana bu 

millet 
Milletin kesesine eyledin sen 

çok himmet 
Başka türlü bir şeref bahşeyle

din Türklere 
Giymek değil otursan layik sa

mur kürklere 
Düşmanların başına ayakların 

tunç tokmak 
E.şrel'in kalbi olsun sana 

benzinli çakmak 
Buyurun bakalım? Nasıl, fena

ını? Güzellerle, güzellik müsaba
kası ile, hiç umulmadan kimler 

Hademelerden birinin, kirli kap
ları daldırıp çıkardığı bulaşık suyu 
karavanasma saçları merdiven 
merdiven kesilmiş, gözleri içeriye 
batmış bir genç kız yaklaştı; Bu
laşık suyuna ellerini soktu, çıpıl 
çıpıl yıkandı, sonra baktı, güldü, 
güldü, kafasını soktu ve sudan ka
na kana içti. 

......................................................................................................... 

eşgul oluyorlar? 
Mehdi şairin şarkılarmdan da 

bir nümune görün: 

Şikayetim sendendir gönül şa
dolduğun yok 

Her emelden mahrumsun ber
murat olduğun yok 

Cefalarla hemdemsin sefayı bul
duğun yok 

Bir an olsun elemden azade kal
dığın yok 

Mehdi şair Eşrefin, destanını, 
:ıtethiyesini, şarkısını okuyunca şa
ltliği hakkında kafi bir fikir edin
diniz. Şairliği zararsız, o halde 
lııehdiliğinden korkmalı! ,· 

Allahtan ki o gün, mehdiliği tut
~amıştı; yoksa divanını almak 

1_ ~htiyarlığından ve okumak zev
ttınden mahrum kalırdık. 

Y ~~eİc ·v~k~i i • • • • • • 
J Beyaz gömlekli kadm, erkek ha
l eıneler, ellerinde irili ufaklı tas
ar, karavanalarla pavyonlara ye
lııek taşıyorlar. 
tet~v~~>nl?rı?' .kapı~arı açıldı ve 

orgulerın ıçı behımi çığlıklarla 
Çınlaınağa başladı. 
t Pavyonun arka tarafındaki uzun 
ahta masa ve sıraların etrafırı lq. 

sa beyaz donlu, beyaz gömlekli 
Çıplak ayı>.k bir insan sürüsü kuşat-

Yemek sofrasındaki arı oğultu
su devam ediyor. Oturanlardan ki
mi kalkıyor, bir müddet keyifli ke
yifli, yahut hiddetli dolaşıyor .•. Ki
mi durup dururken ekmeği var kuv 
vetile tel örgünün dışarısına fırla
tıyor, sonra sağında veya solunda
kinin ekmeğini kapıyor. 

Bu mütemadiyen kalkıp oturan 
sofra halkinın keyfine dokunma· 
yın .•• Bazan bir dilim ekmek ısırıla 
ısırıla, dişlene dişlene, bir yemek 
sahanı avuçlana avuçlana bütün 
masayı devrediyor. 

Mahmut YESARi 

Vecihinin geçirdiği kaza 
Tayyareci Vecihi Beyin tayyaresile 

Kadıköy üzerinde bir uçuş yaparken, 
makineye arız olan bir sakatlıktan do 
layı denizden geçen bir kotranın dire 
ğıne çarparak parçalandığını ve tayya 
rede bulunan Vecihi ve talebesi Fu
at Beylerin hafifçe yaralandıklarını 
yazmıştık. 

Aldığımız tafsilata göre, Vecihi B. 
bir aralık çok aşağıdan uçarken kot
ra direğine ansızın çarpması üzerine 
tayyarenin müvazenesi bozulmuf ve 
kaza vukua gelmiştir. Çarpışma hafif 
olmuşsa da, tayyarenin alabora olma
sınln önüne geçi'~ ıemiştir •• 

Tayyarenin ka'.:"1atları ve pervane 
si tamamen parçalanmış ve kulan~lma 
yacak bir hale gelmi~tir. Vecihi Bey 
kazadan •onra hafif bir bay!(ınlık 11e 
çirmi.&se de biraz sonra ivile.smistir .. 
Fuat Bev de, sukutun tesirile bıwılmış 
tır. Ver;hi ve Fuat B•vlerin bir iki ı 
verJeri berelPnmekt.,..n baska vücutçe 
bir 2.rY7ava 1 1 ~rrmi'\d1k1arını mPmnn"ı.İ / 
:V"t!e öğrendik. Tekr3r geçmiş olsun de 
riz. 1 

Vilayet koşusu bugün 
Bugün yapılacak son koşulara yirmi 

yedi at iştirak ediyor 
Y anş ıslah encümeni tarafından ter

tip edilen at yarışları geçen hafta niha· 
yet bulmuştu. Bu hafta da lstanbul vİ· 
)ayet ve belediyesi tarafından tertip e-' 
dilen at koşulan yapılacaktır. Bu koşu 
diğerleri gibi beş koşu olarak yapıla· 
caktır. Bu yarışta en ziyade nazan dik
kati celbeden şey her yanşın ayrı ismi 
olması ve yarışlara 27 atın girmeıidir. 
Bu yarıştan başka artık yarış yapılını
yacaktır. 

BiRiNCi KOŞU: 1933 senesi zarfın
da hiç koıu kazanmamış üç yaşındaki 
yerli yarunkan arap ve halis.kan arap 
erkek ve dişi taylara mahsustur. 4 at 
iştirak edecektir. ikramiyesi: (250) 
liradır. 

Birinciye, 175 lira, ikinciye 55 lira, 
Üçüncüye 20 liradır. 

Dühuliyesi: iki buçuk liradır. Siklet: 
56 kilodur. Mesafesi: 1400 metredir. 

iKiNCi KOŞU : (lstanbul Belediye
si koşusu) Üç ve daha yukarı yaştaki 
yerli ve yarım 1 ngiliz at ve kısraklara 
mahsustur. 9 at iştirak edecektir. ikra
miyesi: 400 liradır. Birinciye 325 lira 
ikinciye 55 üçüncüye 20 liradır. Dühu
liyesi: 4 liradır. Sıklet: Üç yaşındakiler 
50 kilo, dört yaşındakiler 60 kilo beş ve 
daha yukarı yaştakiler 62 kilo ta§ıyacak 
!ardır. Mesafesi: 1600 metredir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: Adalar koşusu. 
Handikap Üç ve daha yukan yaştaki saf 
kan lngiliz at "Ve kısraklara mahsustur. 
5 at İştirak edecektir. ikramiyesi 450 
liradır. Birinciye 375 lira ikinciye 55 
lira üçüncüye 20 liradır. Dühuliyesi: 
dört buçuk liradır. Mesafesi 2600 met• 
redir. 

DÖRDÜNCÜ KOSU: Veliefendi ko 
şusu. Dört ve daha y~karı yaştaki yerli 
yarrmkan arap ve haliskan arap at ve 
k·sraklara mahsustur. 5 at iştirak e
decektir. ikramiyesi 400 liradır. Birin
ciye 325 lira ikinciye 55 lira üçüncüve 
20 liradır. Dühuliyesi: 4 liradır. Sik-

Jet: Dört yaşındakiler 54 kilo beş ya
şmda ve daha yukarı yaştakiler 56 kilo 
taşıyacaklardır. 933 senesi zarfındaki ka 
ıı:andıklan İkramiye yekunu 500 lirayı 
dolduranlara ikişer 600 lirayi dolduran
lara üçer 800 lirayi dolduranlara dörder 
ve daha fazla kaznmış olanlara beşer 
kilo ilave edilir. Hiç kazanmamış olan
lardan beşer kilo tenzil edilir. Mesafesi: 
4000 me~redir. 
BEŞINCCl KOŞU: Dört ve daba yu 

karı yaşta ve 933 senesi zarfında kazan 
dığı ikramiyeler yekunu 300 lirayi dol
duramayan yerli, yarımkan arap ve ha
liskan arap at ve krsraklra mahsustur. 
4 at iştirak edecektir. ikramiyesi: 200 
liradır. Birinciye 125 lira ikinciye~ 
lira üçüncüye 20 liradır. Sıklet: Dört 
yaşındakiler 58 beş ve daha yukarı yaş 
takiler 60 kilo taşıyacaklardir. Mesa· 
fesi: 2000 metredir. 

Celal Bey geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

hati etrafında izahat vermİ§lerdir. Ve 
kil Bey, dün Sirkeci istasyonunda ken 
diJerini karşıJayan gazetecilere seya
hat yorgunluğundan dolayı henüz bir 
şey .Öyleyemiyeceklerini beyan etmiş 
!erdir. 

* • * 
lktısat vekili Celal Bey dün öğ

leden sonra Üçte Dolmabahçe sara
Yına giderek Gazi Hazretleri tarafın
dan kabul edilmiştir. Reisicüınhur Hz. 
Celal Beyi Ankaraya hareket buyur
dukları saate kadar neztlerinde alı• 
koymuşlardır .. 

