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Darülfünunu ıslah etmek, onu gü
nün ihtiyaçlarına uygun bir bayat ve 
bilgi evi haline koymak; aenelerden
beri üzerinde durduğumuz bir mese
ledir, bir gayedir. Bu işi esaslı ıurette 
tetkik ettirmek için daha geçen sene 
Avrupadan bir ecnebi müıavir getirt
tik. 

Cühuriyet idaresinin bir huıusiyeti 
var: Hangi sahada oluraa olsun, ısla
hat itlerini yarnn tedbirlerle yürüt
mek istemez. Çünkü onun baknnına 
göre ıslahattan beklenen ıey göz bo
yamak veya halka karıı bir §CY yapı
yor, görünmek değil, balkın ve inkı
labın beklediği el ile tutulur, müspet, 
faydalı neticeler almaktır. lov:içre 
den getirilen mütehassıs, Darülfünu
nun ıslahı meselesini iıte bu bakımdan 
araştırdı. Onun teklif ettiği ıslahat 
esaslarile memleketin hususi icaplan, 
hakiki ihtiyaçları gözönüne alındı, bir 
ıslahat programı yapıldı. Darülfünu
nun ilgasına ve yerine yenibe.ştan başka 
bir müessese kunılmaniıa kadar giden ra 
dikal tedbirlerle dolu bu programın 
esas hatlan ve umumi fonnülleri, ka
nun halinde Büyük Millet Meclisinin 
karar ve tasvibinden geçti. Demek olu
yor ki, Maarif ve Darülfünun 11lahatı 
işleri, bugün Cümhuriyet idaresinin, 
devletin kendine malettiği bir poli
tika olmuştur. 

* * • Darülfünun için tespit edilen ısla-
hat projesinin tatbikine baılamak, sa
bık Vekil Doktor Reıit Galip Bey ar
kadaırmıza nasip olmuıtu. lıe başlan
dı. Fakat pek ciddi ve esaslı olan se
bep ve mazeretler yüzünden vekalet
ten çekildi. Keıke Reıit Galip Beyin 
çekilmesini icap ettiren aebep ve ma
zeretler olmasa idi de, genç, çabıkan 
ve devamlı olan bu arkada§ baıladığı 
iıi nihayetine kadar yiirütae idi •.. Yal
nız fU var ki, bu temenniye kab]ırken 
yanlış bir telakkiye kapılmamak la
zımdır: Maarif Vekaletinde bir te
beddül olmakla Maarif siyasetimizde, 
hele Darülfünun ralabatrnda bir de
ğişiklik olacağını sanmak hakiki va
ziyeti ve HükUmet fırkaamm karar ve 
z ihniyetini hiç bilmemektir. Yalnız 
Maarif Vekaleti için değil, her veka
let iç.in de va:ıiyet aynıdır. Bir fırka 
programı, bir inkılip müeueseıinin 
programı mevzuubahis olduiu zaman 
şahsi siyaset akla gelmez. Reıit Galip 
Beyin de böyle bir iddiada bulunduğu 
nu biç bir gÜn iıitmedik. O, sadece 
fırkasının ve HükUmetinin tespit etti .. 
ği programı tatbik meı'uliyetini Üzeri· 
ne alan çalışkan bir unsur halinde gö
rünmüştür. Başka türlü görünmeğe 

haveslenmek akıllı iti değildir. Her
kes bilir ki, aenelerdenberi hususi bir 
dikkat ve iırar ile, m.aliim o1an timen
difer politikasmı takip ediyoruz. Bu 
politikayı yürütmekte Baıvekilimizin 
pek yüksek olan rolünü ve tesirini de 
bilmiyen yoktur. Buna rağmen, Tür
kiyede yürlitülen ıimendifer politika
aı, muhterem ismet Paıanın ıahsile 
kaimdir, yolunda bir hükme varıldığı
nı görmekten müteessir olanlann ba
şında bizzat ismet Pqa vardır. Çün
kü şimendifer politikası; Cümhuri
yet Devletinin esaslı bir politikaar ol
muştur. 

Maarif itlerini vekalet ıuretile ' üze
rine alan Sıhhiye Vekili Doktor Refik 
Bey ne yapıyor, ne yapacak, bu yeni 
vazifesinde ne kadar kalacak? •• 

Doktor Refik Beyin ıu bir kaç gün 
içinde neler yaptığmı gördükten son
ra, bundan sonra da yapacağı §eyler 
hakkında hüküm vennek daha kolay. 
olur. Refik Bey, evvelce çizilen rala. 
hat programını dikkat ve emniyetle 
takip ediyor. En güzel programlan tat
bik mevkiinde bulunanlar için kuru
kuruya bir büınüniyet ki.fi değildir. 
Büyük iıleri baıarmak için mümtaz 
hususiyetler, huıusi kabiliyetler Ia
znndrr. Muhterem Doktor Refik Bey 
de bunların hepsi vardır: Dikkatlidir, 
işlerinde asabidir. Kendisi sinirlendi

ği kadar başkalarını da ıinirlendire• 
cek ve onlarda çalışma heyecanını 
uyandıracak kabiliyettedir. Refik Bey 
de metodik çalıtma, disiplin, temiz ve 
Pürüzsüz it gönnek ve batladığı it
ler üzerinde takip fikri; birinci de
recede hakimdir. Onun Sıhhiye Veka
letinde mütevazi, seasiz köıeainden 
J'aphğı 11lahat ve yarattığı -eserler; 
J'eni İtinde de göıtereceği dikkat ve 
lıaaaaaiY'!tin derecesini gösterebilir. 
Vakıa bu kıymetli vekilimizin yeni 
"azifesinde daha ne kadar kalacağı 
kestirilemez. Ancak muhakkak olan 
fU ki, bu itlerin batında kaldığı müd
~e~çe, doktor Refik Bey, ıaımaz bir 
ıntızaın ile ça.bıacak, Mecllı açıldık
t~~ sonra veya daha evvel yerine 2e
tirılecek zatta da ayni dikkat, hassa. 
ıi~et haualan aranacaktır. Tekrar 
edıyoruz: Mev:ııuubahiı mesele, muay
J'en bazı zevatın, darülfünun ve umu. 
miyetle maarif rala.hatr iılerindeki 
hususi d~t'!"cel~ri meaeleai değil, fır. 
kanın, hukumetın ve dolayısile devle
tin maarif ve ıslahat politika11 mesele
sidir, Bu politika ise sabit ve kat'idir. 

Siirt meb'onı 
M;\HMUT 

• 
•• un arnada Herriot 

''Türk bahriyelisi misafirperverdir ve 1 
askerlik kabiliyeti yüksektir.,, 

M. Herriot bu akşam Ankaraya gidiyor. Torpitomuz 
Varnada iken samimi tezahürlere vesile oldu 

Vama'dan tebrimize geleceğini 
yazdığımız M. Edouard Herriot 
dün saat 15,30 da Zafer torpido 
muhribi ile gelmi~tir. Zafer torpi
dosu saat 9,30 Yama' dan hareket 
etmit ve 25-30 mil süratla seyrede
rek saat 15,30 da Dolmabahçe ö
nünde demirlemittir. Ayni saatte 
Vali Muhittin ve hariciye vekaleti 
umumi katibi Numan Rifat B. ler 
Fransız maslahatgiizarı M. Bar
bier, sefaret katiplerinden Comte 
Ostroroğ Çankaya muşu ile torpi
doya giderek muhterem misafire 
hoş geldiniz demişlerdir. Torpido
da bir kaç dakika kaldıktan sonra 
M. Herriot ile birlikte Tophanede 
Seyrisefain iskelesine çıkmıtlardır. 

M. Herriot otomobiline biner- l 
ken yorgun ve meşgul olduğunu ve 
yazılacak bir çok mektupları bu- ~ 
lunduğunu söyliyerek Perapalas 
o~eline gitmittir. 

M. Herriot bugün Vali Muhit
tin Beyin vereceği huauıi öğle 
yemeğinde bulunacak aktama An 
karaya haraket edecektir. 

M. Herriot'nun beyanatı 
M. Herriot dün seyahat ihtisas

ları hakkında bize fU beyanatta 
bulunmuştur : 

- Seyabatinriz çok iyi geçti, 
Bulgaristan' da gördüğümüz hüs
nü kabulden çok mütehassis ol
duk. Türkiyede bu seyahatimiz i
çin büyük zahmet ve külfetlere 
katlanmıştır. Varna'dan buraya 
gelmemiz için bir torpido muhribi 
gönderilmesinden dolayi çok mi
nettariz. Bu sabah 9,30 da hare
ket ederek son süratla lstanbul'a 
geldik. Çok güzel ve mükemmel 
br geminiz var, Türk bahriyelile- M. Herriot'nan dün kendisini getiren Zafer torpidosunda ve çıkarken 
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Sporcularımız 
Yarın geliyor 
Karşılanmak için bir 
proğram yapıldı 

Ruıyadaki sporcular kafilemiz Cevdet 
Kerim Beyin riyasetinde olduğu halde 
yann sabah şehrimi
ze döneceklerdir. Bu 
hususta bir karşıla
ma programı yapıl

nuıtrr. 

Sabah saat 7,5 da 
bir muı Viliiyet fırka 
idare heyeti a.za]arıru, 
kaza reislerini ve 
Halkevi, namına bir 
heyeti hamil olduğu 
halde Büyükderede 
vapuru karıılayacak 
trr. 

Vapur ıaat 9 da 
Galatada 3 numaralı 
nhtrma yanaıacak ve 
burada Halkevi, fırka, C. KERiM ..s. 
spor teşkilatlan mensuptan tarafından 
karıdanacaktrr. Merasimde ıehir ban
dosu da hazır bulunacaktır. Sporculan
mrz doğruca fırka merkezine gelecekler 
ve orada kendilerine bir çay ziyafeti ve
rilecektir. 
Sporcularımız Odesaya tayyare 

ile gittiler 
MOSKOVA, 17 A.A. - Türk spor 

heyeti dün tayyare ile Odesaya gelmiı
tir. Heyet tayyare meydanında Odesa 
teşkilatlan ve mahalli hükiimet mümea-

(Devamı 5 iru:i sahifede) 
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Dil 'anketimiz 

Dil Cemiyetinin açtığı ankete veri
len cevaplar çok dikkate değer görül
mÜftü. O .zaman bize gönderilen ce• 
vaplan Dil cemiyetine devretmİ§tik. 
Fakat bu cevaplarm bazılarını noksan 
bulduk. Bunun için bazı kelimeleri 
tekrar etmeyi kararlD.ftırdık. 

Bu, "Milliyet" in huausi mahiyette 
bir anketi olacaktır. Ara.nra karileri· 
mize birkaç kelime seçerek bunların 
kar,.lıklarını bulmalannı rica edece
ğiz. Karilerimi.zden karplığmı rica 
ettiğimiz sözler ıunlardır: 

1 - Şart, 2 - Kayıt, 3 - Ma
hiyet, 4 - Şahsiyet, 5 - Zat, 
6- Hüviyet. 
tir. Ceııaplar, ~a:ıı.etemizde Anket me
murluğu namına ::önderilm:!lidir. 

Veysi'nin muvaff akiyeti 
Tahsilde bulunan atletimiz Fransızlarla 

beraber Amerikalıların karşısında 
Son gelen Avrupa spor gazetele

rinin atletizm kısmında ıu çok güzel 
havadisi okuduk, Fransa atletizm ta
kımı ile Amerikan atletizm takımı 
çarpışırken, üç renkli formayi mü
dafaa edecek olan atletlerin arasına 
bir de Türk genci alınmıttır. 

Bu genç latanbullu olup Pariate 
tahsilde bulunan Veysidir. Kendisi 
ayni zamanda Türk atletizm takımı
nın fampiyon· uzuvlanndandrr. ihti
sası disk ve gülle atmadadır. 

Veysi burada kabiliyetini ilerlet
miş ve diski 41 metre küsur atmağa 
muvaffak olmuttur. 

Ayın 17 sinde Amerika ile karı•· 
la~acak olan kıymetli takımımızda 
kendiai Noel ile beraber Fransayi 
temsil edecektir. 

Veysi ana vatandan kilometreler• 
ce uzakta ça1ı§ıyor, ilerliyor, tekni· 
ğini arttırıyor ve en nihayet Ameri
kaya karıı oynuyor. 

Bu da gösteriyor ki atletler müsa
baka kabiliyetlerini beynelınilel mü
sabakalar yapa yapa kazanıyorlar. 
Halbuki atletizm federasyonu bu hu
susta merkezi umumiden istediği J 
tahsisatı alamadığı için, beynelmilel 1 
müsabaka yapamamaktadır. 

Bu İse Türk atletlerinin kendile
rinde mütemerkiz bulunan kabili
yetlerinin meydana çıkmasına im ... 
kan bırakıyor. Her halde merkezi u
ınuminin bu noktayi temi! edeceğine 
eminiz. 

Bu günkü yüzme müsabakaları 
Türkiye yüzme birincilikleri bugün 

Büyükderedeki yüzme havuzun
da yapılıyor. Münasip fırsatlarda 
de yazcliğnmz 2ibi latanbul mmta
kaar yüzücüleri lıu yanılara tam kud
retlerinde ginniyorlar. Maamafib 
böyle olmasına rağmen kazanacak
lardır. Ancak bu kazanıı, daha iyi 
olmaktan değil, rakiplerimizin havuz 
yarışına ahımadıklanndandrr. 

Cuma ve pazar günü gördüğümüz 
veçhile Karamürselli Ihsan ve l1111ail 
bir parça, dönüt kabiliyetlerini ralab 
edebildikleri zaman uzun mesafe
lerde tehlikeli rakipler olacaktır. 

1500 metrenin yarın mutlaka Ih
san tarafından kazanılacağı söylene
bilir. 

Çünkü Ihsan; tam manasile İyi 
yüzmÜ§ olan Salim ile aralarında 
on metrelik bir mesafe vardı. Halbu-

veywr-nin burada disk atarken 
alınmq· resimlerinden 

ki geçen seneyi nazan itibara ala
rak söylemek lazım gelirse beraber 
yüzeceği anlatılır. Salim yüzdüğii 
zaman bir tur geri de kalrnı§lardır. 

Buna nazaran ihsanın kazanma
•• a§ağı yukarı muhakkak gibidir. 

Kurbalama yarışma gelince, bun
da da İzmirli Alp rakipsiz gibi bir 
şeydir. Bu yüzücü harikulade tiz 
bir stile rnalikve yiizüı tarzı munta
zamdrr. Bu kategoride onu geçecek 
henüz kimse yoktur. 

100 ve 200 metrede Galatasaray
lı Orhanın kazanmaar çok kuvvetli 
bir ihtinıal dahilindedir. 

Y antların programı aynen geçen 
aene gılıidir. Hiç değiıiklik yoktur. 
Aucak değiıen ıudur. Her halde bu
aeneki yantlar, bundan evvelkilerin
den daha güzel ve daha cazibeli ola· 
cağı bellidir. 

Gazi Hz. 
ISTANBUL, 17. A. :A. - Rei· 

ıri"ümhıır Hazretleri bu sabah }' a .. 
loııadan Dolmabahçe sarayına aıı
det buyurmuslardır. 
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Geldi 
Daha ucuz yolculuk 

Sadullah B. eşya tarif esini götürdü, 
yolcu tarifesi de yüzde 15 indiriliyor 
1 eylulden itibaren Türk limanlan a-

raaında tatblk edilecek yolcu ve eıya 
tarifelerini ihzara memur komisyon, pa
zar ıı:ünü toplanacak ve kuvvetle tahmin 
edildiğine göre, iki celsede mesaisini bi
tirecektir. 

Deniz ve Hava Müatetarı Sadullah B. 
komisyonun hazırladığı qya tarifelerile 
ayrıca i.b.zar edilen deniz yollannı ve 
her yolda -yapılacak meclıuri seferleri ve 
her postanın uğrıyacağ, iokeleleri teshil 
eden proğraıru, lktıaat Vekaletine tas
dik ettinnek üzere dün ak,am Ankara'
ya hareket etmİ§tİr. Sadullah B. pazar 
günü avdet ve Tarife Komisyonunun o 
günkü toplantısına riyaset edecek ve eş
ya tarifesile program da Vekaletçe taa
dik edilir· edilmez ilan olunacaktır. 

Tarife Komisyonu, yolcu tarife pro
jelerinin müzakeresini de hayli ilerilet
miştir. Vapurcular namına komisyonda 
bulunan Yelkencizade Lutfi ve Ticaret 
Odası mümeaaillerinden Kara Oıman 
zade Suat B. ter, her vapur için - büyük
lüğüne, süratine ve konforuna nazaran -
ayn ayn bilet ücretlerini bav:i bir tarife 
tanzimini ileri sürmü!lerse de, kanunun 
tek bir Ücreti amir bulunduğu ve tarife
nin de esasen rekabeti ortadan kaldır

mak 2ayesile yapılmakta olduğu cihetle 
komiayon ekseriyeti, bu teklifi kabul et
memiıtir. 

Komisyon, Vekaletçe hazırlanmış olan 
yolcu tarife projesindeki ücretleri umu
miyetle % 15 nisbetinde indirnıiıtir. 

;'-

~adullalı B. 
Bu suretle, rekabetten evvel 31 liraya, 

ilci sene evvel 33 liraya, fimdi 25 buçuk 
liraya yapılan birinci mevki Trabzon 
yolculuğu, yeni tarifede 18 liraya indi
rilmiıtir. 

İzmir' e birinci mevki vapur ücreti de, 
timdi 15 lira iken yeni tarifede 11 lira 
olarak teabit edilmiıtir. Diğer bilet üc
retleri de mutedildir. 

Vapurların kıymeti pazar
tesi günü anlaşılacak 

Yeni şirketin nizamnamesi bugünlerde 
hükumetin tasdikine arzedilecek 

Huıuai Vapurcu]ar tarafından hakem 
intihap edilen I! Bankaaı Umum Müdür 
vekili Muammer ve bankanın latanbul 
ıubesi Hukuk müşaviri lsmail lıa B. ler, 
iki tarafın da hazrrlariuı olduklan nizam
name projelerini karşrlaftırınış, bunlar
da biribirine uyımyan maddelerden 

· hangilerini muvahk gördüklerini ve han 
gilerinin yerine kendilerinin muvafık 
gördükleri maddeleri koyduklannı va
purculara tebliğ etmişlerdir. Bunlar üç 
nüsha olarak yazılmış ve bütün vapur
culara da imza ettirilmiıtir. Bu suretle 
temyize verilen yeni nizamname, bugün 
)erde vapun:ulara imza ettirildikten son
ra hüki\metin tasdikine arzolunacaktrr. 

Muammer B. gitti 
Mkıammer B. Ankara'ya gitmiıtir. 

• 

Takdiri kıymet bitiyor 
Difer taraftan vapurculanm muayene. 

]erini bitiren komiıyon da mesaisini bi
tirmek üzeredir. Komisyonun pazartesi 
günü vapurlara takdir ettiti kıymetleri 
vapur sahiplerine tebliğ edeceği anlaııl
maktadır. 

Şu suretle pazarteai günü vapurcular
dan en çok sermaye aahibi olan 7 finna 
anlaşrlmıt olacak ve t~ekkül etmekte 
bulunan ıirket idare meclisi bu 7 firma
nın birer mümeaailinden teıekkül edo
cektir. Şirketin murahhas azal ıkla mı, 
müdüri umumi ile nü idare edileceğini, 
idare meclisi kararlaıtıracak, ibtiiaf ba
linlle lktısat Vekili Celil Beye müracaat 
edilecektir. 

ita/yan gemileri Falero'da 
ATINA, 17 (A.A.) - Falero limanına gelmif olan Tarante ve 

Cortelaz.zo adlı ltalyan harp gemilerinin kamandanlan üe ltalyanın 
Atina elçisi şerefine bahriye nazırı tarafından bir kabul resmi yapıl
mışhr. 

Islahat işleri normal sey
rini takip ediyor 

ıAvni B. müsteşar oluyor, islahat komi-
tesi geriye kalan işleri tasfiye etti 

Avni B. 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey, 
dün Dolmababçe sarayındaki daire
sinde me~gul olmu§ ve Oniveraiteye 
ge1memiştir. 

Refik Beyin Meclis açılıncaya ka-

dar, bir buçuk ay müddetle Maarif 
vekaleti v<>killiğini idarede devam e
deceği kat'i surette anlatılmııtır. 

Maarif V ekileti için bazı zevatın 

isimlerinden babaedilmekte ise de 
bu makama kimin getirileceği henüz 
kat'i tekilde malfun değildir. 

Maarif müatetan Salih Zeki Be
yin mezuniyeti bitmiıtir. Salih Zeki 
Bey tekrar müsteıarlık makamına av
det etmiyecektir. 

Bu vazifeye veka!etinde bulunan 
Avni Beyin tayini ihtimali kuvvetli
dir. 

lılerini bitirmiı olan ıalahat ko
mitesi azalan yakında Ankaraya dö
neceklerdir. 

Yalnız müıte,ar Avni Bey bir müd. 
det burada kalarak Üniversite iıle
rinde Refik Beye yardnn edecektir. 

lılahat komitesi azalan dün de 
Üniversiteye gelerek son kalan itleri 
taafiye etmiılerdir. 

lalahat müpviri Pr. M. Malche 
dün aabah Oniveniteye gelerek meı
gul olmuıtur. 

Sabık Fen fakülteli müderriıle
rinden Hüsnü HAmit ve Fatin Beyler 
dün Oniverıite Emini Neıet Omer Be
yi ziyaret ederek kendiainl tebrik et
miılerdir. Rivayetlere göre Fen fa· 
kültesi için 2etirilecek ecnebi mü
derrislerin teıbit edilen miktardan 
daha az olacağı söylenmektedir. 



T ~rihi tefrika: 87 

Ycuon:' S. N. Her haldo (Milli7•t) inciır. 

Sultan Hamidin kini 
1 

_ Hamit Elendi, Şeyh Elendi ile -ı konufmUftu? - Ha
mit Elenclinin, Mitat P"flı ile mülakatı. - Mitat Pafa, mülakattan mem
nun! - "Bizim birader çok hilekardır. Korkarım ki sonra eyvah çek
miyJer!,. 

Saltan ffem" dia MevleYilwi senne
dıgini n M ... ıe.i derıri.ldarmı sıkı 
tarauut altında bulundurduğundan 
bahaebaiftik. 

Hiinkirm, Mevlevi Şeyhine Ye men
suplanna kartı aldıfı taYll'lar 90k ııa
yanrclikkatti. Sultan Ha.midin nıhunu. 
dımağmın i9yüzünü göatermit olmak
la bu hatıralar, çok mühimdir. 

Sultan Hamidin, ta veliahtlıimdan 
ba1lıyarak hal'ine kadar takip ettiii 
iki yüzlü siyasete, bundan ıiizel ve 
bundan veciz mioa.l olamaz. 

Sultan Muradın hutalıp ıizlendifi 
ıunlerde Veliaht Hamit Efendi, Beıik
taf sarayının veliaht dairesinde Y eıai
kapı Me...levi derıilıı Şeyhi Osman 
Salabattin Dede Efendi ile m!illkat 
etti. Bu mülakata delilet edeD de Da
mat Mahmut Celilettin Paııa olmuftu. 

Veliaht Hamit Efendinin Şeyh Oı
man dede Efendiden umdukları, bek
ledıkleri vardı. Yokaa Abdülhamit, ae
bepaiz yÜze gülenlerden, plecekler
d n değildi. 

Şeyh Oaman Dede Efendi ile karıı
laıtıkları zaman Veliaht Hamit Efen· 
di, derin bir hürmet ye tavazıı ile 
Şeyhin elini öpmüttü; keodiıi, Şeyh 
Eiendinin oturdugu geniı koltuiwı • 
fağıaındaki bir aandalya,... pek müte
va:?İ.ane bir vaziyetle oturup bir saat 
klld3.l' konu-muşlardı. 

Söhbet e:.naımda, Hamit Efendi, 
mana.ebet. getiı·erek Bqiktaı sarayı
nın zemjn katında ki.in mahalli mah· 
suıta mezar taşlan mevcut ola.a Mev-
1 • vı metayihi hakkında Şeyh Efendi
cie.n tarihi maJU.mat temenni etmit -ve 
bu mübarek makamlara kartı öteden
beri büyük bir hürmet besleyip orası· 
nı daima gül gibi temiz tutturduğunu, 
çiçekler c!iktirerek hıyabana çalıttıiı

'" söyliyerek mevleviliğe çok e•i Ye 
a.imimi merbutiyetini izhar etmifti ki 
bu suretle, hakkında Şeyh Efendinin 
hlisnunazar ve teveccühü.nü tem.İn et .. 

ek iatiyordu. 
Veliaht Hamit Efendi, ıeyh efendi

nin nazannd.a vaziyetini böylece tak
viye ettikten aonra beytülmalimüali
min emvalinin zrya'dan aıu.bafazaaını 
mevzuubahia edip amcuı Sultan Azi
zın hal'inde damat Nuri P&f&lllll af.1-
r•p çaldıfı ve mavaua tarikile NıJTaf 
Hnutakiye yatırdıtı bir kaç milyon 
l ira kıymetinde pwlantalenn Nuri Pa
ş d n i•tirdat olunarak maliyeye •eril 

• 
meıi hususuna Mitat Pqanm himmet 
buyurması için teYh efendinin tavaı
ıutunu '''nzaenlillih,, ricada bulun
muıtu. Bu ricasile de beytülmale ait 
hi.li.a.ane, müıtekimane biaaiyatrnr bil
dirmit oluyordu. 

Hamit Efendi, çevirdiği manevra .. 
da mu•affak olmuftu. Çünkü bu tatlı 
hamiyetten iyi neticeler çıkmış ve ge
ne damat Mahmut Paıanm deliletile 
Mi tat Pata; Boğaziçinde, Hacıoıman 
bayırındaki Maslak kötkünde Abdül
h~it. Efendi ile mahremane mülikat f 
•tmittı. 

Şey Oaman Dede Efe11di, kendi mü
liluıbndaki intibamı ev...elce .anlatmıı 
olduğundan •e Mitat P&JADiıt da, De
de Efendiye son derecede itimadı bu
lunduiundan Hamit Efendi ile olan 
mülikatında bunun çok iyi teairleri 
olmuıtu. 

Filhakika Mitat Paııa, Abdülhamit 
Ef-di müli.kattan sonra, Şeyh Efen
dinin intiba ve telikkiıini tamamile 
hakikate muvafık bulduğunu, ve Ha
mit Ef'endinin cidden iyi bir zat oldu
iunu arkadaşlarına aöylem.iştir. 

Bunun Üzerine, Mitat Pa~a ile Ve
liaht Hamit Efendi arasında iklnc:i bir 
mülakat yapılmıştı. Abdülhamit E
fendiden, meırutiyetin ili.nına aht ve 
peyman alınarak icl-'sına çahşıldığı 
malUmdur ki ileride sırası gelince taf
silitile yazılacaktır. .. • 
Şeyh Oıman Efendi ve Mitat Paıa

run Veliaht Hamit Efendi ile mülika
tmdan haberdar olan biraderi Şehza
de Nureddin Efendi; lalasını sureti
mahremanede dergih• göndererek 
kendi fikir ve mütaleasını onlara bil
dirmişti: 

- Efendi Hazretlerinin bizim bi
rader Abdülhamit Ef~:ıdi ile mülika
hnı ve bu müllkat nebceıinde bira
der hakkında ızbarıteveccüb buyur
duklarını haber aldım. Kendilerine 
ziyade hürmet ve ihliann vardır. Su
retimab11uaa ve mab.remanede rica e
derim, biraderin ziihiriyatına kat'iy
yen İnanmaamlar, bizim. birader, çok 
hilekardır. Korkanm ki sonra eyvah! 
çekmiyeler ! 

Sultan Abdülhamit, bunu bizzat 
Ahmet Celaleddin Paıaya ve eavapçı
bqı lamet Beye SÖylemit ve ço~ sene
ler Nureddin Efendi ilei darıın kal
mııtır4 

(Arka.tı var) 

Yann: 1 
1 Sultan Ha midin kini 

Sultan Hamiclin cüla.undak~ biat hac/isesi! - Abclülhamit, 1 
tahta çıktıktan •onra yiiziıinü çev iriııermi,ti. - MeıılUt okunmast- 1 
na miUaacle eclilm· ama, nasıl? ...:J 

Bu günkü at yarışları 
Bu günkü yarışlara hiç koşuya girme

miŞ atlar iştirak edeceklerdir 
Mevsimin dördüncü at yarıJlan 

dA bug\in Veli Efendide yanı ma
h.o.ltinde yapılacaktır. Buciinkü bet 
ko,uya 37 at İ§tirak edecektir. 