Yarın Ankaraya gidecek olan Ve
kil Bey hükumet merkezinde Yunan 
nazrrile cereyan edecek müzakerata 
İştirak edecek, birikmiş işleri, tA.kas 
ve sair meseleleri tetkik eyleyecektir. 
Celal Bey Avrupada vAp'ıih itilafl,.r 
hakkında da Heyeti Vekilede izahat 

Yunan başvekilinin 1 Vatan için 
Seyahati Ölenleri ziyaret 

(Başı 1 İnci sahifede) 
re bu sabah toplanmıştır. 

M. Caldaris, içtimada hazır bulunan 
muhtefif siyasi ftrkalar rüesasına seyaha
tınm maksadım ve An.karada imza edi ... 
lecek olan Türk • Yunan dostluk misa
kının mahiyetini ve ayni zamanda hükll 
metin siyaseti hariciyesinin anahatları
nı izah etmİflltir. 

M. Çaldarlsin izahatını takiben bilu
mum fırka reisleri, hüklimetin dünya 
sulhüne hadim olmağı istihdaf eden 
siyaseti hariciyesini tasvip etmiıler ve 
Türkiye ile bir dostluk misakı İmzası 
hususunda tamamen mutabık oldukları 
m bildirmişlerdir. 

Yunan emniyeti umumiye müdürü 
şehrimizde 

Yunan Başvekili Mösyö Çaldaris'in 
Ankarayı ziyareti dolayısile şehrimize 
gelmiş olan Yunanistan Eminyeti umu
miye müdürü IMösyö Ange Evert dün 
müzeleri ve Topkapı sarayını ziyaret 
etmiştir. Muhterem misafirin mihman
darlığına komiser Nail Bey tayin edil
miştir. 

Başvekilimizin Solya seyahati 
Zora gazetesi yazıyor: 
Türkiye Başvekili ismet Paşa Haz

retlerile Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Beylerin Sofyayı ziyaret programları 
hazırlanıp tasdik edilmek üzere Sof. 
yadaki Türkiye elçiliği tarafından An
karaya gönderilmiştir. 

ismet Paşa ile Hariciye vekili Tev
fik Rüştü Bey 20 eylulde Sofyada bu
lunacakları kesbi kat'iyet etmiştir. Fa· 
kat hususi bir trenle mi, yahut Ori
ent Ekspres ile mi hareket edecekleri 
henüz malum değildir. Bu cihet ismet 
Paşa Hazretlerinin verecekleri cevap
tan anlaşılacaktır. 

Türk misafirleri evvelen sefaretha
nelerine yerleşeceklerıfir. Türkiye Sof. 
ya elçiliğinin kalemi mahsus müdürü 
Zeki Bey bugünlerde ziyaret programı 
hakkında Ankaraya gideceklerdir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
şehitlerini ziyaret için bir vapur ıeıı 
yahati tertip etmiftir. GülcemaJ va 
puru dün ak§am, ziyaretçileri hami • 
len saat 18 de Galata rıhtnnrndan ha 
reket etmiştir. 

Vapur, alay sancaklarile donan • 
mrş ve Marmaraya açılırken bava fi. 
§ekleri atılmıştır. 

Gülcemal cumartesi sabahı limanı 
mıza dönecektir ... 

Gençliğin iki güzel karart 
Türk talebe birliği idare heyeti dün 

toplanarak iki güzel ve yerinde karar 
vermiştir. Birlik yÜkaek tahsil genç• 
liğinin İ§tirakile önümüzdeki perşem 
be günü Çanakkale ıehitliklerine bir 
ziyaret tertip etmiştir. Talebe tehitlik 
lere varınca karaya basacak, bütün §Ü 
heda mezarlarını birer birer gezecek 
ve her şehitliğe birer çelenk koyacak· 
tır. Birlik idare heyeti, Ça.nakkalede 
§ehit düşenler için büyük bir abide 
dikmeğe de karar vermiştir. Bu abide 
nin planlan hazırlanmıttır. Masrafı
nı bütün gençlik daha şimdiden taah· 
hüt etmiş bulunmaktadır. 

SlHHA T ALMANAKI 
Büyük tıp üstatlarımızdan (Mazhar 

Osman) Bf. nin çok geni§ fedakarlık. 

!arla ve yüzlerce doktorumuzun en fay 
dair yazılarının da ilavesile netrettikle
ri ve bir nüshasını, yüksek iltifatlarile 

namıma gönderdikleri bu emsalsiz sağ
lık definesi kılavuzunu, bütün kıymet 
tanıyanlarmııza, şükranla tavsiye ede