BiRiNCi KOŞU: 

(SAiış kOfUIU) Dört ye daha yu
ka.n yaştaki yerli, ya..- bn arap 
ve haliakan arap at ve lusraldara 
mnhsuatur. 11 at ittirak edecektir. 

ikramiyesi: 226 liradır. 
Birinciye: 150 lira, ikinciye 55 

lira, uçüncüye 20 liradır. 

Duhuliyesi: 2,25 liradır. 
Siklet: Dört yaımdakiler 56, ki

lo, be Ye daha yukan Yattalı:iler 58 
kılo tatıyacaklardır. 

1933 senesi zarfında bir kotu ka
zanmıt olılnlara ikiter kilo, iki ve 
daha fazla kotu kazamaq ol.anlara 
dorder kilo ili•e edilir. 

(400) liraya aablığa çıkanım,. o
lanlardan dörder kilo tenzil edilir. 

Muafesi: 2,000 -tredir. 
iKiNCi KOŞU: (Çamlıca kotu

ou) Dört ve daha yukarı yattaki yer
li yarmıkan lnıiliz at ve kısraklara 
mah .... tur. 7 at ittirak edecektir. 

lkramiyeıi: 600 liradır. 
Birinciye 500 lira, ikinciye 75 li

ra, üçilacüye 21 llradn'. 
Duhuliyesi: 8 liradır. 
Siklet: Dirt yaımdalriler 56 ki

lo, bet n daha yckan yqtalciler 58 
kilo tafayacaklardrr. 

1933 aoneai zarfında kazaııçlan 
yekunu 300 lirayi dolduranlara iki
..,r kilo, 500 lirayi dolduranlara üçer 
lı:ılo, 800 lirayi dolduranlara heıer 
kilo, daha fazlasını kazanmq olan
lara yediter kilo ilave edilir. 

Meaafeai: 2,400 metredir. 
OçONCO KOŞU: (Birinci lnö

nü kotuıu) iki yatındaki yerli halio
kan lnıiliz erkek ve d.İfi taylara mah· 
ıuıtur. 3 at ittirak edecektir. 

ikramiyesi: 1, 125 liradır. ı 
Birinciye 82S liradan maada bu 

kotuya giren hayvanlar için verilen 
duhuliye Ücretlerinin mecmuu. 

ikinciye 225 lira, üçüncüye 75 li-
radır. 

Duhuliyesi 11,25 liradır. 
Siklet: 56 kilodur. 
Mesafesi: 800 metredir. 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: (Boğaziçi ko-

şusu) Üç ve daha yukarı yaştaki ha
liakan lnıiliz at ve kısraklara mah
ıuatur. 4 at iştirak edecektir. 

ikramiyeli: 1,000 liradrr. 
Birinciye: 775 liradan maada bu 

kotuya giren hayvanlar için Yerilen 
duhuliye ücretlerinin mecmuu. 

ikinciye: 150 lira, üçüncüye 75 
liradır. 

Duhuliyeai: 10 liradrr. 

Siklet: Üç yaıındakiler 53 kilo, 
dört yatıadakiler 58 kilo, bet ve da
ha yukarı y-.takiler 60 lı:ile taııya
caklardır. 

Meaafeai: 2,400 metredir. 
BEŞiNCi KOŞU: Dört ve claha yu- I 

kan yattaki yerli, yarım.kan arap 
ve haliıkan &rap yalnız kısraklara 
mahıustur. 7 at iıtirak edecektir. 

ikramiyesi: 185 liradır. 
Birinciye: 110 lira, ikinciye 55 li

ra. üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyeıi: 1,85 liradır. 
Siklet: Dört yaıındakiler 58 kilo, 

bet ve daha yukan yaıtakiler 60 kilo 
t&flyacaldardır. 

Mea.afeai: 1,800 metredir. 

Birinci umumi müfettiş 
ELALfZ. 17. A. A. - Birinci 

un1umi müfettif Hilmi Bey, bugün 
Elazizi le~ı if buyurdular. 

Belgrat elçisi 
ANKARA, 17 (Telefonla) 

Bir müddettenberi fehrimizde bu
lunan Belgrat elçisi Haydar Bey 
lıtanbula hareket eblİstir. 

ı..J J 
Mıı.L1YET Lvi\IA 1b ,...ti US t v.S 19.s.s 

ARICI ABERLER 
Avusturya 
Meseleleri 
İtalya, B~rli~de yeniden 
teşebbüste bulunuyor 
PARIS 17 A.A. - Le Journal des 

Debats y~zıyor: Emin görünen haberle-
re bakılırsa, ltalya hükumeti Avustur
ya meıeleleri hakkında Berlln'de yeni
den bir teıebbüste bulunuyor. Teıebbüs 
evvelce yılpılana benzemektedir ve Ro
ma'da söylendiğine ıöre tamamen dos· 
tane mahiyettedir. 

ltalya hükumeti bunu yapmakla, dört
ler misakı ile kendisine verildiğini telik· 
ki ettiği nazım rolünü teyit etmek iste
mektedir. Bundan başka ln~iltore v~ 

Silahsızlanma --
M. Norman Davis, bir 
çare bulunacak diyor 
VAŞiNGTON, 17 A.A. - M. Nar-

man Davia, silihlan brakma konferanım 
da silüılar meselesinin halli içia hir ça
re bulunacağını ümit etmektedir. 

Amerika, demiıtir, orada bahri hacım
lar münasebetini münakata edecektir~ 
Bu it, deniz konferansına aittir. Ameri
ka ile Japonya'nın deniz in&aa~ı proğra
mı bir silihlanma yarışı ol"1DllZ. Çünkü 
inıaat, muahedede mevcut hacmı atma· 
maktadır. 

Demokrasi .. 
1 Fr~nsa ile müşterek bir teşebblis!> bu

lunmak arzu etmediğinden kendi hesabı· 
na ha'"eket etmek İst~ektedir. 

Bir tebliğ 

M. Mussolini'nin bir lngiliz 
gazetesinde çıkan yazısı 

MUNIH, 17 AA.--- Volff Ajansından: 
Avulturya'daki l\1illiyetçi sosyaiiotlik 
hareketini idare eden ve m~rkezi Münih' 
te bulunan heyet, Vlyaoa' da cıkan R •İ· 
chspoat gazetesindeki ifJ&at hakkında 

~u tebli" i nqretmiıtir: 
«Avnsturya'da milliyetçi soıyalistlik 

siyaseti hakkında her türlü salahiyet ve 
mesuliyet heyetimize aittir. Bundan do
layı Alman milliyetci ıoayaliat fırkası
nın harici işler ofisi Avusturya'ya hiç 
bir talimat göndermemiıtir . 

Alman sefiri ne J.iyor? 
ViYANA, 17 A.A. - Volff Ajan" 

bildiriyor: Almanya'run Viyana orta el
çisi, Reic:hspo:st gazetesinin 14 a~ust ıı 
tarihinde çıkdığı frvk•la<le nüshada gö
rülen nqriyat hakkında demi~tir ki: 

Bu ~azc:t~de inti&a.t eden ve Alman ı 
elçili kurye -servisinden istifade tana hak 1 
kında bana atfen ba:ı:ı fara:ziyeler vürü- 1 
ten mahut üc mektuptan b~nim hiç bir 
haberim yoktur. 

--- --<>--- ---------· 

Rossi ve Codos 
İki tayyareci şerefine Pa

riste merasim yapıldı 
PARIS, .. (A.A.) - Havas A

jana1 bildiriyor: 
Dün, Paria şebri, dünya düz hat 

üzerinde mesafe rekorunu kırmı!J o
lan tayyareci Roui ite Codoa şerefi
ne büyük merasim yapmt!fbr. 

Saat 16,30 a doğru "Joaeph le 
Brix., tayyareai, arkasında yedi tay
yarelik bir teaj maiyeti oldugu hal
de, Pariı'in Üzerinden .300 metre yük .. 
seklikte uçmuı ve halk tarafından ;ı.I· 
kı~lanmııtır. 

Ro•ıi ve Codos, Le Bo:.:.rget'ye ın
mişler ve orada Baş•ekil M. Daladier 
hava nazırı M. Cot, bir çok zeYat ve 
büy:i!< bir kalabalık tarafından >:•t· 
,ılanmı,lardır. 

Baıvekil aöylediii bir nutuJ<ta. 
Codos ile Roui ve tayyare yapıc:ııı 
Bleriofya hükiimetin tebriklerini ve 
bütün milletin hayranlığını bildinniı .. 
tir. 

Codos ve Roı3İ, hava nazırı ve 
belediye meclisi reisi M. Fiquet iJe 
beraber açık bir otomobilde ve so
kaklardan gittikçe heyecanı ve al
kışları artan balkın ortaamdan airr 
ağır ıeçerek belediye binanna ıit
mitlerdir . 
• 

Dört belediye reısı 
tevkif edildi 

CARLSRUHE, 17 (A.A.) - Bide 
vilayetinde bir çok belediye reisleri
nin methaldar oldugu zannedilen 
ıruiistimal iti gittikçe bü:rümektedir. 

Dün dört belediye reisi dah.a tev
kif edilmiıtir. _,.,._ 

Tufanı andıran yağmurlar 
50 kişi öldü 

KINGSTON, (Jamaique) 17 (A. 
A.) - Kine-ston1da ve civar mmtaka
da 50 kiti kadar ôlmüıtür. Dün IMl· 

bah adaya tufanı andırır ıiddetli bir 
yağmur yağanı bir çok ta maddi za
rarlara ıebep olmaştur. 

-<>-

İtalyan transatlantiği Al-
manların .rekorunu kırdı 

ROMA, 17. A. A. - Cebelitarık 

ile Nevyork arasındaki mesafeyi or 

talama hesapla saatte 28,9.2 mil 

süratle hareket ederek gün 13 
saat ve 58 dakikada kateden Al

man transatlantiği Bre~en'in vak

ti le kazandığı rekoru bu suretle kı 

ran Rex adli İtalyan T ransatlan

tiğine mavi kordele mükafatı Yeril ı 
• • 1 

mı~tır. 
1 

Rex transatlantiği en büyük süra 

tini 13 ağuıtosta göstermiştir. 1 
O gün Rex, 736 millik bir mesa.- · 

feyi 29,61 mil süratle katetmeğe 
muvaffak olnıuttur. 

---13-
Amerikada grev 

NEW - YORK, 17 (A.A.) - 60, 
000 iıçi namına hareket eden New • 
Y erit elbise aanayü mümcaıilleri, it .. 
çilcre işlerini bırakmalarını emret
mi,lerdir. MümeHiller haftada 30 
r..:lat İf, ve iı ıeraitinin iyileıtirilme· 

sini iıtemektedirJer. 

Connecticut'de 2,000 Bridıeport 

ve Newhawen'de 1,000 itçi ırev ha
lin~d.;T. 

LONDRA; 17. A. A. - Morning 
Post gazetesi, demokrasinin inhita 
tı hakkında M. Soussilini'nin yaz
dığı bir makaleyi olduğu gibi net
retı'1İ~tir. Bu gazete, İtalyan batve 
kitin in yazısını sütunlarına geçir
dikten sonra diyor ki: 

M. Muasolini'nin ileri sür '.üğü 
bir iddia , beynelmilel siyaset saha 
sında bu yakınlarda görülen va
k'a l.ırla da teeyyüt etmektedir. 

Piriştineli Hasan B. in 
katli meselesi 

TİRAN, 17. A. A. - Selinikte 
öldürülen eski Piriftine mebusu 
Hasan Bey hakkında ecnebi mat
buat tarafınd,."n verilen haberler
de !tatilin bu cinayeti arnavut un
su:larımn tahriki ile yaptığını bil 
dirmİ?ti. Bu haberler tamamen a
sılsızdır. Katil Resneli ve Yugos
lavya tebasından olup Arnavutluk 
la h :çhir alakası yoktur. 

·-o---
Gandhi'nin orucu 

POONA, l 7. A. A. - Gandhi 
kendisine yapılan 'artları kabul 
etmemittir. Buna göre mümailey
hin dün batlamış olduğu urucu 
bozmadığı zannedilmektedl.r. 

~--

Yunanistan'ın harici 
borcları 

ATlNA, 1_7. A. A. - Aguıtosun 
20 sinden sonra mebusa.o mecli
sine verilecek bütçe layihasında ha 
rici borçların faiz taksitlerine ait 
fazla ecnebi hamiller tarafından 
kafi görülmiyen son tekliflere uy
gun bir tahsisat konacaktır. 

Bulgaristanda mi.:.şkülat 
SOFYA, 17. A. A. - Volff a

jansı bildiriyor: Bir çok Bulgar 
sanayi müesseseleri mevaddı ibti
daiyenin azlığı yüzünden istihsal
lerini azalbnaya ve i•çilerinden bir 
kısmını çıkarmak mecburiyetinde 
kalmıJlardır. 

Bu mü,külitın bulgac milli ban
kasınca takip olunan cok sıkı dö
vizler ve kontenjan ~iyaıetinden 
ileri geldiği zannedilmektedir. --Ah>ıanyada yakalanan 

komünistler 
BREM, 17. A. A. - Volff ajan

u bildiriyor : 

Gizli zabıta te,kilitı, Bremde 

81 komünist tevkif etmiftİr •. 
---<>-

Darülfünun talebeleri 
eğlenceleri 

TURINO , 17. A. A. - Beyne! 

milel darülfünunlar talebeleri için 

tertip edilen eğlencelere 32 mil
let i~ti.rak etmiftir. Bu eğlenceler 
gelecek eylülde TüTino'da yapıla 
caktır. 

---<>-

Marconi'nin yapbğı 
tecrübeler 

ROMA, 17. A. A. - ltalyan a

kademisinin dün yaptığı toplantı
da, ayandan Marconi'nin kısa tü
lümevçler hakkındaki son tecrübe 

!erine dair ehemmiyetli beyanatta 

bulunmuftur. 

Marconi'nin bilhassa 150 kilo. 

metrdik bir sahada 60 santlmetre 

lik tulümevçler ile yaptığı telair. 

telgraf ve telefon muhal.erelerin

de elde ettiği deierli neticeleri an 

latmıftrr. 

Marconi'ileride yapacağı daha 

b&fka tecrübeler bitikten sonra 

kullandığr uıulle Ye elde ettiği ne 

ticeler bakında etraflı bir rapor 

betredeceğini aöylemif, bu netice

lerin telsiz muhabeleri ıahaaında 
cok mühim bir ileri adımı t~kil e
deceği ümidinde olduğunu da ili.
ve etmittir. 

Kayseride bez fabrikasının inşa
sına baharda başlanacak 

Ziraat vekili Kayseriden döndü 

'ANKARA, 11 (T elelonla) - Kurulacak bez fabrikaaı hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Kayseriye giden Ziraat vekili Muhlüı 
Beyle Sümer Bank müdürü Nurullah Esat Bey bugün avclet ettiler. 

Vekil Bey Kaysericle kaldığı in sa müddet zarlıncla istasyon civa
nncla kurulacak olan ber. fabrika sının arsasının tahdit ve temlik t,_ 
terini ikmal ettiler. 
Fabrikanın kunılmıuına baharda baflanacaktır. 

Gazi Hz. T. D. T. Cemiyetinin dünkü 
toplantısına riyaset buyurdular 
ISTANBUL, 11. A. A. -T. D. T. cemiyeti umumi merkez heJ•c

ti bugün umumi katip Rüşen Eırel Beyin reislıgi altında Dolmabahçe 
sara)·ında l.:>planarak iki celse yapmıftır. 

Bu loplanışlarda osmanlıcay'I türfır,•ye karıdıklar klauuz için 
ankete konulmuf olan sözlerin k'1.r rlıklan ara,lınlmlflır. • 

Cemiyetin hami Reisi Reisiciimhur Gazi I'rfıutala Kemal ffazrel· 
leri cemiyetin müzakere etmekte olduğu oclayl yanlanmla muallir.ı 

Alet Hanım, Meclis reisi Kar.un Paıa Hz. ve katipleri Hilrmet Bey ol
duğu halde lutlen tepü ederek ur.un mıiclclet toplantıya riycuet bu 
yurmu~laı·clır. 
Umumi merkez heyeti cumart,.si günü tekrar toplanacalıtu. 

• • 
Posta vapurları meselesi, lngiltere 

Almanyaga nota verdi 
LONDRA, 11. A. A. -Ecnebi posta vapurlariyle seyahat mese· 

lesi hakkında lngilir. hük6metinin Alman iri.ikametine ~öndercliği pıo 
testo notasında Almanyanın bu hususta a.lJıiı lla%İyetin mevcut muıı 
hedeyi iiılôl eder mahiyette olduğu L'e çok ficlıletli itirazlara yol CIÇ'Cl

bilecef:i ehemmiyetle kaycledilmiftir. 
/ngilterenin Berlin maslahatgii:rarı bu meseleyi Alman hükıimai 

nc:clirıde ortaya atacaktır. 
• 

I zmirde belediye et sattırdı 
IZMIR, 11 (Milliyet) - Kasaplar bugün de et lıumecliler. Beledi

ye muhtelil semtlerde dükkanlar açarak keneli keatirclifi etleri aattır
maktaılır. 

Fransızların zencileşmesi 
tehlikesi ortaya atıldı 

Bir Alman gazetesi ırk meselesine 
temas eJen yazısında neler diyor? 

BERLIN, 17 A.A. - Irk nazariyesi 
miıd fileri Franaa'yı zenci rejiminden 
dolayı kabahatlı bulanık hu vesile ile 
hep bırden tekrar aryen 1rkırun yükaek
lığıru tenkit ile Franaa'mn müatemleke 
ordusuna hücum ve Almanya için ıilab 
müsa.vatmı istemek fırsatını buluyorlar. 

«National Tag» bu nazariyeyi ele ala-
rak diyor ki: cEcnebi efkarı umwuiyesi 

Almanya' da güya yapı:ldığı iddia edilen 
Yahudi zulümleri ile menul olacağına 
bör hatk• ırk meıeleai ile uğraıaa daha 
iyi olu.-. Bu mesele Fransa'run zenci or-

Kırımda can veren 
Fransızlar 

Dün Feriköy mezarlığında 
ruhani ayin yapıldı 

Dün sabah Feriköydeki Li.tin me
zarlığında, Kırım harbinde ölen Fran
su: askerlerinin iJtirahati nıhu için 
nıhani bir ayin yapılmııtır. Meraıi
me Fransız ateşemiliteri miralay Con· 
te de Courson de la Villemenne riya
set etmiş, F ranS'lz jeneral koasoloıu 

M. Dubois, konsolos M. Pigeonnean, 
3 Üncü kolordu namına miralay Ke
mal ve bahriye müzesi müdürü Cezmi 
Beyler hazır bulunmuılardır. 

Miralay de Conrion söyledifi bir 
nutukta 3 üncü kolorduyu temsil e
den zevata teteklriir ettikten aonra, 
demiştir ki: 

- Bu toprakta iatirahat etmekte 
olan Franıız aaker ve bahriyelileri 
siz, 1853 te doot bir milletin iatiklil 
ve huauıiyetini müdafaa İçin buraya 
ıelmittiniz. Siz, muhariplikleri ca
aareti ve soğuk kanlılığı, dün olduiu 
ıibi bugÜn de büyük bir tefin çizdi
ği tarihe ıeçmit ve dillere destan 
olmut Türk askerleri ile birlikte kab
rama nca haTbettiniz. 

Sardonya Latinleri sonra, ayni cee 
aaretle bu işe ittirak ettiler, onlarm 
tehlikeye ıöğüı ceren ve dünyayr 
hayrette bırakan ceaaretleri, kahra
manlıklarmıo. mük.....,el bir tezahi
rüdür. 

.Krnm ölüleri, fedakirlıfmız yer
ıiz değildi.,, 

Bu nutuktan -... baaD" bulu• 
nanlar Kınm harbinde ölen ltalyaa 
aabrleri için yapdmq abideni.a ö
nünde hiirmetle eiilmiılerdir. 

Bucün aaat 1 O da ıene F eriköy 
mezarlığında ltalyaa aıkerl-' içia 
ayni meraıim yapclacaktır. 

Nurullah Esat Bey 
ANKARA, 17 (Telefonla) 

Kayıeriden avdet eden Sümer 
Bank umum müdürü Nurullah E
sat Bey bu ak,amlô henle Jstan
itula hareket etmiftir. 

duıu m.....ıeoi ile Franııdarın ,;ttilıçe 
zencilqmeleri tehlikesidir. 

Gazete, Franıu milletiain nadir Kaf
lı:aı miUetlerinıı.. olıl..Pau n bu mil
lete ctııbiatin ırk temizli~ lıakknula biır 
haHalİyet vermekten · mnit sibi sö
riindüfünü» de ilô.ve etmelı:ta ve fÖJI• 
devam etmektedir: 

«Franaa ciimlouriyetinde hir zenci, aa 
ker olı•a, ıivil olsun hir beyaz silıi mu 
amele ıörmektedir. Fakat A•rnpa, kıt 
anm rarp kıeılDlmn zencilettirilmeoim 
likayit bir seyirci vaziyetinde kalamaz. 

Mısırlı misafirler 
Gazeteci ve doktorlar 
heyeti bugün geliyor 
M.aırlı ııazeteci ve doktorlardan mü 

rekkep heyet lıuıüa aelecektir. Heyeı 
Belediye, Matbuat cemiyeti, Etıbba 0-
daaı namına Galata rıbtmunda kar4ıla 

nacaktır. 

Heyet on bq klıidea miirckkeptir 
Perapalaa oteline miııafir edileceklerdir 
Belediye yarın akfam miııafirler fflrel'i
ne Perapalaa'ta bir ziyafet verecektir. 
Pazar ıünü Etıblaa Odur Yat ldüpte b 
öğle ziyafeti ve akf&IDI da Turinı !dür 
Parl< otelinde"" paz:arteai cünü Matbu, 
cemiyeti Y enilröy palaıta birer ziyafe 
vereceklerdir. Miaafirler ayıııi ıün Dol
ma bahçe sarayou ıe:ı:ecel&Jeı, "" alqam 
Y alova'ya cideeeld.erdir. Çarııamha alı 

ıam1 Ankara'ya hareket e.ıleceklerdir. 

Mısır heyeti lzmir6en ~eçerk.en 
lZMIR. 17 A.A. - lıkenderiyeden 

bu ıahah limanımaa selen Eıe vapun. 
ile M.ıınıa t.eıJi '-!lı doktorlarından • 
cazetecilerinclea ıaütetekkil hir heJe 
celmiıtü-. 

Halknl idare heyeti tarafından ........ 
!anarak telıre çıkardan heyet, Vilayet 
Belediyeyi ve Halkevini, Erkek MuaJ 
lim melı:t.ı.iyle San'atlar mektebini ziya 
ret etmiı ve Gui heykeline <;içekl• ko 
muılarclır. 

Heyet terefine Halkevi tarafından h 
rinci Kordonda tehir pzİno•unda bir 
öfle ziyafeti verilmiıtir. Ziyafette Val 
Kizma Paııa ile Belediye reisi, Hallı:e.-· 
idare heyeti nloi, C. H. Fniat.11 idare 
heyeti nıiai, baro reiıi, memleket lauta 
aesi a-1ııı"bi ile bazı doktorlar n Mat. 
buat mimesailleri haur bulunmutlarchr. 

Ziyafetten ....,.. heyet, JCartıyakay• 
aiderelı: Kn Muallim mektebiyle dilai7 
lllfllrtebini gezmiıler ve akııam iiatli ayn 
npurla lıtanlıala hanılıet etmiılerdir. 

İzmir tayyare cemiyetinde 
1ZM1R 17 (Milliyet) - Tay

yare cemiyeti ikinci reiıi Şükrü 
Beyle piyango müdürü fikri Bey 
Şehrimize ıelmi91erdir. Cemiyete 
ait itlerle metaul olmaktadırlar. 
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IF11<R'bô 
Kııın gelen seyyah gözile 

fstanbul 
Her sene latanbula vapur npur 

ııeyyah ııellr. Bu kafilelerin ekaerl
ai, ne ııariptir ki aeyahat için kıtın 
en pia, beriHlt, karlı tipili havaları
m intihap ederler. 

Çojunu Amerikalılar t.,ıdl eden 
bu ııeyyablar için latanbul denince 
habra ııelen, aiali pualu, yüzü ıalalr 
rüzg&rlı bir yaimur alcimile kamçı· 
lıyan bir şehirdir. Bir şehir ki gü• 
ne,i daima kara bulut albndadır, 
denizi daima dalııah ve çırpıntılı· 
dır, havaaı daima dondurucu rüz. 
girlarla bir Şimal şehrinden fark· 
ıızdır. 

Honkonforlu vapurundan Boğa· 
zın keskin ustura gibi ıert rüzgarı 
altında titriye titriye Şirketihayrİ· 
ye vapuruna atlıyarak Rıhtıma çı· 
kan, yağmurların cıvıkla9tırdığı 
kaldırımlarda her an yere kapan· 
mak tehlikesine maruz bulunan A· 
merikalı, bin güçle Galatada bir o
tomobile biner, soğuk bir yağmu. 
run ıalattığı bir otomobil pencereıi 
arkaaına büzülür. Ağaçları kadit 
olmu~ tehrin mağmum, mütemadi 
yağmurlu dekoru çinde her tarafın
dan sular akan sokakları devreder. 
Titriye titriye. camileri, müzeleri 
dolatır, soğuktan, rüzgardan yüzü 
çişm~, morarmıt bir halde bin ne
damet içinde zorlukla canını vapu
runa atar ... 

Böyle bir seyyah için lıtanbulun 
geri bir Siberya ,ehrinden farkı 
var mıdır? .. 

Halbuki tarihi olduğu kadar da
sitani de bir töhreti olan güzel ls
tanbulumuzun asri çehresi, bir ki
nunsani lstanbulunun o sisli puıı
lu, bulanık mağmum çehresi mi
dir? .. 
Güzel şehrimiz hakkında ecnebiler 
de böyle menfi bir intibam taba&· 
siilü, hiç te arzu olunur bir teY ol
mamakla beraber bu, ancak fena 
bir tesadüfün eseri, gayrikuti çi
zilmi' bir seyahat progra~nın ica
bıdır. 

Yalnız ltalyan bandralı Osean
yanın seyyahları, lstanbula tam 
mevsiminde gelmek, güzel şehri
mizi güzellikleri içinde görmek su
reti!" alelfunum seyyah kafileleri
nin eremedikleri bir mazhariyete 
ermit oldular . 

Temennimiz, seyahat acentele
rinin, tehrimize bilhusa yaz mev· 
siminde seyyah celbi esbabını te
min ve propaganda etıneleridir. Zi 
ra lstanbul, yazın gelen bir ııeyyah 
için her zaman ziyareti icap ettire
cek kadar bir sürü güzelliklerle do
ludur. 

Salahaddin ENiS 

OUml'Uklel'de 

Yeni bir limon 
Kaçakçılığı 

Gümrük müfettitlerinin mühim bir 
firmanın alakadar olduğu yeni bir limon 
kaçakçılığı tahkikatile meıgul oldukları 
baber veı-ilmcktedir. 

Nihayet tamir ediliyor 
lstan'-ul, Galata .ve Sirkeci gümrükle

rinin tamiri tekarrür etmit ve bir müna
kasa açJmııtır. Bu binalarda geçenlerde 
de yatınlan acil tamirat bedeli mukav ... 
leıi mucibince rıhtım ıirketinden dava 
edilrni§tir. 