rim. Türk şiir kralı: Filorinalı Nazım 
(7172) 
~~~~~~~~~-

ı- Göz Hekimi~ 
Birinci sınrf mütehassıs 

verecektir. Vekil Bey Ankaradaki İş· 
]erini intaç ettikten sonra tekrar İs· 
tanbula gelecektir. 

1 
Dr. Süleyman Şükrü 

ı (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

hOJ'V.;) 
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MEMLEKET 
HABERLE 

Bir biçki •• 
sergısı daha açıldı lat. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilinları 

Maltepe Piyade Atış mekte 
bi için 80,000 kilo ekmek 
18-9-933 pazartesi günü saat 
14 te kapalı zarfla ıatm alı
nacaktır. İsteklilerin fllrlna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel tekJif mek 
tuplarmı komisyon riyasetine 

Çiftçinin yUzU gU!dl 
Diyanbekir (Husuıi) - Ziraat ve

kaletinin nümune fındalığı çok fayda
lı olmaktadır. Bu sene de halka para
sız yüzlerce fidan tevzi edilmiştir. Zür
ram bu sene mahsul cihetinden yüzü 
giilmüştür. 

Düzce'de zelzele 
DOCZE - 28 ağustos sabahı bu

ıada üç defa hareketiarz hissedilmiş
tir Halle büyük bir korku geçİrmİ§tir. 
H~sarat ve nüfusça zayiat yoktur. 

Köy muhtarları mahkOm oldu 
IM!ALATYA - Kaçakçılığa karşı 

vazifelerini ihmal ettikleri anlaıılan 
Zahmettin lı.öyü muhtan Omer Efen• 
ıli ile köy ihtiyar heyeti azasından Yu
suf Ağa ihtisas mahkemesince birer 
hafta hapse ve otuzar lira para ceza• 
ıma malıkWn edilmişlerdir. 

- Akhisarda kuduz kö-pe-;-k-;-le-r -
AKHiSAR - Vilayetin emrile Sel

çilı.li köyünde iki jandarma tarafından 
bir hafta içinde (78) köpek itlaf edil
mitlir. Bunun sebebi o civarda ölen 
kuduz bir beygirin köpekler tarafından 
yenmesidir. 

Çeşme vapur isteyor 
ÇEŞME - Denizyollan iılebne i

daresi upurlan son zamanlarda Çq• 
meye hiç gelmemiye baılaımılardır. 
Bu hal halkımızı çok endişeye düşür
mektedir. 

Ercişte iki şerir yakalandı 
ERCiŞ - Eıkiyalara yataı.lık et

mekte olan F eto ve Beko isiminde iki 
azgın ıerir yakalanmıştır. Bulnann el
lerinde köyleri baıarak alınmış 10 sığır 
müsadere edilmiştir. 

Haydarbey köyünde de yine bir ka
çal.çıda hir kaç sığır ile hir tüfek ve hir 
sandılı: cephane yakalanmlıtır. Bu a
damlann ayni zamanda kaçak~Lk yap
bklan da tesbiı edilmiıtir. 

Sıfıra karşı bir 
SiVAS, 5 (Milliyet) - Kabak ya

:ııomda Sıvasa gelen Amaıya ıpov ve 
Sıvasspor ldüpleri arasında havanın 

rüzgarlı ve tozlu olmasına rağmen bir 
futbol maçı yapılmııtır. Maçta fırka 

lnunandam llyas Pata hazretleri ve da
ha bir çok zevat hazır bulunmuşlardır. 
Muayyen saatte maça başlandı, hava 
çok rüzgarlı ve fırtınalı idi, birinci haf
layımda berabere, ikinci haftaymıda 
Sıvadılar rüzgar altında olmalarına 
rağmen bir gol atmıılar ve sıfıra kar
t• birle galip gelmiılerdir. 

Muglada yapılacak köprüler 
MU~LA, 6. A. A. - Muğla - Köy· 

ceyiz - Fethiye arasında bulunan yollar 
Üzerindeki dalman ve namnam köpriile 
rinin İn!B•ma karar verilmiıtir. Köprü
ler bet<ından yapılacaktır. Uzunlukları 
J20 ve 130 metre olacaktır. Bu sene 
yollarda 20 bin mükellef amele çalııtr• 
rılacaktı.. Amele birinci teırinde ite 
başlıyacakt:ır. 

Bir çoban kendisine ameliyat 
yaptı 

YILDIZELi - Kömit köyünde dağ
da kuzu çobanlığı yapan bir adam U• 

yurken koynuna bir yılan girmit ve ço
banı 1<11 böir\inden ısınnqtır. Çoban ı
ıınlınca uyanını§, yılanı ellerile ıöm
leğO, içinde sıkarak ölcfünnüı. fakat sol 
lıöğriinde de delııetli bir •ancı batla
IDI§br. Zehirlenip öleceğini anlıyan ço
ban hemen cebinden btçağı111 çıbrmıı 

ve yılanın ısırdığı yeri bıçağı ile kese
rek oradan kocaman bir et parçasını 

kopanp atmış, sonra da koıa koşa ıeh· 
re gelip hastaneye müracaat etmittir
Çoban tedavi altına alı1UD1ştır. Y danın 
11mbğı yer zehir imtisas etmeden kesi
lip abldığı için çobanın hayalmda leh· 
like yoktur, ancak yarası biraz büyük 
ıre derindir. Tedaviıi uzun ıürecek
lir. 

Adana Adliyesinde iş yok 
ADANA - Adana hu mevsimde çok 

kalabalıktır. Memleketin dört köşesin· 
den gelmiş olan binlerce amelenin teı
lril ettiği bu kalabalık arasında adi de 
olsa ceraim fazla olmaktadır. 

Nöbetçi mahkemenin vazifesi artmıı
br. Nöbetçi mahkemenin azalıklarmda 
münhal bulunduğu için talil yapması 
icap eden hakim Salih ve Hadi Bey
ler tatil yapamamışlar, münhal azalık
lara vekalet etmiılerdir. 

Milliyet'in romanı: 6 

Iktısadi vaziyet 
Mardinde buğday, arpa 

fiab düşük 
MARDiN, (Milliyet) - Mardinde 

iktisadi vaziyet §ayam memnuniyet bir 
vaziyettedir. Bu se
ne kaza dahilinde 410 
\ i§i tüccar kaydedil-
,iş tir. OCazalarda da 
nziyeti iktisadiyenin 
htkişafı için Ticaret 
Odasının teşehbüsile 

beş kazada mümessil 
azalıldar teıkiline lk
'isat Vekaleti Celile
inden emir istihsal e 
ıJmiıtir. Tetkil edi

!n mümessil azalar fe 

aliyete .ıreçmişlerdir. 

Bu sene yedi ay 
Ticaret Odası Reisi zarfında memle-

Musa Kalat Bey kete 615, 740 lira 
kıymetinde eşya ve 

vemaddı ticcariye girmiş olup buna mu
kabil 132,747 kilo sadeyağ lıtanbul, iz. 
mir, Adana'ya 257,820 kilo buğday Kilis, 
Antep, Trabulus, 70,583 kilo badem içi 
lstanbul, Menin ve kısmen Suriyeye 
61064 kilo mazı, 80, 711 kilo yapağı Suri
yeye 654,690 kilo kuru üzüm lstanbul 
Antep, Diyarbekir ve kısmen Suriyeye 
ve 45000 adet kafak ağacı lrak'a, 
1,294,500 adet yumurta Suriyeye, 189420 
adet bağırsak lıtanbula 293,673 adet 
ham deri lstanbul ve kısmen Suriyeye 
sevkedilmiştir. 

Şimdilik ıtok hir halde olup ıevkedil
mek üzere 80,000 kilo sadeyağ, 30,000 
adet bam deri, 130,000 kilo ham yün 
mevcuttur. 

Mardinin mühim sanatlanndan biri o
lan dokuma sanati gittikçe haliterli.kkide 
olup son sene zarfında 864,000 metre çe
titli dokuma ve 1,850,000 metre muhte
lif renk ve şekillerde ham bez Diyarbe
kir~ Mus, VaJ\ Siirt~ Erzurum ve civar 
mahallere sevkedilmiıtir. 

Suriye Hükıimeti huğdaylanmızdan 
bura fiati kadar resim almakta olduğun
dan buğdaylanmız lıir tarafa gönderil
miyerek zürranm elinde kalıyor. Bu se
ne kı! mevsimi bidayette kuraklık, bila
hare de fazla soğuk ve yağmur yaptığı 
için koyunlanmız yüzde altmış nisbetin
de telefat vererek ı:eçen senelere göre 
bu seneki yağ ve yapağı ihracatımız a
zalmıştır. Buğday ve arpaya mahreç bu
lunmadığından fiati gittikçe düşmekte, 
ziraatimizi mütesrdr etmektedir .. 

Midyat kazasına tabi kerburan nahiye 
sindeki petrol manbar üzerinde mütehas· 
sısların yapmış olduğu tetkikat iyi bir 
netice verirse Mardin iktisaden yükse
lecektir. "Derlik,, kazasında altın,, simli 
kurşun ve demir madenlerinin mevcut 
olduğu anlaşılmıf ve iılenilmesi için te
ıehhüs ve vekalete müracaat edilmiştir. 
Eıkiden derlik kazaımda zeytinyağı ip
tidai bir ıekilde istihsal ediliyordu. Bu 
1<1n senelerde fenni bir "'kle ifrağ edil
miş ve mezkur zeytinyağmdan Mardin 
ve Deriikte güzel salıun imaline batlan
ınıştır. 

Akhisar kaymakamı 
AKHiSAR, (Milliyet) - Ezine kay

makamlığından naklen tayin edilen Rauf 
Cavit Bey kazamıza gelerek vazifesine 
başlamııtır. 

Katil ana, mahküm oldu 
Aydın ağır ceza mahkemesinde bir 

ana çocuğunu öldürdüğü için yirmi se
ne hapse mahkum edildi. 

Oz evladmı öldüren ana Koçarlı na
hiyesinde Arife Hanımdır. Olen çocuk 
on aylık kızı Fatmadır. 

Arife Hanım, uzun zamandanberi 
zevcile geçinemiyor ve ayrı ya§ıyordu. 
Kimaesiz bir kadın olan Arife Hanım 
çocuğunu geçindiremiyecek kadar mü
zayika içinde idi. Çocuğun hiç bir na
fakası yoktu. 

Arife Hanım, kendisile birlikte ço
cuğunun da açlıktan öleeeğini hisse
dince çocuğunu kendi elile kuyuya ata
rak öldünnüş tür. 

Selendi köyü cinayeti 
ABHISAR, (Milliyet) - Selendi kö

yü muhtarı Fahri Beyi feci bh· şekilde 
cerh ve katleden katiller bugün mahke
meleri icra edilmek üzere jandarma ne .. 
zareti altında Maniıa ağır ceza mahke
mesine sevkedildiler • 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ıinema ;yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKl BAUM Terceme: KAMRAN ŞERiF 

Belediye encümen azalıkları 
AKHiSAR, (Milliyet) - Mülkiye 

müfettiıi Nedim Nazmi Bey tarafından 
elleri işten çektirilen kazamız belediye 
encümeni azalıkları intihabatı için Mani
sa vilayet makamından istihsal edilen 