1 8 () k ~ A 1 
(lı Banka11nc!an alınan cetTeldir) 

17 AGUSTOS 1933 
Akta m Fiatları 

lotikrazlar Tah'lil&t 
l•tikraz. dalıili 96,50 Ele•lrik ~ 

193~ istikrazı !16,- y..._...,..,. 
~ 

Ş.r• D. 7ollan 2,75 Ta .. ı ~ 

D, Mu•ahhide 55,25 Rhrtım 18,20 
Ciimriilc.lu s..zıı Anadolu J 47,70 S.7oll m..ı.ı •. ., 
Baidat ıo.211 ~ ili 47,70 
T, ••kwi7• 10 Milmeaail &1,30 

ltSHAM 
ı, a..ıu. .. Na- Telefon ıJ,211 - •.SO Bomoatl 20 
• ,. Haaillae .... Terlro• 27,75 
... " ...... ı. ı• Cimeato 12,41 
Tram•a,. IO lttiat da,.. ııo.-
Aaado1a Hl••• 27,80 Şer• .ıa,.. ı,45 
Raji 3,.11 ..... ,.. 2.71 
~. ı..riJa 11,JI Sa.rk ... ecm ıı,ıNI 

ÇEK FlATLARI 

r::... ız.oe Prai 1t,9JJŞ 
700,IO Vi~ 4.38 

lttı7ork 62,711 Madrit 1.a&,7S ........ a,a&,21 Bedin ı,g7975 

MU..o 897.35 f. ti 4,221 
Atına - ~t. 371 
c ... nre 2,44 Bel arat 1,673711 
Solla 17,3ı Bü.kret 34,5978 
Aıaaterdam ı.11!9.9'1 Mo•lıı:o•• 108828 

NUKUT (S.bf) 
ıı: .... , I., •• 

IO f. F,.. • .,. 1117 1 şuı.., ""· 21.-
l J•terli11ı 7CM l Peseta ıs.-
1 Dolar ıu ı ...... IO.-

IO Liret ıı• 1 Zeloti 24~ 
20 f. Bel.ika ııe 20 Le,. 0.23 
20 Drahmi 211 ZO Dinar 115.-
20 1. la•İfir• 1111 l Cernoy .. -.-
20 Lna o.ıs 1 Altın 927 
21 Kur. (;ok 118 1 Pvfec::idiye O,JT 

1 Florin , 85 B•nknol z.• 

MiLLiYET CUMA 18 ACUSTOS 1933 
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ŞEHiR HABERLERi • 

Yeni birlikler 
fş zümreleri arasında bir
likler vücude getirilecek 
it zümreleri ara11nda birlikler vücude 

getirilm""i için yeni bir kanun hazırlan
dığı haber verilmektedir. Bu maksatla 
mubtelH memleketlerdeki İfçi tqeldriil
leri ve oendiludan bakkmda tetkikat ya
pılmaktadır. 

lzmirden gönderilen afyonlar 
lzmir'den Hamburg'a gönderilen bir 

kmm afyonlar ihraç veoikıuı olmadığı 
ileri oürülerek Roteı-dam"da alıkonul
muıtu. Vaki olan teıebbüo neticesinde 
bu afyonlardan ihraç ... esikaııı iıtenme
meıi temin edilmittir. 

Viyana sergisi 
3 eylülde Viyana'da aç.ılacak oersiye 

lıtirakimiz için müracaat vuku bulmuş
tur. Milli lktııat ve Taııarruf Cemiyeti 
bu buıuota bugünlerde bir karar verecek 
tir. 

Adanada mazot kıtlığı 
Adana'da mazot buhranı olduğundan 

babiıle fabrikacılar tarafından tqebbüo 
leı- vuku bulmuıtur. Haziran ayında A-. 
dana'ya giren mazotun temmuzda azal. 
mı§ olmaıı, bu ııkmtıyı mucip olmuıtur. 

Hayfa limanı 
Hayfa limanı ıon sistem ve her türlü 

tesisatı cami olarak inıa edilmiıtir. Kü
f&l reomi 1 tqrinisanide yapJacakbr. 

Yeni liman, 1,980,000 metre murab
baı yeı- itsal etmekte, 420 bin metre mu 
rabbaı kısmını denizden dolma maballtt 
tqkil eylemektedir. En büyük gemiler, 
bu limana yanatabilecektir. 

Eşantiyonlar satılamaz 
Gerek dahilde, gttek hariçteki libo

ratuarlar iıtihıal ettikleri tıbbi müıtab
.zaratın birer nümunelerini doktorlara 
tecrübe için teni etmektedirler. Aolın
dan farlmz olan, fakat ekoeriya daha 
küçük bulunan bu eıantiyonland sahta 
da çılıanldığı söyleniyor. 

Sıhhiye Vekaleti bunun mahzurlarını 
ve halka maddi noktai nazardan zararla
nnı nazarı dikkate alarak bu qantiyon· 
lar için bazı takyidat vazetmiıtir. Bu 
nümunelerin kutu, fİfe vesair ambalij
lan üzerine bundan sonra yqil renkte 
etiket yapıştınlacak ve türkçe «Bedava 
dağıtılır. Doktorlara nümuneclir» kaydı 
bulunacaktır. Bu tekilde olmıyan nümu 
neler memlekete giremiyecektir. 

On senelik iktısadiyatımız 
Cümburiyetin onuncu yıl dönümü mü

naıebetile iktısadi mehafilde mühim ha
zırlıklar yapılmaktadır. Bu sene üç gün 
devam edecek olan Cümburiyet bayra
mında b&lka ve bayramın kuUulanmaım 
da hazır bulunmak üzere hariçten gele
cekleı-e son on sene içindeki iktıoacli kal
kınmamız muhtelif vasıtalarla göoterile. 
cektir. 

lotanbul Ticaret Odası bilhassa bu sa
bada geniş mikyasta hazırlanmaktadır. 

Oda tetkikat ıubeoi raportörlerinden 
müreld,.ıp bir ihtisas heyeti bu itle mq
sul olmaktadır. Cümhuriyetin teessüoün
denberi memleketimizde iktısadi sahada 
muhtelif kısımlardaki inlôsaf derecesi 
tetkik edilmektedir. Bu tetkikata göre 
grafikler, istatistikler ve levhalar hazır
lanmaktadır. Ticaret Odıuı bu meMİnin 
mühim bir kısmını ikmal etmiıtir. Ayn
ca baoılacak bir kitap ta bedava dağıtı
lacaktır. Bu kitapta zirai, ıanai, kara ve 
deniz ticaretinin on senelik inkişaf ıeyri 
görülecektir. · 

Diğer tarafta Sanayi Birliği de ayni 
yolda çalışmaktadır. 

Yunanistan buğday isteyor 
Bu sene Yunanistan buğday rekoltesi 

az olduğu için Yunanistan için hariçten 
mühim miktarda buğday ithali bir zaru
ret olarak görülmektedir. Bu itbıılitın 
bu mahoul senesi için 600 bin ton kadar 
olacağı anlatılmaktadır. 

Ruolar Yunaniatanın bu ihtiyacının 
mühim bi• kısmını kendi buğdaylarile 
kapatmak için tqebbüoat yapmak~ ve 
bir taraftan da hazırlanmaktadırlar. Şeh
rimiz Ruı ınehafilinden aldığımız malu
mata nazaran Ruslar kinunusanide Yu
naniotana 150.000 ton buğday verecek
lerdir. 

TUrk Sepiciler Birliği 
Şehrimizdeki deri fabrikalan araların

da bir birleıme yapmaktadırlar. Bu bir
l"fmeye ıimdiden yirmi yedi deri fabri
kası muvafakat etıniıtir. Birliğin nizam. 
nameıi hazırlannuıtı~. Türk dili tetkik 
ceıniyetinclen debbağın türkçeoi sorul
muş ve selen malumata göre Birliğin is
minin «Türk Sepiciler Birliğiı> konulma. 
11 kararlattırılmııtır. Yeni birliğin gerek 
deri -yiinin inkitafında, gerek deri 
ticareti İçin çok faydeli olacağı muhak
kak sörülmektedir. 

Yeni ölçUler 
llrtıaat Vekaleti sene başına kadar tat· 

bikine batlanacak olan yeni ölçüler için 
esnafın ve halkın tenvir edilmesini Tica
ret Odaoma bildinnittir. Oda bunun için 
derhal hazırlıklara baılamıştır. Oda öl
çiileı- hakkında balkın ve eonafın fikir 
edinebilmeoi ve mukayeoe imkanı vere
cek tekilde tablolar tabettirecektir. E
oaıları hazırlanan bu tablolar da her ne
yj ölçülerin ıekiDeri eıki ölçülerle tah· 
villet'i hakkında malilınıı.t bulunacaktır. 

Dahiliye vekili gitti 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey dün 

sabah saat 10 ela Pilına vapuru ile teda
vi edilmek Üzere Avrupaya hareket et
miıtir. 
Şükrü Kaya Bey nbtımda Vali Mu

hiddin Bey ile birçok zevat tarafından 
te§yİ edilmi~tir. 

••••ttly•d• 

Yeni tramvaylar 
Heyeti fenniye yeni ara
balan muayene edecek 
Tramvay şirketi 40 kişilik tramvay a

rabalan iıletmek için bir müddettenberi 
tecrübeler yaptırıyordu. Şirket Belediy,.. 
ye müracaat ederek bu buıuıta bir tek
lif yapımıtı- . Beledi:ııe heyeti fenniyeoi 
tetkikata batlamııtır. 

OUdUkla ayar 
Galata kulesine konacak bir düdükle 

oaatler ayar edilecektir. 
Kul"v" bir de küre konacaktır. Bu 

küre zeval vakti bir direğin tepesinden 
aıağı doğru düıecektir. Vapurlar bu kü
re ile kronometrelerini ayar edecekler
dir. 

Oktruva hesabına 
Dahiliye Vekaleti Belediyeye oktruva 

hi11eoi olarak 25 bin lira avans vermit
tir. Her ay verilecek kat'i hiıse miktan 
henüz teobit edilmemiştir. V ekilet her 
tebre inoan baıına bir lira hesaplıyarak 
olı:truva hi11eoi tevzi edecektir. 

Tamir parası köprü parasını 
buldu 

Unkapanı köprüaü son zamanlar
da gene Belediyeyi düıündüren bir 
meıele haline gelmiıtir. Bir müd
det evvel tehlikeli görülen köprüden 
yapılaa tamirden sonra nakil vaaıta
lanrun geçmesine müsaade edilıniı
ti. Buna rağınen köprü belediye büt
çeoinin en büyük masrafı haline sel
mittir. 

Köprünün düzelmeaine imkin sö
rülmemektedir. Son on aenedenberi 
Unkapanı köprüıünde biç bir gün ta
mir ekıik olınaınııtır. 

Şayaru dikkattir ki bu köprüye 
tamir için oarfedilen para yeni bir 
köprünün yapılması için lizım olan 
parayi bulmuıtur. 

itfaiye mutehassısı gidiyor 
itfaiye mütebassm dün Belediyeye ge. 

!erek vali ve belediY" reiıi Muhittin Be-

Mahkemelerde 

Pedagoji şubesi 
Erkek lisesine yeni bir 

sınıf ilave edildi 
lstanbul Erkek Muallim Mektebinin 

lağvı yazJmıftı. Maarif Vekaleti htan
bul Erkek Liıesine bir pedagoji smıfı 
ilave etmiştir. Muallim Mektebi beıabı
na liseye bir miktar leyli meccani talebe 
alınacak ve bunlar pedagoji sınıfını ela 
takip ederek muallim çıkacaklardır. Bıı 
vaziyette htanbul Erkek Muallim Mek
tebi lağvedilmemiş, yalnız binadan tasar
ruf edilmi! olmaktadır. Muallim 'Mıekte
bi binaoında bir Kız Liıeıi açılacaktır. 

Fazilet mükafatı 
Bu sene fazilet mükafatı alacak ilk, or

ta ve yükoek zümrelere menıup üç mual
limin intihabı için Maarif idareoi alaka
dar müesseoeler nezdinde tetkikat yap
tırmaktadır. Verilecek mükifat yekünu 
1027 liradır. 

Maarif sergisi için vesaik 
Cümhuriyet bayramının 10 uncu yıl. 

dönümünde Maarif Vekileti Ankarııda 
açacağı sttgi için eski Maarif hayatına 
ait bazı veıaik isteınittir. Evvelce tale
beye fazla siy mukabilinde verilen tab
oin, mükafat, aferin, zekri cemil aibi ve
sikalar toplanmaktadır. Maarif müdür
lüğü mekteplere bir tamim göndtterek 
bu kabil vesikaların sür'atle toplanma
oını bildirmiştir. 

lstiklAI harbine ait Almanca 
şiirler 

Muallim Omer Nihat Bey tarafın
dan memleketimizde ilk defa olarak 
Almanca bazı ıürler yazılmııtır. Tab
ıil çağında olan gençler için hazır
lanan bu şiirlerde istiklal harbinin 
muhtelif safhaları canlandmlmıf, 
Cazi Hazretlerinin nuhıklarından par
çalar alınmııtır. 

······-· .. ···················· ... ········•······ .. ·---ye veda etmiıtir. Mütebıuoıı· pazar günü 
memleketine dönecek ve raporunu ora-
da yazacaktır. ' 

_ı 

29 evi soyan hırsızlar 
Başlarında bir de kadın bulunan bir 

çok efradı mahkum edildi 
irfan, Ihsan, Münür, Vasfi, Meh

met, Supbi, AlııJıet, Tevfik, Sait, Ri
fat, Haıan. Abdürrabman, Ahmel, 
Cemil, Beylerle Seher, Servet, Leman, 
Nadire, Fatma Harumlann evlerini 
soyan bir hıroız çetesinin muhakeme· 
oi dün ikmal edilmittir. 

Bu çete Balıkeıirli Mebmetle met
resi Nebilenin siyasetinde çabfmıt ve 
Ali, Dunnuı, Avranı, Alekoandr, Ali 
ve Bekir iıinıli adamlarla Ay,e, Le
man, Feri de, Sabiha, Emine, Bedia 
ioimli kadınlardan te,ekkül etmiıtir. 

Bunlardan Mebmetle Zafer altı
tar ıene on beıer gün bapıe, mabkü
miyetlerini bitirdikten sonra da o ka
dar müddet emniyeti umumiye neza
reti altında bulunmaya karar ve
rilmittir. 

Diğer maznunlar üçer gün bapae, 
20 ıer lira hapiı cezaoına mahküm ol
mutlardır. 

Şiir kitabından çıkan dava 
Eıki lotanbul meb'usu Süreyya 

Patanın Nazım Hikmet Bey aleyhi
ne açtığı hakaret davasına dün de
vam edilmiıtir. 

Celse açılınca Ankara ağır ceza 
mabkemeainden Nazım Hikmet Be
yin hududu pasaportıuz geçmekten 
3 ay hapae mabküın olduğu anlaşıl
ınıttır. 

Bundan ıonra ıuçlu vekili irfan 
Emin Bey müdefaa 1&hidi dinletmek 
için ısrar etmiş: 

- Bu bizim hakkımızdır. 
kanununun 213 üncü maddeıi 
bu hakkı vermittir, demittir. 

Ceza 
bize 

Süreyya Paşanın vekili Nazmi Nu
ri Bey ıahitlerin ce]p ve istimaına 
lüzum olmadığına dair evvelce karar 
ittihaz edildiğini, bu karardan an• 
cak mafevk mahkemenin karariyle rü
cü edilebileceiini söylemiıtir. 

Bunun Üzerine heyet müzakereye 
çekilmit, gelince tahitlerin celbine 
mahal olmadığına karar vennittir. 

Bundan sonra iddia makamı ce· 
za kanununun 440 ıncı maddeai mu• 
cibince ceza verilmeaini, Nazmi Nuri 
Bey 280 ninci maddesi mucibince ce
za verilmeıini istemiılerdir. Bundan 
sonra suçlu vekili irfan Emin Bey, 
"iddia makamı zubul buyurdular 440 
mcı madde zina cürümlerine tema• 
eder, hakaretle alikaoı yok'•r,, di
ye müdafaauna batlarken, Reis: 

"Zühul buyurma.clılar, kanaatleri 
öyledir,, diye mukabele etmittir. 

irfan Emin Bey müdafaaoma de· 
vamla şiirde hakaret kaıtı olmadığı
nı, tiirdelci "Baba,, kelimesinin alel-

itlal:•bir aile babaoı olduğunu sôyli
yertlk: 

- Bir diğer şiirimizde de ka
rnnı!ı!dan ve çocuğumuzdan bahaet
tik. Halbuki bekarız, kanmız ve ço
cuğumuz yoktur, demif ve bu tiiri 
okumuya baılamıştır. 

Reis: 
- Daha mahkemelerimiz var, mü

dafaa yapınız, tiir dinlemiye vakti .. 
miz yok, diye ihtarda bulunmuş, ir
fan Emin Bey de müdafaaıına de
vamla Süreyya Paşanın ve babaoının 
tarihi büviyetlerinden bahoederek, 
tiirin kendilerine matuf olamıyacı'
ğını beyan et:mif, fakat mahkeme rei
si bu arada da: 

- Kısa keıiniz, daha muhake
memiz var, ihtannda bulunmuştur. 

irfan Emin Bey de müdafaaoının 
biraz uzun süreceğini söyliyerek mü
.saade isteyince: 

- Öyleyse tahriren veriniz, de
mİ,f, bu ısrar karşısmda irfan Emin 
Bey müdafaasını tahriren yapmağı 
kabul etmit, fakat: 

- Şifahi müdafaa hakkımı da mu
hafaza ederim, demiştir. 

Muhakeme tahriri müdafaanın tak
dimi için 23 ağustosa kalmıştır. 

Neşriyat davaları 
Olimpiyat gazetesinde hakkında 

hakaretimiz neıriyat yaptıklarından 
dolayı Etref Şefik ve Sadun Galip 
Beyler aleyhine mütevelli Mehmet 
Bey tarafından açılan davaya dün 
devam edilmiştir. 

Dünkü mahkemede Leblebi Meh
met. Cümhuriyet muharriri Ihsan ve 
Kadri Nuri Beyler şahit olarak din
lenmiılerdir. 

Bunlardan Leblebi Mehmet Beyin 
yazıda m(itevelli Mehmet Beyin kas
tedildiğinin tereddütsüz anlaşıldığınır 
Ihsan ve Kadri Nuri Beyler de Gala
tasaray idare heyetinden birisine ma
tuf olduğunu, fakat bir ıabıo tayin 
etmek mümkün olmadığını söylemit
lerdir. Vasfi Raıit ve lsmail l&a B. 
ler müvekkilleri namına müdafaa fa· 
bidi ikame edeceklerini aöylemişler
dir. Mııbakeme müdafaa ıahitleri
nin celbi için 26 ağustosa bırakılmış
tır. 

Bir hırsız mahkOm oldu 
Hıroızlıktan suçlu Omer oğlu Ah

met hakkındaki muhakeme ikmal e
dilmiıtir. Ahmet 3 ay on sün hapse, 
mabküıniyetini bitirdikten aonra da 
o kadar müddet emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundunılmağa 
mllhkfun olınuıtur. 

. 
CODOS ve R O S Si' nin 

Tayyare ile rekor uçu~latı 
Büyük tayyareci c,,dos ve Rossi muvaffakiyetle ikmal <:ttiklcri Nevyork • Rayak 

(Surye) rekor uçuşu akabmda, RayaktanPariste Philips Müessesesine şu telegrai
ruımeyi çekmişlerdir: « :Oir hamlede yaptığımız Ncvyork. Rayak uçuşu esnasın 
da Radyo lambal•rınız pek mi.ıkcmmcl ve §ayanı hayret idil~r Trbn ı ıer. 

.. :s'ii .. C odos 

Poll•te 

Tefecinin katili 
Dün isticvap edildi, bugün 

Adliyeye verildi 

Katil Zihni 

Faizle para ve
ren Mentef Kasavi 
. Efendinin Arna
vut Zihni ismin
de bir alacaklısı 

tarafından bıçak
la karm cie9ile

rek öldürüldüğü· 

nü yazmı9tık. Zih
ni dün polisce is
ticvap edilmittir. 
Bugün Adliyeye 
verilecektir. 

Patlıcan kızartı. •• oJ ·' 

Şehremininde Hatice Sultan ma
balleıinde 50 numaralı evde oturan 
lımail Efendinin kaynanaaı Müker
rem Hantm patlıcan kızartmakta i· 
ken oıçrayan ateften yangın çıkmıt
tır. Yangın büyümü§ evin üıt kab 
ile yanındaki ev kısmen yandığı hal
de ıöndürülmüştür. 

Tramvay bir ameleye çarptı 
Tepebaşından Galatasarayına gel

mekte olan 143 numaralı vatman 
idaresindeki 203 numaralı tramvay •· 
rabaoı kaldırım yapmakta olan Ra· 
mazana çarparak yaralamııtır. 

Bir kız yaralandı 
Sebze halinde hamal Alinin taıı

dığı patlıcan küfeıi oırtından kaya· 
rak Gülizar isminde bir kızın üstü
ne dü,erek yaralamııtır. 

Esrar 
Kasımpaıada Samancı meydanın· 

da Hüseyinin kahveoinde esrar içil
diği haber ahnmıı ve kahvede bir a
rattırma yapılmıtbr. Bu araıtırma 
neticeoinde Karaman mahallesinde 
4 numarada oturan boyacı Şevketin 
üzerinde bir miktar esrar ve gene 
ayni mahallede oturmakta olan ha
mal Etemin üzerinde iki dit esrar 
bulunduğundan her ikiıi de yakalan
ınışhr . 

Mozaikler 
Yunanlılar ummadık 
şeyler bekleyorlar 

Bu!'Ünlerde §ehrimizi ziyaret eden A
tina Universitesi müderriılerinden M. 
Sotiriu'nun «Dimolı:ratiyu gazeteıinde 
beyanatını gördük. M. Soti.riu hem Ati
na Oniversiteoinde Bizans oanayi hak· 
kında dero okuttuğundan, hem de Ati. 
nadaki Bizans müzesi müdürü ve bu mü
ze sırf Bizans .sanayine mahsu ı dünya
nın yegine müze.si olduğundan beyana... 
tı hu•uıi bir ehemmiyeti haizdir. M. So
tiriu diyor ki: 

- «lstanbul tehri Bizano ıanatmm 
büyük bir müzesidir "e asan atikaıı aa
yılmiyacak derecede çoktur. Kariye ca
mii ve Ayagofyanın mozayikluinin mey
dana konulması Türkiye hükumetinin 
ne kadar eeniş fikirli olduğunu İspat e
den delillerdendir. Türkiyede bir çok 
bizantinoloğ vardir ve bu ilimler Bi
zans lnstitüsü müdürü Profesör Wbit
lemore'un gwsterdiği gayret aayeıinde 
Ayaoofya eıki şaıaaoıru yaY&f yava, ye
niden kesbediyor. Bu İ<lerde Profeıör 
Wbittemore'un ibtiıası vardır. Kemali 
iftabar1" diyebilirim ki büyük heves ve 
gayretle çalıııyor. Bu erki mozayiklere 
eski ııüzelliklerini iade edeceğini vadde
diyor \'e bu vadine inanirim. 

Profeıorun mesaisinden ummadığmuz 
şeyleı- meydana çıkacak ve bütün dün· 
yanın ilimleri ko:ndiıine mineitar olacak 
tardır. 

Böyle bir eseri M, Whittemore gibi 
bir mütehaısise tevdi ettiğinden dolayı 
Türkiye hükümctini teb•ik etmen1tk el
de dej;ildir. » 

Halkevlnde 

İlk mektepler sergisi 
Halkevinde açıian ilkmckteplcr sergisi 

kapnnmıttır. 

Tetkik gezinti'eri 
Halkevi bugün ıehir• içinde yaptıiı 

tetkik gezintilerinden betinciıini tertip 
edecektir . 

fflCLE~ 
Derya bizi doyurmıyor? 

Köroğlu, ate,li ailahların ica
dından kinaye: 

- Delikli demir çıkalı, kaba
dayılık kalmadı!. demi, .. 

Ben de size ona benzer bir fey 
anlatacağım. Bizim gazetenin dün
kü nüshasında, bilmem ııördil
nüz mü, 17 çocuk babaaı olmu' 
bir babayiğitin resmi vardı. Bu 
zatla bir iki gün evvel görü,tüm. 
36 y~ında dinç bir adam. 17 ço
cuğu olmuf, altısı ölmüf, 11 tane
si matallah berhayat. En son ikiai 
de 15 gün evvel ikiz doğmutlar .. 

Bu tayanı dikkat baba, kürek
çi ustasıdır. Hani vaktile Galata
da kürekçiler diye maruf olan ko
ca koca mağazaların son kalmıt 
bir kaç artığından birini tutmak
tadır. Bana dedi ki: 

- Motör çıktı çıkalı, koca der
ya bizi doyurmuyor. Topu topu 
yedi dükkan kaldık. Kimse kürek 
yaptırmıyor, sandalların bile kı· 
çına bir ufak motör takıyorlar. 
Küreksiz gidiyor ..• Vaktile kürek· 
le giden mavnaların sekizini bir 
istimbot bağlayıp çekiyor ... 

Bu sözlerde Boğaziçinin üç, 
t.lört çifte piyadelerle bezendiği 
devirlerin mersiyesi vardır. Ne 
derlerse desinler, makine dünyayı 
çirkinlettirmittir, insanlardan tu
tun da denize, havaya, dağa, ta
şa kadar. 

Eğer memlekette kürek sporu
nu olanca hızımızla tamim et
mezsek daha bir kaç sene sonra 
bir san'at daha yüzlerce ölmü' 
san'atlar sınıfına geçecektir. 

Ben bu 17 çocuk babaaile gö
rüttüğüm zaman garıp hislerle 
doldum: 

Genç ve ender bir baba olu~u
na gıpta ettim .. Türklüğe bu ka
dar kıymetli hizmet etmit bir ba
baya bunca sözlerimize rağmen 
bir ym-dım edilmeyitine üzüldüm 
ve kürekçiliğin sönmekte olu,u
na cidden acıdım .... Ne olurdu, 
zenginlerimiz otomobiller, mu,lar 
yerine üç çifte piyadelerle ge:zse
lerdi, acaba geç mi kalırlardı .. Te
ravi namazına?. !. 

Karagözün düşmanı 
Avukat Rami Beyi tanırsınız .•• 

Belediye avukatıdır .. Merhum Ka
ragözün de muhibbidir. Hatta o
nun mezannı yaptırmak istemit
ti.. Dün rugeldim ve mezarın 

ne olduğunu sordum ve öğrendim 
ki: 

Bursada Osman Şevki Bey is
minde bir zat - hakikat namı
na ! - Karagöze meza. yapılma
sına muarız imit··· Eğer yapılır~ 
sa mezarı yıkacağını ve yahut me
zara (Uurası Rami Beyin mezan
dır) diye kitabe koyacağını söyle
mit-. Çünkü ona göre Karagöz di
ye bir adam yatamamı,. Aman e
fendim! Bu ne hakikatperestlik 1 
Diri hakikatleri kurtardık ta, sıra 
ölülerinkine mi geldi? ' 

Karagözün vaktilc.. Yatamadı· 
ğını iddia eden bu zatın yatadı· 
ğını söyliyenler kadar da delili ol
masa gerektir. Çünkü birinin ya• 
tamamıt olduğuna dair delil gös
terilemez. Buna rağmen Karagöz 
hô.lii. içimizde yafıyor. Böyle öl
mez bir adamın hatırasını ebedi
leftİrmekte hakikat namına edi
len zararı sorabilir miyim? .. 

Hakikatlere hürmet etmeden 
evvel, gayrın hakkına hürmet et· 
meyi kabul etsek daha iyi olur
du ... 

Ben bu ifle Rami Beyin tered· 
düdünü ve Osman Şevki Beyin 
mezarı yıkmak hususundaki ısra
rını anlıyamadım gitti, biçare Ka
ragöz hali talisiz! .. 

FE.LE.K 

Gazetecilerin gezil,)tisi 
Matbuat Cemiyeti bu oene senelik de

niz sezintisini 30 aiuıtoo Zafeı- Bayr., 
mı günü yapaeaktır. 

Gazetecilerle ailelerine münbaoır olan 
bu gezintinin güzel ve eilenceli olmıu .. 
na ealışılmaktadır. Vapar 30 ağuotoa 
cünÜ saat ıs te köprüden kalkacaktır. 
Vapur evveli Fluryaya sidecelc, oradaa 
Adalar çe-oresini dol&J&rak Heybeliada 
plaj gazinosu önünde duracaktır. 

Heybeliada plajında ioteyenlerin ban. 
yo yapmaları için bir buçuk oaat beki• 

· necektir. Vapur Suadiye yolu ile ak a,. 
köprüye geçecektir. 

Sabah gazetelerinde çalı .. n ubdat
lar o zamana kadar işlerini bitirmiş oı... 
caklanndan vapur bunları da alacak ff 
ttkrar köorüden kalkacaktır. 

Vapur -BoğıWci ve Adalar önleriııde 
oahalı ikiye kadar dola .. caktır. -Adliye müsteşarına 

ameliyat yapıldı 
Şişli ~ocuk haıtaneıinde yatalı AdlİJ'.9 

mlst:;;ır: Tevfk Nazıf Beye bir amelı· 
)'<"t ya~ı·.-~·~tır. Tevfik Nazif Beyin ııh• 
t:i ,. ziye!: ciüqündür. 
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( Haftalık Siyasi İcmal ) 
Alman - Avusturya ihtilafı ve 

bu ihtilafın Avrupa Devletleri ara
ımdaki münasebetler üzerine yap
b~ akisler vahim olmakta devam 
ediyor. Malfun olduğu üzere bir 
müddett.enberi Almanya Hükfuneti 
:Yeyahut Alman Milli Soıyaliıt fır
kası - ki arada ehemmiyetli bir 
fark yoktur -Avusturya Hükfune
ti aleyhine tiddetli propaganda 
re.pmalda me9guldür Munich telsi
zi Avusturya HükUmeti aleyhine 
propaganda yapmıya tahıiı edil
miftİr. 