müsaade üzerine belediye meclisi kesif 
halk tabakası huzurunda fevkalade içti
ma ederek riyasete bankacı Neci encü
men azalıklarma doktor Cevdet, Benli 
oğlu Rıza Beyleri seçınitlerdir. 

Kurtuluş bayramı 
AKHiSAR, (Milliyet) - Kazamızın 

düşmandan kurtulduğu 6 eylülde muaz
zam ihtifal yapılmak için hazırlık de
vam etmektedir. Cümhuriyet Halk Fır· 
kası gençlik bandosu Akhisar kurtuluş 
bayramını kutluladıktan sonra 8 eylül 
Manisa, 9 eylül lzmir kurtuluş bayramı 
merasimine de iıtirak etmek üzere hazır
lanmaktadır. 

Turfanda incir 
AYDIN, (Milliyet) - Dün Nazillide 

Atçalı Şevket Beyin mağazasında halcı 
zade Hakkı, Aydmh izzet Beylerle Bar
kinin oğlu Refail ve simsar politi efen
dilerle bazı müstahsiller toplaşarak İncir 
işleri üzerinde konu:pnuılar ve ilk tur
fandanın eylülün altıncı çarşanba giinü 
1500 - 2000 çuvalbk lıir parti olarak 
sevkini kararlaştırmıılardır. 

2,3 gündür lıulutln giden havalar dün 
öğleden sonra oçıhn:r§ ve incirlerin yüzü 
&iilmüştür. 

Eve ateş veren hırsız 
BOZI>OGAN - Bozdoğana ilci sa• 

at mesafede Kavaklı köyünde Emin oğ
lu Mustafa Efendinin evine bir hırsrz 
girmiı, bir çok kıymetli eşyalarım al
dıktan sonra kaçaıken eve ateş ver
mittir. 

Hırsızın ve kundakçının Dunnuı oğ
lu Bekir isminde biri olduğu anlaşıla
rak yakalanmııtır. 

Kütahyada yol faaliyeti 
KOT AHY A - Vilayetimizin her 

tarafında tamirat ve inşaat faaliyeti 
vardır. 

Vilayette buhar ve motörlü olınak 
üzere ıim&ye kadar bq silindir var
dı. Bu sene 13,000 lira verilerek biri 
10,5 diğeri 12,5 tonluk silindir daha a
lındı. 

Vilayetimiz bir taraftan fzmire di
ğer taraftan da Denizliye bağlanmakla 
beraber TavfBDlı - Domaniç ıosesile 
de ikinci bir koldan daha Bursaya bağ
lanmaktadır. 

Galatasaray idman yurdu 
SAMSUN, (Milliyet) - Gala

tasaray takımı Samsun idman yur
du ile cuma günü ikinci defa karşı
lafmı,tır. Oyun tahminlerin fevkin 
de kırıcı geçmif ve neticede birbi
re berabere kalınmışhr. Samsun 
için fayanıdikkat bir derece elde e
dilmi' demektir. 

Cumhuriyet merkez bankasının 
Samsun şubesi 

SAMSUN, (Milliyet) - Cüm
huriyet Merkez Bankasının Sam
sun fUbesi çok sade ve samimi me
rasimle bugün açılmıştır. 

Vali, meb'uelar Samsunun tanın
mı~ zevah bankayı ziyaretle tebri
katta bulunmutlardır. Bankanın 
genç ve kıymetli Müdürü lamet B. 
Samsuna ve bilhassa Gazi cadde
sine süslü bir abide hediye ebnit 
bulunmaktadır. Bankanın tefrit 
tarzı her türlü sitayişin fevkinde
dir. En modern bir banka nümune
si gözümüzün önündedir, 

Genç bir kız ihtiyar bir 
hocaya kaçtı 

Kandra (Milliyet) Burada 
zabitaya ait vak'alar arasında en 
ziyade kız kaçırma hadiselerine 
tesadüf edilir. Geçen hafta içerisin
de burada bir kaç kız kaçırma 
vak'ası olmuştu. Kızın erkek tara
fına kaçması da hemen lıemen kız 

kaçırma vak'aları kadardır.Bilhassa 
geçen hafta içerisinde bu hadise
nin çok garip şekli burada cereyan 
etmiştir. 

Selim Hoca Efendi ailelerinden 
birinin kızı bulunan on dokuz ya-

Çeınberlitaı Biçki yurdundan 

Çemberlitaştaki Teıviki Sanayi Ha
nımlar Biçki ve Dikiş mektebinin sene
lik sergisi dün meraoimle açılmış ve bu 
sene mezun olan hanımların şahadet
nameleri tevzi edilmiştir. 

Sergide genç Türk Hanım kızlan ta
rafından dikilmi§, kadın ve erkek elbi
seleri, roplar, ipekli ve yülnü bir çok 
zarif kostümler teşhir edilmektedir. Bu 

'l<Inda Fitnat Hanım kendi kendisi
ne kaçmtf bulunmaktadır. 

Vak'a JU fekilde olmuftur .. Se
lim hoc:a bir iş için kazaya yakın 
köylere iki günlük bir seyahat ic
rasından sonra bir ak'am üstü evi
ne geliyor. E.vinde zaten seneler
denberi kimsesi yoktur. Binaena
leyh mutat sessizlik hilafına yatak 
odau tarafında bir patırdı işitiyor. 
Ve oraya giderek ne olduğunu an
lamak istiyor. Etrafı dinliye din
liye yatak odasına yaklaşn Selim 
hoca, Fitnat Hanımı orada ev ve 
gece kıyafetile görünce geri çekili
yor. Ve hemen kızın yakında bu
lunan ailesi evine giderek haber 
veriyor. Ve vaziyetin izahım isti
yor. Fitnat Hanımı iki gündenberi 
aramakta olan annesi ve kardetle
ri bu haber üzerine hemen gelerek 
kendisini evlerine götürmek isti-

. yorsa da Fitnat Hanım onları almı
yor. Ve Selim hocaya kaçtığını söy 
liyor. Bu sırada Selim hoca da me
seleye kanfıyor. Ve: 

- Kızım ben ihtiyarım. Bir oğ
lum olsaydı seni alırdım. Sen genç 
sin. Benden çok iyi ve güzel insan
lara layıksın. Onun için evine git 
ben sana kimi istersen alırım, di
yorsa da Fitnat Hanımı fikrinden 
döndürmek mümkün olmıyoı'. Ni
hayet haber veriliyor. Meseleye hü
kumet karışıyor. Bu tekilde kızı 
korkutarak evine avdete mecbur 
ebnek istiyorlarsa da bütün bu uğ
raşmalar botuna gidiyor. Nihayet 
Fitnat Hanımın istediği yerine ge
liyor ve israrı sayesinde muamele
leri bilikmal Selim Hocamn hanımı 
oluyor. 

Bandırma vapurları 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bandır

malıların Güzel Bandırma vapuru ile 
8 ıeneden beri Bandırmaya iılemekte 
olan Feyyaz vapunı vapurculuk kanu
nu mucibince bu hafta Bandırma pos
talarmı kesmitlerdir. Son seferlerini 
yaptıkları akııam iskelede tüccar, es• 
naf, celep ve bir çok kalabalık halk 
tarafından hararetle se13.metlenmiş1 
vapurlar limandan ayrılıncıya kadar 
tekrar tekrar düdük çalarak mukabe
lede bulunmuılardır. 

Hasarat mütehassısları , 
AYDIN, (Milliyet) - Ziraat ha

§arat mütehauıslarından Doktor Nev 
rea Ahmet Beyle Nihat Beyler yanla
rında Nazilli pamuk i&tasyonu rnüdü 
rü Celal Bey olduğu halde buraya gel 
diler ve Boydere Çakırbekl i çiftlikle 
rine giderek pamuk ha§arat ve has
talıkları hakkında tetkikatta bulun
dular. 

Genç ve kıymetli mütehaasıalan
mız bugün Dalama Y enipazara uğra 
yarak Atça, Nazilli ve Kuyucuğa gi
decekler, buraların pamuklarını da 
tetkik edeceklerdir. 

bu sene pkan hammlar •• 

sene mektepten mezun hanımlar ıun
lardır: 

Samiye, Zehra, Emine. Meliha, MeJ>. 
rure, Behice, Sabiha, Vedia, Sacide, A
fet, Atiye, Nesime, Nahide, Halide, Sa
biha, Salime, Nedime, Cevriye, Neza
hat, Hacer, Meliha, Timure, Adalet, Za
hide, ~Jıhmure, Muzaffer, Kadriye, 
Mukaddes, Naciye, Hikmet, Pakize. 
Neriman Hanımlar. 

Fakir çocuklara sünnet dUgünU 
MARDiN. (Milliyet) - Geçenler

de Mardinde on kadar fakir çocuk askeri 
hastahanede sünnet edilmiştir. Sünnet 
edilen talebeler arasında köy yatı mek
tebi talebeleri de vardı. O gÜn münase
hetile Diyarıbekirden kolordunun ban
dosu getirilmiş ve çocuklar §ehirde han 
do ve kamyonla gezdirilmiştir. Aynca 
düğün gecesi hastahane efradı tarafın
dan muvaffakıyetli bir temsil verilmİ§· 
tir. Düğünde vali, mevki kumandanı, 
zabitan, memurini halktan bir çok kim
seler hazır bulunmuş, çok İyi bir gece 
yaşanılmı§trr. Baıta hastahane hekimi 
Mehmet Ali Bey oldu'ğu halde hastaha
ne heyeti sıhhıyesi hu hayırlı teşebbüs
ten dolayı takdire layıktırlar. 

180 çocuk sünnet edildi 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

mem1eket hastanesi operatör Dr. 
Mitat Bey cuma günü hususi has
tanesinde 180 fakir çocuk ıünnet 
ebniştir. Sünnet olmak üzere na
zilli ve diğer kazalarla nahiye ve 
köylerden de bir çok çocuklar 
gel mittir. 

Yanan bir köy 
AYDIN, (Milliyet) - Denizli

ye bağlı Kadıköy nahiyesinde ge
çenlerde büyük bir yanğın olmu,. 
tur. Arazi daima heyelan etmekte 
olduğundan Kadıköyünde yeni
den in,aata müsade edilmemekte 
ve halkın Saraköye yerletmesi 
teklif olunmaktadır. 

Kadıköy halkı dokumacılıkla 

meşgul ve dokuduklan bezlerin 
mühim bir kısmını Aydın ve hava 
!isinde sarfetmekte oldukların

dan, Kadıköyü ıanatkirlarmın 

mühim bir kısmının Aydına gele
rek Aydına yerletecekleri ve tez
gahlarının burada kuracaklanrun 
öğrendim. 

Belediyemizin memleketimiz
de dokuınacdık sanayiinin uyan
masına ve ilerlemesine amil ola
cak bu çalıtkan yurttaflara beda
va arsa vererek iskanlarını temin 
edeceğini tüphe etmeyiz. 

Sivas - Amasya takımları 
SiVAS (Milliyet) - Amasya Spor 

klühü Sivassporla bir kaç maç yap
mak üzere evvelki gÜn buraya gel
mitler ve :zafer bayrammın reami ge .. 
çidine Sivassporla beraber iştirak et
mişlerdir. 

Kendi aralarm~a bir ince 11az ta