Diger taraftan Avusturya arazisi 
üzerinde uçan Alman tayyareleri 
Avusturya Hükilmeti aleyhine be
yannameler atmı9lardır. Avustur
yayı ziyaret eden Almanlardan alı
nan bin marklık vize parası Alman 
ıeyyablannın Avusturyayı ziyaret
lerine mani te9kil ediyor. Bu yüz

den Avusturya bu yaz büyük za
rarlara uğradı. 

Avusturya bu vaziyetten dolayı 
büyük devletlere tiki.yet etmi9ti. 
Fakat lngiltere, Fransa ve ltalya 
müfterek tetebbüs yapmak için an
la,amadılar. İtalya Almanya nez
dinde ayrı ve dostane bir tetebbüs
te bulunacağını bildirdi. Bunun 
üzerine tetebbüs ayrı ayrı yapıldı. 
Evvela lngiliz Sefiri Alman Ha
riciye Nazırını ziyaret ederek, A
vusturya hakkında tatbik ve takip 
edilen siyasetin hukukudüvel kai
delerine, imzalanan muahedelere 
ve Dörtler misakının ruhuna muga
yir olduğunu bildirdi. Sonra Fran
sız Sefiri ziyaret ederek ayni me· 
alde sözler söyledi. Diger taraftan 
İtalya Sefiri de daha dostane bir 
teşebbüsle Avusturya üzerinden 
tayyare uçmamasını ve Munich ia

tasyonundıın propaganda yapıl

mamasını rica etti. 

Almanyarun bu üç tefebbüse verdi
ği cevaplar dikkate değer. Evvela 
İngiliz ve F ran11z Sefirlerine Al
manyanın Avusturyaya kartı takip 
ettiği siyasetin hukukudüvele, mu· 
ahedelere ve Dörtler misakının ru· 
bun::ı. mugayir olmadığını bildirdi. 
ltalyaya gelince; Avusturya üzı:
rinden tayyare uçmıyacağını ve 
Avusturya aleyhinde propaganda 
yapılmıyacağım vadetti. 

!talyaya verilen cevapla İngilte
re ve Fransaya verilen cevap ara
sındaki fark çok dikkate değer. Ve 
İtalya ile Almanya arasındaki ya
kınlığı tebarüz ettirmektedir. T e
febbüsün mütterek yapılmasına 
mani olan Mussolini idi. Almanya 
da İtalyanın bu dostluğuna kartı 
yapılan tetebbüse müspet cevap 
vermek suretile mukabele etti. Ve 
diger iki devlete verilen cevaplar 
menfi olduğuna göre ltalyaya ve
rilen müspet cevabın 9ümUI ve 
ehemmiyeti daha ziyade tebarüz 
eder. 

Fakat sunu da ilave etmek la
zımdır ki ltalyaya verilen söze rağ
men hala propaganda devam edi
yor. Hitler tarafından "Avusturya 
Umum Müfettiti., tayin edilen 
Herr Habicht bir kaç gün evvel 
Munich telsiz istasyonundan Avus
turya Hükumeti aleyhine bir nutuk 
irat etmit ve Dollfus Hükumetini 
bir "tethit çetesi., olmak üzere 
tavsif etmittir. Fakat bu nutkun 
yeni vaziyet anlatılmadan evvel 
irat edildiği söylenerek teviline ça
lıtılıyor. 

*** 
Roosevelt Amerikanın kalkınma 

programını tatbikte devam ediyor. 
Fakat timdiye kadar henüz müspet 
bir netice elde edileceğine dair e
mareler nazara çarpmıyor. Şimdi
ye kadar olan tundan ibarettir: 
Dolar düttü. Etya fiatleri yükseldi. 
Amele ücretleri arttı. Mesai saatle
ri azaldı. Belki bu yüzden bir kaç 
yüz bin itçi daha it bulmuttur. Fa
kat 12 milyon itsiz içinde bu deve
de kulaktan ibarettir. Diger taraf
tan halkın satın alma kabiliyetinin 
arthğına delalet edecek bir teY gö
rülmüyor. Eğer satm alma kabili
yetinin artması sabn alma ile ölçü
lüyorsa, Amerika halkı, kalkınma 
programının tatbikinden evvelki 
zamanlardan fazla bir teY almıyor. 
Hatta verilen haberlere göre fiatle
rin artması dolayısile daha az sa
tm alrmya doğru meylediyor. Ce
neral Johnıon, halkı satın almıya 
teşvik ediyor. Parası olup ta etya 
almıyanm hain olduifonu söylüyor. 

Fakat bir gün tasarruf et. Bir gün 
sarfet diye reçeteler veren iktısat 
doktorlarına kartı halk itimadını 
kaybetmiye batladı. 

Amerikada ikhıadi vaziyette sa
lahın en iyi alameti WaU Streetya
ni maliye aleminde hiaae senetleri 
kıymetlerinin artmasıdır. Şimdilik 

hiç böyle bir tereffü gözükınüyor. 
Diger taraftan kalkınma progra

mının tatbikini büsbütün mütkül
lettirecek amiller ba,gösterdi: Her 
tarafla amele grevlere hazırlanı

yor. Bazı yerlerde de grevler bat
lamıttır. Amerikada bir defa grev 
batladı mı, sonuna kadar gider. 
Mücadele müthit olur. Bu itibarla 
Roosevelt derhal ite vazıyet etti. 
Bu hareketleri batlangıcında bas
tırmak istiyor. Bulduğu çare dik· 
kate değer: Yedi kitilik daimi bir 
hakem heyeti tayin etmittir. Bu he
yet İtçi ile patron arasındaki ihti· 
liflarda hakem olacaktır. Heyetin 
reisi ayandan Wagner'dir. Diger 
altı azanın üçü patronlardan, ikisi 
amele teşkilatından alınmıttır. Bi
ri de bir darülfünun profesörüdür. 

Bu hakem heyetinin say ile ser· 
maye arasındaki münasebetleri tan 
zim yolundaki mesaide ne derece 
muvaffak olacağı malum olmamak 
ile beraber, en ufak bir yardımı 

dahi olursa, her halde çok faydalı · 
iş yapmı~ olacaktır. Çünkü gittikçe 
anlaıplıyor ki Amerikan buhranı
nın en ehemmiyetli safhalarından 
biri say ile sennaye arasındaki mü
nasebetlerin iyi tanzim edilmemit 
olmasıdır. 

* * * 
Kübada ihtilal fevkalade olmak

tan ziyade alelade bir meseledir. 
Daha doğrusu bütün cenubi ve or
ta Amerikada ihti\al ve kıyamda 
fevkaladelik yoktur. Bu defaki kı
yama sebep ve amil olarak iktısadi 
buhı·an gösteriliyor. Filhakika buh
ran her fenalığa kartı gösterilen 
bir sebep oldu. 

Umumi grev ile başlıyan kıyam 
som·a orduya intikal etti. Cümhur
reisi Maçado ile lıükilmetinin çekil
mesi istendi. Hükumet kıyam erba
bına kartı tedbir aldı. Azacık kan 
döküldü. Bunun üzerine Amerika 
Sefiri müdahale todereic Cümhurre
isinin istifasını talep etti. Cenubi 
ve orta Amerika ihtill'llerinde bu, 
daima kıyam hareketinin sonudur. 
Çünkü bu arzuya ıahi olmıyan hü
kilmet iktidarı mul,afaza edemez. 
Esasen kıyam harekc'leri ekseriya 
Amerika milyonerlerinin telkinatı 
eseridir. Bunların arkııısmda ya bir 
petrol imtiyazı ihtildı, ya bir bakır 
madeni iti vardır. Bu defa da Küba 
ihtilalinin arkasında şeker menafi. 
inin bulunduğu söyleniyor. Nasıl? 
Ne noktadan? Bunlar anlatılamaz. 

Her halde Küba ihtilali ancak 
Amerikalılann istedikleri tekilde 
halledilebilir. Yani Maçado'nun 
çekilmesile • Ve belki de çekilmit
tir. Fakat Şimali Amerikanın bu 
mütemadi müdahalesi zayıf Latin 
Amerikada bir iğbirar hissi uyan
dırmaktadır. Ancak bu küçük ve 
zayıf devletlerin Şımalt Amerika
ya kartı bir cephe le4kil etmeleri 
mevzuubahis değildir. Ve esasen 
etseler de Şimali Amerikaya kartı 
büyük bir kuvvet teşkil edemezler. 
Avrupada muvazeneden ekseriya 
tiki.yet ediliyor. Fakat Amerika 
kıtasındaki muvazenesizlik daha 
az mahzurlu değildir. 

Ahmet ŞtJKRtJ 

1RTIHAL 
Dilber Zade Nazif Efendi dama

dı Oıman Abdi Bey pek genç ya
tında kıaa bir hastalığı müteakıp 
kurtulanuyarak irtihal eylemiıtir. 
Cenazesi bugünkü cuma günü saat 

14 te Betiktqta Valde Çef1Dea.İ kar-

l 
111mdaki (163) numaralı hanesin· 
den kaldınlacakbr. 

ZA Yt : 1328 senesinde N~i irfan 

mektebinden aldığım şahadetruımeıni za 

yi ettim yenisini "ta cağımdan eskisinh 

Cinayet saati .. Ayni zamanda da 
yatıp uyuma saati .. 

Ortalık zifiri karanlık •• 
Methur avukat Rahmi Bey evi

nin mesai odasında ertesi günkü 
davalarının dosyalarını, ceza ka
nununun cürümlere temas eden 
ehven maddelerini karıştırıyor, not 
lar alıyor. 

Cinayet saati .. Ayni zamanda da 
yatıp uyumak saati .. 

O da kalkıp yatınağa hazırlanı
yordu ki, kapı yavafça açıldı. içe
riye, sağ eli cebinde iri yarı bir a· 
dam girdi. Nezaketle avukatı se
lamladı ve daima eli sağ cebinde 
yazıhanenin önündeki koltuğa tek
lifsizce oturdu. 

• * * 
Gene polise it çıktı diyeceksiniz. 

Gece yarısı, avukatın evinde, eli 
sağ cebinde iriyarı bir adam .. O 
vakitte ne maksatla gelir değil mi? 
Rahmi Beyin benzi sapsarı .• 

• * • 
Gelen adam sanki hukuk mezu

nu .• Böylesi de görülmemi,. Dedi 
ki: 

- Rahmi Bey, ben hukuki bir 
mesele için ziyareti alinize geldim. 

Rahmi Bey biraz ferahladı. Fa
kat hukuki bir mesele için geceniJı 
bu vaktinde bu şekildeki ziyarete 
pek akıl erdiremiyordu. 

- Yarın yazihaneyi te,rif etse
niz, daha iyi olmaz mı efendim! 

- Efendim, mesele gayet müs· 
tacel de ondan .. Anlatayım: Gece
nin bu vaktinde bir katil dıvardan 
atlayıp bir avukatın evine girse ve 
bu katil avucunun içinde tabanca· 
nın kabzesini tutsa .• Farzediniz ki 
telefonunuzun telini de daha ev· 
velden kesmit olsa .. Avukat ta mu
kavemet etmek niyetinde bulunsa 
da, katil tabancasını göğsüne doğ
ru botaltsa .. yahut farzediniz ki, a
vukat o sırada katilin istediği elli 
lirayı vermese de, katil belindeki, 
bıçakla avukatı tavuk doğrar gibi 
doğrasa.. Bu şekilde tahaddüs ede
cek hukuki vaziyet nedir? 

• * • 
Görülüyor ki hakikaten polise i, 

çıkacak gibi •. Eli hala sağ cebinde 
iriyarı gözleri kan fışkıran bit a
dam Rahmi Beyin yüzü kül gibi •• 

• * * 
Rahmi Bey dütündü. Çünkü ken

disi öyle sathi kararlarla hareket 

e~en adamlardan d~ğild_ir: Niilayet 
cüzdanını açb ve bır ellı lıralık çı
kararak, ziyaretçisine uzattı. De
di ki: 

- Evet, bu hukuki mesele gayet 
mühim .• Fakat bendeniz hallede
miyeceğim efendim. Yalnız mes
lekda,lardan avukat Ömer Bey var 
dır, bizim mahallede oturur. Evi 
dört kapı afağıdadır, onun da du
varı alçaktır. Şimdi yaz mevami 
olduğu için karısı ve çocukları say· 
fiyede misafirlikte bulunuyorlar. 
Zannederim, pencereleri de daima 
açık yatar. Siz bu hukuki meseleyi 
ona sorarsanız, herhalde hallede
ceğinden eminim. 

* * * 
Gelen adam kafasına koyduğu 

bu hukuki meseleyi mutlaka ve 
müstacelen halletıneğe ezmetınit 
görünüyordu. 

• * • 
Avukat Ömer Bey dosyalarını 

kapatmıt, erteıi günkü davaların· 
da yapacağı müdafaalar için not
larını hazırlamış, yatmağa hazır
lanıyordu. Kapı açıldı, içeriye eli 
sağ cebinde, iriyarı ve gözleri kan 
fıfkıran bir adam girdi. Ömer Be· 
ye de anlamak istediği hukuki va
ziyeti izah etti ve fikrini sordu. 

• • • 
Ömer Bey cevap olarak cüzda

nından çıkardığı elli lirayı uzatır· 
ken dedi ki: 

- Azizim, ben bu meseleyi bal
ledemiyeceğim. Yalnız meslekdat
lardan avukat Rahmi Bey vardır, 
bizim mahallede oturur. Evi dört 
kapı yukandadır. Onun da duvarı 
alçaktır. Şimdi yaz mevsimi olduğu 
için karısı ve çocukları bir hafta 

ı kalmak üzere Erenköyündeki ak
rabalarına gittiler. Siz bu hukuki 
meseleyi ona sorsanız, herhalde 
halledeceğinden eminim. 

••• 
Ziyaretçi gösterilen nezak~tten 

dolayı tefekkür ederek ayrıldı. 

DOKTOR 
HORHORUNl 

Her gün akşama kadar hastalarını 
hükmü yoktur. htih Kkmasti mahalle Eminönü Valide kıraathanesi yanın· 
si medrese sokak No. 17 Mehmet Salih daki muayenehanesinde tedavi eder. 

Mugaddi ve vücuda faydalı bir 
yemek yemek için öyle sahanlar dolu
ıu ve tabaklar içinde tepeli doldurulu 
olanlara bakmamalı. A .. t gıda kıyme· 
ti ve besleyici kuvveti ziyade olan ye
mekleri aeçmeğe çahtmalıdır. Bu da 
yemeklerin vitamince olan kıym.etle
rile ölçülür. 