knnı c!a bulunan A=aıya.Jılar dün ge 
ce Hayat sinemasında bir konser ver .. 
mi§lerdir. Çok muvaffakiyetle yapı
lan bu konserde lçelli meşhur kadın 
Emine pehlivan da Sivas Spor klulıü 
kaptanı umumisi Şevki Beyle on da
kika alafranga gÜre§IDiıler ve bera
bere lı.almrılardır. 

vermeleri. (245) ( 4393) 
6071 

* * • 
Harbiye ve merbutu mek

teplerin 65000 kilo koyun 
6000 kilo kuzu ve 20000 kilo 
Sığır etlerine verilen fiat paha 
h görüldüğünden 14-9-933 
perşembe günü saat 14 ten 15 
kadar pazarlıkla alınacaktır. 

Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatlariyle Tophanede Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (266) . (4594) . .-. . 

-~ 6232 

Harbiye Mektebi için alına 
cak 2300 çeki oduna talip çık 
madığmdan 10-9-933 pazar 
günü saat 15 ten 16 ya kadar 
pazarlığı yapılacaktır. Şartna 

mesini göreceklerin her gün 
taliplerin Pazarlık günü belli 
saatinde teminatlarile Merkez 
K. Satın alına komisyonu gel· 
meleri. (274) (4703) 

lstanbul altıncı noter dairei valasına: 
Muhterem Beyefendi, 

Tstanbulda Yeni Posta civannda A· 
!alemci hanında 4 No. da Oskar Şeb
ter efendi tarafından 4 Eylül 933 tari
hile ke§ide edilip ıirketimize bugün 
tebliğ olunan ihtarnameye cevaptır: 
Müşterü :nüırndey•.in Şirketimizden 

iiç sandık sun'i İpek iştira etmiı ve nak 
ten tesviyesi icap eden semeni ınebii te 
diyeye parası olmadığıadan, mezkur ih 
tarnamesinde beyan ettiği ilci kıt'a ka 
bili tedavül senet vermiı ve Şirketimiz 
cede leshilellilmaslaha kabul edilmiş 
idi. 'faka& us ulunun hiikfuneti Cümhu· 
riyetimizce ilgası üzerine sebebi muc
bir dolayrsile mebiin teslim hususunun 
te'hir edeceğini tayakkun eden müşte• 
ri müenesemize gelerek uzlanmıf ve 
Şirketimiz mümaileyhin istirhamatını 

is'af ile aktı beyi feshe muvafakat et• 
miıtir. Keyfiyeti feshin Şirketimizi fev
kalade izrar etmesine rağmen, mütterİ· ı 

den zararın tazminini talep etmemekle 
beraber tedavülen aherin yedinde bulu
nan ve vadesinde Şirketimizin mes'uli· 
yeti kanuniyesi derili Ye maim çekil
mesine tahıis edilmi§ oJan (1196,59) 
liraldc senedin vadesinde tarafımızdan 

tediye olunacağım te'yiden mÜ§terii mü 
maileyhin istirhamı üzerine birde mek· 
lup verilmiıtir. Şirketimize karşı me• 
s'uliyeti tazminatla mahkiuniyeti mu
hakkak olan müşterii mümaileyhe kar
l' bu kadar eylik edildiği halde, ken
di•inin mezkUr protestoyu çekmesi ve 
gazetelerle ilan ettirmesi Şirketimizin 

hayıiyetini ihlal kasdile yapılmış hir ha 

reket olduğundan, bundan mütevellit 

her türlü hukuk kanuniye ve zararı zi· 

yam mümaileybten talep edeceğimizi 

üçüncü ııahislarcada malüm olmak üze
re beş nushadan ibaret olan işbu ihtar

namenin aslının dairede hıfsile bir nus

hasımn Oskar Şehter efendiye ve iki 

nüshasının da berayi neır Cümhuriyet 

ve Milliyet gazetelerine tebliğini rica e• 

deriz efendim. (7093) 

Dellatolla Brothers Firması 
lstanbul Baker Han No. 17,20 

siyerek: - Şu senaryo muharriri Simons. • ı Genç kız cidden güzeldi: Delikanlı, Eisenlohr'la konuştuk. O, Jisanımda hiç 
- Ya .•.• dedi. Kimden? Granit'ten Feniks Sine stüdyosunda çalışıy_or... pek büyük heyecana kapılmadan, hunu bir akşan olmadığını iddia ediyor, da-

mi? Granit'i tanır mısınız? Çok nüfuzlu- - Ha. . . Evet... demek o bılet ver- farketti. ince kurşuni robası, en müte- ha doğrusu aksan addolunacak kadar 
dur. di de siz istemediniz, öyle mi? nasip ve zarif bir vücudün üzerine kılıf bariz bir feY göremiyor... si 

- Hayır. Yani, onu da tanınm ama.. - Hayrı istemedim. Onun arkaım- gibi geçmiıti. Fakat Hollywood'da gü- - iyi, canım ama, 0 da Almandır! 
Biletleri Eisenlohr verdi. dan ne çıkacağı bellidir. Sinemadan çı- zellerin bir lokma ekmek kadar kıyme- Delikanlı hararetle• 

Hürmetkar bir tavırla: kınca, gece yemeğine ••• Oradan araba ti yoktur. 
- Ya. . • dedi. Eisenlohr'u tanır mı- gezintisi .. Artık çorap söküğü gibi gi- Genç kız: - O, ıayanıhayret bir vazusahnedir! 

sıruz? der. Muharrirler hiç le aldı başında in- _ Öyleyse girelim, dedi. Davetinize dedi. 
Şimdi daha sessiz olan kapının önüne sanlar olmuyorlar... çok teıekkür ederim. Ve Oliver Dent Sanki bu mütaleaıile lisanındaki şive 

- Yer mi? .• Canım 0 kolay mese eli: Biri nefis bir ıuretıe boyanmı,b. gelmişlerdi. Semada, daha doğrusu her Delikanlı: Donk;. Moresll,o'ya yaptığı gibi. delikan- farkını gidermiş olduğuna kani gibi idi. 
le ••• Yalnız belki o kadar adamakallı öteki, hafifçe hassaıtı. Saslan, ıüphe gece Hollywood'un üzerine ıema yerine - Müsterih olunuz, dedi, ben sizi ge- lımn kolundan tutmasını bekledi. Fakat Genç kız dalgın bir tavırla tekrar etti• 
olmaz... ister misiniz? Geride, yan- siz, gözleriyle bir renkle idi. Saçla- gerilen ve ayna gibi ziyayı al.setliren ce yemeğine davet etmiyeceğim. • öteki oralı olmadı. - Eisenlohr çok nüfuzlu bir adamdır. 
da, ikinci balkon... rındaki bu beyaz parıltıyı muhafaza şeyin üzerinde projektörler gene yol yol Ne cevap verecekti? Delikanlı onu ik- Genç kız sordu: Birden bire gülümsemiye başladı. Ta· 

Bu muhavere eanasmda genç kız edelıilmek için ne kadar zahmet çek- çizgiler çiziyorlardı. Genç kız gene a- na etıneğe de lüzum görmüyordu. Ruha - Almansınız, değil mi? . bii ve teıvikkar bir tavırla: 
gözleriw geyik derisi ayakkabıları- tiğini, ne kadar da para sarfettiğini yakkabdarınm lıumunu ıeyre daldı. A- eza veren 0 yalnızlık ve daussıla gece- - Alman olduğuma neden bükmedi- - Almanca filmler için sizden her 
nın ucundan ayırmamııır. ilk. defa o- Allah bilir. yakkabılann sağ teki biraz solmuı ve !erinden lıiri olmasaydı... yorsunuz? halde istifade ederler.··· dedi. 
larak gözlerini kaldırım komıuauna Fakat fotoğrafa en iyi uyan renk parlamıya baılamıştı. Bu, geyik derisi Genç kız birdenbire: _ Şivenizden derhal anlaşılıyor. • • Delikanlr sustu. Tükrüğünü yuttu. 
baktı: te bu idi. için bir inhitat alameti idi. Gene geyik _ Zaten bir yere gitmiye niyetim 0 ).' _ Sabi mi söylüyorsunuz?... Bu suretle tiyatronun methaline gel-

- Benimle alay mı ediyorsunuz?.. Yıldızlar önlerinden geçerken ken derisinden yapılmıt ufak hir elçanlası madığı için giyinmemiıtim de... Bu küçük ihtar onu haddinden fazla mitlerdi. Önlerinde, lskoçya kıyafetin-
Eğer o mesele o kadar kolaysa niçin disini, hoyiyle ve adelelerinin bütün nı parmaklan arasında evirip çeviriyor- O vaziyette her hangi bir kız da ayni üzmüı gibi idi. Hatta, Arapkari lamba- de bir memur, hir cep l 3.mbası tutarak 
İçeri girmediniz? kuvvetiyle muh~aza edip ezdjrmi- du. Bu çanta da pek o kadar yeni değil- şeyi söylerdi. TanıJlladığınız bir Ameri- .tarla mermer taklidi duvarlar arasından önleri sıra kayar gibi yürüyordu (Bu 

Delikanlı izah etti: yen -delikanlıyı ancak o zaman tanı- di. kalı kadın size daima beklediğiniz ıeyİ ikinci kata çıkan merdivenin ortasında fevkalade müsamere şerefine ikinci bal• 
- Evveli, hu haşarat arasında mı§ gihi sordu: Yorgun ayakkabıların ne ifade ettiği- söyler. ileride iyi tanıdığınız zaman, duruverdi. konda hile müstahdemin hususi kostüm 

yol bulup İçeri girmek kalıil değlldi.. - Demin Oliver Dent'le konuşan ni anlıvan delikanlı: sizi hiç ummadığınız bir çok şevleri kar- Musir ve üzüntülü bir tavırla sordu: giymişlerdi). Yol gösteren adam onları 
Sonra sizi ezmeainler diye yanınızda aiz miydiniz? Demek biletleri size O- _ Eeeee. •• . dedi, giriyor muyuz? şısında bırakanlarr da yok değildir. De- - Konuşmamda hala Alman şivesi en geride, çok yüksek bir yere oturttu. 
durmağa mecbur oldum. liver Dent verdi? _ Eğer isteseydim, ben de bilet bu- Jikanlı gözlerini g<>r.ç kıza doğru indirdi; var mı, dersiniz? O sırada orkestra güzel hir parp çalı• 

Genç kızın cildi altın sarısı, gözle - Hayır, Feniks Sinema Şirketi Mü- Jııbilirdim. Simons beni davet etmiıti. ve gavet müsterih bir ıavorla: Genç kız neıe ile cevap verdi: yordu: Oliver Schubert'in si mİl'f;rdcıt 
rİ koyu idi; sİvP't.. ince kirpi!c:leri., ufa dür1erinin birind""tt ~ldrm. Simons'u tanır mısınız? _Bana bakın, dedi. Si:z.in bir m:lyon - Hem de nasıl!.. senfonisini tanımakta güçlük çekmedi. 

~~~~c~ı~k~t~a;..;.b~ir_y~u-"z~u~" -~~~~r~d-ı.•A~i•z•ı ~ik~ı~· ~ıa~n~e::_::i·:._ı~...;;G~e~n~ç~g~a~y~e~l~a~la~· k~a~d~a~r~b~i~r;h~a~ld~e;..ı:g!Ü~lu~·m~-:..ı.~.=;.;:S~im:'.'.o!ns!_!t!a~k~i!m~?~~~~~~~~_::d~o~lar:::_:de~ğ~e:r:in:iz~v~a:r~!.;__~~~~~~~~-==-=D~ah::::a~h~u=g~u=·n::..:b:u:.__m::e~se:l~ey:e:...:d:a:ir~~~~~~~~~...:(~Arkası~a-r_) __ 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fahrlkamı:ıda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulü toz ve keame ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

üzere her isteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız eaki•I gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:~ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 laodıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruslur. 
Ancak en az beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latan bul haricindeki yerle-rden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıln ve l•t tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bB.t6.n masraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderllecek mal ılrket tarafından müıteri heaabına •İgorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için ıfgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon alparft ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
te n:ıilatten istifade ederler. · 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70 • 

Yozgat Vilayetinden: 
120178 lira 90 kuruş be deli keşifli Yozgat Memleket 

haı.tanesi için 28-8-933 tarihinde talipler tarafından yapılan 
teklifler m üteclil ve muvafık görülmediğinden şeraiti sabıka 
dairesinde ihalenin pazarlık s uretile icrası takarrür etmiş ol
duğundan 28-9-933 perşembe günü pazarlıkla ihalesi encü 
meni vilayetce icra edileceği ilan olunur. (4537) 6150 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Sahnalma Komisyonundan: 
1 -- Muhafaz Efradı için satın alınacak 2752 metre Kış 

lık elbiselik kumaş kapalı zarf la münakasaya konulmuştur. 
2 - Münakasa şartları Kağıtlarının tasdikli suretleri 

gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma 
komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münaka!la 24-9-933 tarihine rastlayan pazar günü 
saat on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fabri
ka sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai malmu

leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri 
ni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 -Örnek Satmalma komisyonundadır. istekliler o-
rada görebilirler. (4521) 6185 

Istanbul Üniversitesi Eminliğinden 
1 - Fakültelere ve onlara bağlı mektep ve enstitülere talebe al 

ma işine 9 eylfil 933 cumartesi gününden itibaren başlana
caktır. 

2 - Eczacı mektebi Fen fakültesine Dişçi mektebi Tıp fakülte
sine bağlıdll'. 

3 - Kayıt işi ait olduğu fakü~te kalemlerinde cumartesi, pa
zartesi, ve perşembe günleri saat 10 dan 12 ye, 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. 

"Kabul ıartları şunlardır/' 
A - Fakülte Reisliğine istida 
B - Lise veya Yüksek Mektep şahadetnamesi 
C - Nüfus hüviyet cüzdanı 
D - 4,5x6 büyüklüğünde kart onsuz 6 fotograt 
E - İstanbuldaki ikametgah ilmühaberi "Polisçe rnusaddak 

olacak" 
F - Aşı ilmühaberi ve Sıhhat raporu. (009t) 6221 

-İstanbul Yüksek İktısat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1.- Kayıt ve kabul işi 1 Ey!ül 933 de ba~lıyacak ve 30 
Eylül 933 akşamına kadar sürecektir. 

2.- Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
saat ondan akşamları saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

3.- Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret) kısmına : 
A.- Bakaloryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakalQryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden şahadetnamcli olanlar ve 
~ •• icaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısrm mazunla 
n (Galatasaray) Ticaret kısmı mezunlarının hükfunetçe 
mali müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır. 

B.- Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksele mek 
teplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve Yüksek 
mekteplerden naklen gelecek olanlar. Nak!en gelecek olanla 
rm evvelce girdikleri mektep!e re her halde lise ır.ezunu olarak 
kayıt edilmİ§ olmaları. ıarttır 

4.- Mektebin, (Ticaret Lisesi) kı:smma : 
A.- Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Anka

ra, lzmir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri me
zunları alınacaktır. 

B.- Bu kısma gİrecekle rin yaşları on beşten aşağı ve 
yirmi birden yukarı olınıyaca '<tır. 

5.-Mektebin (Küçük Ticaret) kısmına : 
llk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü 

unıflarıı: dan taşdiknaıne ile gelecek olanlar. Bunlann yaş
ları da 13 den aşağı 18 den yu1carı olmıyacaktır. 

6.- Kayıt ve kabul için a:;ağıda yazılı vesikaları Müdür 
l"J.ğe hitaben yazılacak bir isti -:laya bağlanmaları icap eder: 

7 - Mektebin her üç kısmı nehari ve muhtelit olup ted
risat öğleye k'ldardır. Yüksek İktisat ve Ticaret kısmı ile Tica 
ret Lisesi talebesinaen üç sene zarfında tedris ücreti ve imti
han harcı namile dört lira yetmiş beş kuruş alınır. 

1.- Mek' ep şahadetnam' veya tasdik amesi, 2.- Sağ
lık ve aşı ranorları, 3.- Hükiimetçe musaddak İyi hal varaka 
&ı, 4.- Hiiviyet cüzdanı, 5.- Üç adet fotoğraf, 6.- Mektep 
idaresinden almac:-k n>athu be,rannamcdeki sorguların cevap 

6110 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayeıi: 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi lsKENDERIYE 
TÜRKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmi9tir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

lSKENIJERİYE de sahlmak üzere emaneten mal 
gönderenler, heaabımıza, TÜRKlYE fş BANKASI 

11ubelerinden avaDll alabllirl~r. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
~ görmek isteyen!e:in MISIR İŞ LİMITED'i tercih etme!eri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Teİgraf adresi: MISIRİŞ - İskenderiye 

5990 -

Afyon Vilayetinden: • 

Afyon - Kütahya yolunun (6161) lira bedeli keşifli 
11 , 836 - 26 t-000 kilometreleri arası 17 -9-933 tarihine mü 
sadi.f pazar gÜnÜ saat on beş otuzda encümeni vilayette iha· 
le edilmek Üzere kapalı zarf u;;ulile münakasaya konuldu. 
Keşifnameyi görmek ve fazla ma'funat almak isteyenlerin en 
cümeni vilayete ve Nafia başmühendisliğine kapalı zarf usu
lile evrak ve vesaiki kanuniyeleri ile müracaatları ilan olunur. 

(4422) 6128 

Seyhan Vilayeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet üdürlüiünden: 

2500 liralık kinin ve 200 O liralık muhtelif frenği ilaç ve 
malzemesinin 14-9-933 tarihine müsadif perşembe giinü saat 
11 de Seyhan Vilayeti Encümeninde ihalesi icra edilmek üze 
re 17 -8-933 tarihinden itibare '.l münakasaya konmuştur. Ta
liplerin her gün İstanbul, İzmir, Seyhan Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüklerine m :.iracaat ederek ıarmameyi öğ-
renebilirler. (4417) 6126 

Almanyaya gidecek seyyahlara 
Almanyada mütemekkin olmayan kimselerle orada muvakkaten 

aakin olan talebe tarafından i .. timal edilebilecek: 
REJCHSMARK Lık 

Seyyah Çeklerinin 
pek müsait 'eraitle mü bayaası mümkündür. 

Bu hususta mufassal izahat alınmak üzere: 

Osmanlı Bankasının 
Galata idare merkezindeki 

l-lavaliit Kalemine müracaat edilmesi ilin olunur. 5995 

1 3 üncü Kolordu ilanları 

(:orlu Askeri SA. AL. KOM. 
dan: 

Çorlu Kıt' at! için 110,000 
kilo yulaf ve 110,000 kilo ar
pa ile T ekirdağı kıt 'ab hayva 
natı için 60,000 kilo arpa açık 
münakasa ile alınacaktır. lha-

1 
lesi 17 Eylül 933 pazar günü 
saat 14 te ve Tekirdağınmki· 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3279) (4434) 

6082 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at için 

13,000 ve Çorludaki Kıt'at i
çin 9,000 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 17 Eylfil 933 pa
zar günü T ekirdağmdaki saat 
16 ve Çorlununkü saat 15 te 
dir. Taliplerin tayin edilen 
gün ve saatte teklif ve temi 
nat mektuplarile Çorluda As
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (3278) (4435) 

6083 

Afyonda Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Şartnamesinde yazılı mahal 
de ve k~if .raporuna göre in
§a ettirelecek han~arlar ka 
palı zarfla 25-9-933 tarih pa
zartesi günü saat 14 te müna 
kasaya konmuştur. Teminatı 
833 Era 5 kuruştur. Talip o
lanlar şartnamelerini görmek 
üzere her giin, münakasaya 
iştirak edeceklerin de muay 
yen vakitten evvel Afyonda 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3285) (4540) 

6140 
• • • 

K. O. Kıt'at ve müeasesele 
ri hayvanatı ihtiyacı için pa
zarlıkla 50,000 kilo yulaf satın ' 
alınacaktır. ihalesi 11 Eylül j 
933 pazartesi giinü saat 16 da 
dır. isteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fmdıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna gel 
meleri. (338) (4671) ...... 

1. F. ve bağlı kıt'atmm 
2540 adet bakır kapları pazar 
lıkla kalaylattırılacaktır. 1-
haleai 11 Eylül 933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için tayin edilen gün ve saat
te Fındıklıda 3. K. O. SA. 

AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(334) {4613) 6274 .... "' 

K. O. ya bağlı kıt'at vt 
müesseseler ihtiyacı için pa
zarlıkla 2700 kilo sade yağı 
satın alınacaktır. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saaı 
14,30 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her güıı 
ve pazarlığa girmek için o giliı 
ve vaktinden evvel F mdıklı 
da da üçüncü Kol Ordu sa
tın alma komisyonuna gel
meleri. (335) (4635) 

6275 
••• 

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

6276 
• • • 

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 11 dedir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gÜn ve pazarlı· 
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün 
cü Kol Ordu satın alma komiı 
yonuna müracaatlarL (337) 
(4641) 6277 

* • • 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at ihtiyacı: İ · 
çin 1!:>2,000 kilo ekmek kapa· 
lı zarfla münakasaya konmu~ 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı i- tur. ihalesi 28 Eylül 933 per 
çin pazarlıkla 50,000 kiloyu. sernbe günü saat 9 dadır. Is· 
laf satın alınacaktır. lhalesı J t- klil · t · ·· k 1 1 E lül 933 rt . .. .. e erın şar nameyı gorme 

Y paza esı ~u üzere her gün ve münakasaya 
s~t 16,30 dadır. ~st~~ler~. iştirak için o gün ve vaktin 
numune şartnameyı gormek u den evvel teklif ve teminat 
zere her gün ve pazarlığa gir- 1 mektuplarile Niğdede Askeri 
mek için de o gün ve vaktinden SA AL KO 

ı F dıkl Ü 
• . M. nuna müra-

evve m ıda çüncü Kol caatları. (3297) (4726) 
Ordu Satın alma komisyonu- .... "' na gelmeleri. (339) (4670) 

Çatalca Mst. Mv. için pazaı 
lıkla 30,000 kilo Lavamarin 

İzmir'de Mst. Mv. SA. kömürü Satın alınacaktır. 1-
AL. f<;O~. ~an : . . halesi 11 eylül 933 pazartesi 

Kıt at ıhtıyacı ıcın 159, 700 ·· ·· t 17 dedi İ klil · 
kil k klik k l fi gunu saa r. ate erm 

.':' e ~e k un apa 1 zarı.: şartnameyi görmek üzere her 
mi ~n2a Tsal'.'a. onml u9ş3t3ur. al gün ve pazarlığa girmek için 
esı esrınıevve pazar d ·· k · d l 

t · ·· .: t 16 d d T li e o gun ve va tın en evve 
l es~ gun'::aa .. a .. ır. ka .. P Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
erhın 'U:. ames~ gorme ~e Satın alma komisyonuna gel

re e~ ~n v~ munaka~ya gır ı meleri . (340) ( 4669) 
mek ıçın o gun ve vaktinden ev 

~---------------------~ 
vel teklif ve teminat mektupla Dr. A. KUTiEL 
rile İzmir Kışlada Mst. Mv. 
SA. AL. KOM. nuna müra- Karaköy, Topçular cadde.si No. 3~ 
caatları. (3296) (4712) (Gss:;) (S9!17~ 
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Kurukahveci Mehmet Efendi 
• 

HV iN 
Y.alnız: 

• 

Mısır çarşısı kapısı karşıslndaki 
Kurukahveci Mehmet Efendi ·Mahtumları Ticarethanesinde Bulabilirsiniz . 

• 

KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI 

Hiç bir yer<Je şubesi ve hiç 
muhterem Istanbul halkına, adres 

kimse ile alakası olmadığını 
ve firmaya aldanmamaları 

bildirirler. 

bir 

saygılarile • • • • 
ıçın, 

Satış • 
yerı: Yalnız: 

Mısır çarşısı kapısı karşısı Kurukahveci Mehmet Efendi l\iahtumları 
[7111] 

. -.~- -• --Yıldız Merasim Dairesi Tamirat ve ı,_ ı·stı•klaAI Lı·sesı· M •· ·· d üdürluğun en: ~ 
Tefrişat Komisyonundan: . . . 

İhtira ilanı 
" Nefrs muhafazasr cdıazlarına 

Y ld M · d • · · t f · lA l ·· b k 1 1- ilk- orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leylı ye neharı talebe kaydına başlanmıştır. 
• · k d - d' 'ki • · lA l - u ırıye muracaa uı uma an aş a erg . ı ız erasım aıresının e rış p an arı musa a asına 

1 2 M'·d· . t .. ti C d b k h u··n kabul eder J mah,;us fiıltre ' \hakkında i.stihsaıl olu

nan 2-9-1930 tarih ve 1037 numaralı 

ihtira beratı bu deıfa mevkii fiile kon
mak üzre ah.ere devrüferağ veya .icar 

edileceğinıden t alip olanların Galata'da 

Çinili Rıhtım Hanında Robert Ferri'y.e 

ıştır~ e en zevatın ~ev ı ettı erı resım! p an ~e ş~r~~ame .~~ 3- Leyli ve nehari b!itün ücretlerde milhim nisbette tenzilat yapılmıştır. 
k?mısyon.~a, arzu e~~n e~saf ve}eraıti h~~ ~orülmedıgı 4- Arzu edenlere tarlfname gönderilir. . 
cıhetle musabaka muddetı 19 Eylul 933 salı gunune kadar • Adns: §ebzadebaşı Polis Merkezı arkası - Tel. 22534 - (6462) 5999 
temdit edilmiştir. Binanın planı ile tefriş programı on lira mu __ __:ı~"'.'...!:.:..------------------------------
kabilinde cumadan maada her gün saat 021 dörtte on yedi ara- > Leyli ve Nehar" - Kız ve Erkek ...;:1111•-•' 

sında Dolma bahçede Milli saraylar müdürlüğünden alınabi • 
lir. Fabrikası olmayanlar tekliflerinde malzemei tefrişiyenin 
yalnız renk ve nevilerini göstermekle iktifa edebilirler. Ev-

relce müsabakaya iştirak etmiş olanlar da evvelki resim ve tek-
liflerine ilaveten yeniden teklifte bulunabilirler. ( 4511) 

•• 
Iktısat Vekaleti Olçüler 

Ve ayar Müdürlüğünden: 
lktısat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü merkez ve 

mıntakalar teşkilatında Çalıştırılmak üzere 15 kadar Ölçüler 
ve Ayar Müfettişile merkez için bir Fen Müşaviri alınacak
tır. Mıntaka Müfettİ§lerine ehliyet ve vazifelerine göre 150 
den 225 liraya kadar ve Fen müşavirine 200 lira ücret veri
lecektir. Yüksek Mühendis Mekteplerinden diplomalı olanlar 
imtihansız diğer fen, Mühendü ve meslek mekteplerinden me 
zun olanlar imtihanla seçilirler. Bir veya bir kaç ecnebi di
li bilmek tercih sebebidir. Memurin kanununda yazılı vasıfla 
rı haiz ve askerliğini yapmış bulunan taliplerin 10 Eylül 933 
tarihine kadar bizzat veya taahhütlü mektupla tahsil, hiz
met ve askerlik vesikaları, sıhhat raporu, kısa ve tamam ter
cümei halleri birlikte İktısat Vekaleti Ölçüler ve Ayar Mü
dürlüğüne Müracaatları ilan olunur. (4696) 

Devlet Demlryolıarı UA.nıarı 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan izolatör, 
bergrnan borusu, entereptör, tavan duyu, hattı hacai sigorta 
sı, vantilatörlü kabili nakil ocak, Türk bayrağı, ampfil, bina 
için porselen musluk taşı, kontör, dahili telefon kablosu, am
pul edison normal, madeni asma pusla Eklimetre, minkale 
tesviye ruhu ve saire gibi 29 kalem muhtelifülcins marlzeme
nin pazarlığı 13-9-933 tarihine müsadif çarşamba günü mağa 
zada İcra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 
dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asıl
mış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazar
lık günü nümunelerinin berab~r getirilmesi, nümunesiz tek-
liflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (4720) 

Erzincan Jandarma Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Erzincan Jandarma Mekt ehinin 933 senesi ihtiyacı o
lan Yüz elli bin kilo ekmeklik Unun kapalı zarf usulile yapı 
lan münakasa neticesinde talip zuhur etmediğinden yevmü 
ihalenin 11-9-933 pazartesi günü saat on beşte tekrar iha
lesi İcra kılınmak üzere bir hafta temdit edilmiştir. Taliplerin 
müracaatları ilan olunur. (4699) 

.. 

J:~TANBUL ~ 

G A Z•J L 1SES1 
Yalnız ortq ve lise kısımları ha •·1dir. 

Müdiri; Ebulmuhsin Kemal 
Ankara'da bu namdaki lise ile olan iltibasın ref'i için lisemizin ismi 

'' Y E N i L 1 S E ,, ye 
tahvil edi!m'ştir, Lisemiz y4}nİ kurulan Üniversiteye bir ecııebi lisa
nına tam2 m'le sahip olarak talebe yetiştirmek maksadile açılmııtır. 
Ders prn!_r;unları yeni ıekillere göre tertip edilm:ştir. Tecrübeli 
ve seçilmış bir talim heyetine maliktir. 

Mektep: Cağaloğh.-ıda Sıhhiye müdürlüğü bitişiğinde 
Her~ün talebe kay t ~e kabul olunur. (63201 5998 

....................... ı .......... ıııııiııı .......... .. 

Türk Maarif Cemiyeti müesseseleri 
ı - BURSA KIZ LiSESİ : Leyli ve neharidir. Seçil

miş talim hey' etine Amerikadan getirilen terbiye mütehassısı 
ilave edilmiştir. Yabancı lisanların öğretilmesine ehemmiyet 
verilir, ücretlerde mühim tenzilat yapılmıştır. 

2 -ANKARA MEKTEBİ : Ana, tık, ve orta kısımları 
va.rdır. Tedris hey'eti arasında terbiye mütehassısı Miss Parker 
vardır. İngilizce dilinin öğretilmesine çalışılır. 

3 - ESKiŞEHiR YA Ti iLK MEKTEBi : Leyli 
ve neharidir. Güzide bir talim hey' eti tarafından idare ediliyor. 
Ücretlerde tenzilat yapılmıştır. 

4-lSTANBUL TALEBE YURDU: Yalnız yük
sek mektep ve üniversite talebesine mahsustur. Cüz'i bir ücret 
alınır. 

5 - lZMIR, ÇORUM, ADANA, KONYA : talebe 
yurtları : lise ve orta mektep talebelerine mahsustur. 

Türk Maarif Cemyetinin yukardaki müesseselerine girmek 
isteyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet şubelerine mü
racaat ederek daha fazla izahat isteyebilirler. 

• .t'.,. ... ~ ~ ' l' • •• ' ~ ~ı. .. - ' 4121 - 6114 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vekdleıince tam devreli lise olarak tasdik edilmiştir. 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ·ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec ingilizce ve lransızcayı eiı iyi ögreıen bir müessesedir. 

Üniversite bakaloryaaına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylfılde başlıyacak ve 30 eyliile kadar devam 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylfılde başlıyacaktır. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf leyll 140, nehari 90 ve başl angıç lngilizce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malumat almak iııtiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları rica olunur. 

Adrea: lzmir posta kutusu No. 258 -Telgraf: Kolec, fzmir 
[6533] - 6001 

Darüşşafa.ka Müdürlüğün
den: 

Mektebin bir senelik defter, 
kalem, kağıt gibi ders levazı 
mı pazarlıkla alınacağından 
taliplerin nümuneleri görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş 
tirak etmek üzere 9 Eylül 
933 cumartesi günü. saat 14 
te Nuruosmaniyede Cemiyeti 
T edrisiye merkezine mura
caatları. (4626) 6255 

ZA YI : Eminönü kaymakamlığından al
dığun odab"!ılık vesikamı. zayi ettim Y""" 

nisini alacağımdan hükmü yoktur. Bu· 
lup getirene ım lira verilecektir. Çak· 
makçdar Büyük yeni han Sahibi Meh
met Salih. 

müracaatları ilan <>lıınııo:. 

Kadıköy icra dairesinden : 

(6903) 
6167 

Bir bocun temini istifası znnnmda 
mahcuz olup satılarak paraya çevrilme• 
si mukarre bulunan Masa karyola ki

lim ve sair ev eşyası 23-9-933 cumarte

si saat 1 O dan 12 ye kadar Kızıltoprak 
çarşısında açık arttırma ile satılcağın· 

dn yüzde iki buçuk resmi dellilliye mÜ§• 

terisine ait olmak üzere taliplerin mez• 
kUr ırün ve saatta mahallinde buluna

cak memura müracaat eylemeleri ve mez 
kUr gün eı.yanın kıymeti muhammenesi 
nin % 75 ni bulmadığı takdirde en çok 

arttırarun hakkı mahfuz kaJmak şartiyle 

on beş gün talik olunarak tekrar mü
zayedeye çıkarılacağı ilan olunur. (7162) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) ıatar 

Liret, frank, İngiliz lirası veya doları frank olarak satılan· bu 
çekler 1ayeainde nereye gitıeniz paranızı kemali emniyetle taıır ve 
her zeman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde lıu çekleri en küçük tediyat için nakit ma· 
kamında kolaylıkla İstimal edebilirsiniz. Travellers çekleri hakiki 
sahibinden ba~ka kimsenin kullanamayacağı bir ıekilde tertip ve 
ihtas edi"mistir. 5,.g9 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Amerikaya köycülük ve hallı: terbiyesi tahsili için gitme 

ğe talip olanların imtihanları 10 Eylül 933 pazar günü saat 
..sekizde Cağaloğlunda lstanb ul Erkek Lisesi binasında yapı
lacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatte hazır bulunmalan 
lüzumu ilan olunur. (4725) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Galatasarayda Avrupa 
pasajında ehven fiatle 

kiralık dükkanlar 
1Jl!l'!'I" GalaEasarayda Avrupa pasajında 14-18-20-15 ve 19 
numaralı dükkanlar pazarlıkla kiraya verileceğinden taliple 
rin Şubemize müracaatları. - ,(4686), 