Bugün herkes mahiyetleri hakkın
da hakiki bir fikir edinmeden vita
minlerden büyük bir kanaatle bahset
mektedirler. Halbuki bunlar hakkın· 
da hakiki ve doğru bir fikir ve malu
mat sahibi olmadan gıdaca kusur ve 
ekaikai:t bir yemek tedarik etmek 
mümkün olmaz. itte yemeklerde bu· 
lunan bu asli maddeler sayesindedir 
ki bir takım hastalıkların önüne geç· 
ml!k ve ensicemizin tetekkülü ile neı· 
vünemamızı temin etmek kabil olur. 

Vitaminler A. B. C. D. E. gibi iıim
ler altında ve her biri kendisine mah· 
sus vasıflarla beyan olunan cisimler· 
dir. 

Bir vakitler bütün yağlann ayni de
recede besleyici olduğuna inanılırdı. 
Halbuki bugün balıkyağı, tereyağı ve 
yumurta ııansındaki kuvvet ve besle
yicilik hauası domuzyağı ve zeytin
y.,ğrnda asla bulunmaz. Onların bu 
hasaaaı (A) vitamininden ileri geli
yor. 

Her hangi yemeklerimizde bu vita -
ıninin eaash bir noksan ve ekaikliği 
haatahk zuhuruna sebebiyet verir. E
velleri yelken gemilerile aeyahatte 
ve uzun süren muharebelerde daima 
ayni ciııa vitaminsiz ıeyleri yemekten 
zuhur eden haatahklar gibi. 

A vitamini balıkyağı, tereyağı, yu· 
murtasanaı, ıspanak ve havuçta bulu

nur. Sütte, hayvanın beılendiği yere 
göre değiıir. Ve en ziyade miktarda. 
vitamin yeıil otluk ve çayırlarda bes
lenen hayvanların südünde bulunur. 
Hazırlop yumurta sar11mda bulunma• 
81 vıı ıaıblmıt balıkyağında mevcut ol
maaı doğrudan doğruya hararetten 
müteeuir olmadığını gösterir. 

Ayrılıp mütalea edilen yalnız A 
vitamini değildir. B vitamini de iatih· 
...ı ve mütalea edilmiıtir. B. vitamini 
tabii gıda maddelerinde ziyadesile 
münteıirdir. Yalnız kepeksiz beyaz 
un, kabuksuz pirinç, adi şekerde bu· 
lunmaz. 

Yemeklerimizde B vitamininin de
vamlı eksikliği <Beriberi) denilen ve 

uabın iltihabı şeklinde tezahür eden 
bastalığa aebep olur. Bu haatalığın 
bıqlıca alametlerinden biri adalatnı 
hareketleri intizamını kaybetmesidir. 
Bu vitamin de piıirmekle kuvvetini 
kaybetme~ 

Üçüncü olan C vitaminini iıkorpit 
hastalığma mani olduğu için bu hasta· 
lığa. httulanlara {:. vitaminini havi olan 
taze meyva usareleri ve taze yeıil 
aebze verilir. Bütün taze yiyecekler
de meıeli. et, zerzevat ve meyvalarda 
mevcut olan haıaa onların konıerve
lerinde bulunmaz. 

Portakal ıuyunda ve domateste bu 
vitamin çok miktarda bulunur. Marul 
ıspanak, li.hna ve bezelyede de bulu
nur. Sütte C vitammı aıik&r ıurette 
bulunmaz. Bunun için ( paatörize) e
dilmit sütlere biraz portakal ıuyu ili.
ve edilirse vitamin ekaikliği bertaraf 
edilmit olur. 

D vitamini balıkyağında hassa11 
pek a§ik&r olarak bulunur. Çocukla· 
nn kemik hastalığına karı• bu vita
minin hem iyi etmek ve hem de haa
talığm önünü almak suretile pek 
çok teıiri vardır. 

Bazı gıdalarda E vitamininin nok
sanı kmrlık verdiğine hükmolunur. 
lıte bunlara bu vitamini havi mevat 
ili.vesile mini. olunur. Zeytinyağr, d.i
geı· bazı hububat ve tohum yağların
da bu vitamin çok miktarda bulunur. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

Şirketi Hayri yeden 
Sabık mübayaa memuru Afif kapı

tan beyin ıirketimizle ve ıirketimiz 
mübayaıile bir giina. alakaaı mevcut 
bulunmadığı görülen lüzum üzerine 
ilan olunur. (6511) 

DAKTiLO ARANIYOR 
Şartlar: Türk olmak, lisanı ve dıakti

lotuğu eyi bilmek :r>ransızca vıe ayrıca 
başka -eeneıbi lisan bileın tcroi:lı nlunur. 
Büro işlerinde tecrübe sahibi olmak. 
lhtan Arayan mü~im bi.r şirlrettiır. Mü

racaat: 'J'ercümci lıal, referanslar veya 
9lLl'etleri ile Galata posta kıu1ıuaı 1094 

(6120) 5516 

!star.bul beşinci icra 

dan : Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 

karrer hane eşya! ı l0-8-933 tarihine 

müaadif pazar gU'lü Kuz~ i,.J<eJe

si civarında berber Emin.efendi hane

sinde saat il den itiboren satılacağın

dan ta1ip!erl.n müracaa.tı .ilan o!ıunur. 
(6480) ___ _:__JT[ı:e!l.I.__:2~4WlL_{JiiW:L---Aıwıı~-----------"...,.._'--_. 

Dil anketimiz 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

No. 1 : (Şart) 
Şart: "ae" edatı tart olduğuna 

göre tart için Selik deriz. 
Bu iti deruhde etmek için tartın 

nedir? 
Bu iti üzerine almak için seliğin 

nedir? gibi 
Kayt ve kabul tartları nelermit? 
Yazılma ve alınma selikleri·· 

nelermit ? gibi 
Mahiyet: Esas kelimesinin mu

kabili Öz olduğuna göre mahiyet 
için 

Özgü deriz .. 
Bu mahiyeti belli olmayan bir 

davettir. 
Bu özgüsü belirsiz bir çağırma· 

dır. 
Mahiyetini bilmediğim ite ka

rışmam. 

Özgüsünü bilmediğim ite karıt· 
nırun. gibi. 

Hüviyet: Kim ve idüğü kelime
lerinclen Kimidük - Hüviyet de· 
ı·ız. 

Denizde bulunan ölünün hüvi
yeti anlatıldı mı? 

Denizde bulunan ölünün kimi· 
düğii anlatıldı mı? 

Hüviyet varakası - Kimidük 
yazgısı. 

Şahsiyet: Öz ve Var kelimele
rinden Özvar - tahsiyet 

Yüksek tahsiyetler mütevazi 
plurlar. 

Yüksek özvarlar alçak gönülliı 
olurlar. 

Kayt: izlemek, Çizitınek. 

Aksaray; Nadi Eni. ............................................................. 

l,_R_A_D_Y __ o_f 
~ugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

12,30 Gündüz ne4riyab Türkçe Gramofon 
18 Gramofon 
19 Oatüt,-o Su: bey'eti. 
20 Oaman Peb.1i.an 
20,30 Hanımlar aaz be7etl 
21.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Borh haberi, aaat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ı Cra.molon. 
18, : Piyano konseri. 
18,45 : ranatzca .lera. 
19,20 ı Gramofon. 
20,lS : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 

' 
20,20; Salabura.tan naklen Mozartın "Coai 
Fan Tutte,, iaimli operası. 23,45: Danı muıi· 
kisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
20,25: Plik. 2145: Aakeri konser. za.tS: Sisaa 
muıikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
20,20: Salzbur •. tan: Mozarba. uCoa.iı Fan Tut• 
t•n operaaı. 23,25: Senfonik radyo takımı 

MILA!'IO • TORINO - FLORANSA 
21.15: Konser. 21.3$: (operet.) 

PRAG, 488 ra. 
20,15: Salon tiro ta1amL 20,45: Sözler. 21,25ı 
Tiyatro. 22: Radyo orkestrası. 

BÜKREŞ, 394 m. 
13: Haberler. - Plak, 14: Orkeıtra. 18: Keza. 
19,20: Karııık musiki. 20,40: Mam.oa opereti 
(plik ile). Müteakiben: CazbanL 

BRESLAU 325 m. 
21: En iyi Alman halk Şar.laları:ndan buılan 
22,20: Siliıya ıato ve aaraylarL 23,55: Dana 
muaikiıi. 

Terzilere müjde 
Yerli malı 

VATKA 
Avrupanın pa!;'lvradan yapılmış vat. 

ka1armı kullaınmaymız . 

Temiz pamuktan, siyah ve beyaz 
Satış yıor.i yalınız Mrsrrçaşısı 

Aktariye sokak No. 10 
Sürmeneli MiRAS ZADE MUSA 

... ____ 6388 __ • 

İstanbu.I üçüncü icra memurilıuğundan: 

Bir borç için mahcuz vıe paraya çev

riJ.mc..i mukarırer kanaıpe, kaltıuk, tablo 

vıe saire 23 Ağustos 933 tarihinde aaat 
9,30 dan 10,30 kada:r Beyoğlıu IstiloıaJ 

caddesinde 38 numarada biriınci açık art 

tmna ile salılacağından tıaliıplıedn m~ 

hallinde buluııacak memuruna müracaat 

tarı ilan olunur. (6510) 

lltilliyct l 
Asnn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türki7• içia. Hariç iç.ia. 

3 aylıfr • • 12 • 

L. ıc. 
4-
7 50 

14-

L. K. ·-14 -
21-

Gelen eyf'llk .. ri •erilmn.- Müddeti 
s•ç.•n nüıh.alar 10 kunııtur.- Gu:et• •• 
matbaaya ait iıler İç.İn müdiriyete mU· 
racaat edilir. Cazeltmııis ilinlana mee'ıa• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıi.lköy rasat merkexinden •erilen ma· 

IUmal& ıöre buaün ba•a açık ve ıimali İı· 
tilcametlerd .. hafif rü.zı&rlı olacaktır. 

Dün hava tuyilci 761 milimetre en çok 
•ıcalc:IJk 27 en az 20 derece i :fi. 

ı ________ A_ç_•_k ___ s __ t_u_~--------~' 
Sergi dolayısile ... 

Galatasaı·ay liaesi konferans ıalo
nunda saat beti bekliyen meraklı, gÜ• 

zide bir kalabplık. . Kısacık bir tarih
çe. . Kırmızı - beyaz kordelanın mü. 
hürlediği bir kapı. . . Buğulu bardak· 
larda limonata, poraelen tabaklarda 
paata. . dolatmalar. . Yorgunluk •• 
Y orgunlara koltuk. . Yanımda konu• 
ıanlara kulak misafiriyim: 

Bir ortayath - Nasıl buldunuz? 
Bir genç - Bir gencinki müıteına, 

her aeneki gibi ayni kıymet ve ayni 
muhafazakarlıkta. Hatta ittirak et· 
miyenlerde de ayni elbirliği. Gene 
Çallı ve Namık lamail eluik. 

- Burasını değil öteki ııalonu soru• 
yorum. 

- Ha. Ali Rıza Bey merhumunki· 
!erini mi? Kendisine rahmet okutacak 
bir samimiyette. 

- Yok camın, gençlerinkini ıoruyo
rum. Şu aizinkilerinkini ... 

- Çok iyi ve kuvvetli . 
- Sahi mi söyliyorsun, alay mı edi· 

yorsun? Hani ıöyle bir fırçayı elime 
alıverip boyacı küpüne daldmr gibi 
benim de yapıvereceğim geliyor da.. 

- Evet. Siz de Güzel Sanatlar A· 
kademiıinde diraek çürütür, bir vakit· 
ler bu aergide beğenilen reaim teıhir e
der, Avrupa konkunı kazanır, üç aene 
de orada kafa patlatır döneraeniz bu 
kolay ve beğenilmiyen reıimler Kibiıi· 
ni belki yapabilirsiniz. 

- Deme Allahmı aeveraen 1.. Kınlı: 
mafsallı kollar, balmumu gibi ağustoa 
sıcağında eriyivermiı aakat bacaklar, 
yaradana yan bakan gözler, çarpık 
burunlar, yamık ağızlar, münaaebet
aiz renkler, yeıil gölgeler, kiremidi 
tenler. . . Bunlara ne buyurulur? So
rarım: tabiilik bunun nereainde? Ha• 
kikat böyle midir ki? .. 

- Eaki Türk, Acem, Hint minya .. 
türlerile Japon, Çin estanplarıru, Hin
diçini aanatını, Greko, Ucello, Piyeroo 
della Françeıka, Mikel Anj, Leonar• 
do ve Rafaeli adeta görmemiısiniz. 

Bilmiyoraunuz, diyeceğim geliyor.Çün 
kü hiç bir üatat tabiat değildir. Muta
vaaııt olmıyan yaratıcı sanatki.r ifade 
ve lirizm için hiç bir mübaliğa ve ya

landan çekinmez. Hakikati itine ya
radıkça alır. Yaramayınca da atar. 

- Peki ama bunlarm da klasiklere 
veya daha evvelkilere benziyen nere
leri var? Bana muhafaza.k&rhkla itti
ham ettikleriniz daha klaıik gibi geli
yor. 

- Yanılıyorsunuz. Onların bir kıı
mı akademik ve bir kıamı da fotoğra
fiktir. Benzemiye gelince; benim kar. 
deıim bana hiç benzemiyebilir, fakat 
benim kanımdandır. Bana tıpatıp mü
ıabih olan biri de yedi kat yabancun
dır. Burada asıl kaynatm.; ıekil bir
liğinde değil, klasik mayada, kluik 
döldedir. 

- Bak ıu beğendiğin gencin eser
Jerine; ıu Arap h11fma ve bir de öte
kilere. . Zavallıyı bayağı boğuntuya 
aetirmitler. Artık göz var, İz'an Tar. 
Bu kayboluı ta bir eaerde zaf ve aciz 
değil midir? 

- Bir 'MJatia karı11ında IÖnÜf tam 
bir edbardır. Bir Pol Şabaı kartmnda 
da bilakia hazan bir meziyet olur. 

- Demin Ali Rıza Beyin eserlerin
deki aaminıiyetten bahaedlyordunuz. 
lıte gençlerde bu ekaik değil mi 7 

- Hiç zannetmem. Rıza Bey merhu 
mun müslüman gözü o eserleri verdi. 
Bugünün gencine hakim olan layik 
kafa ve hia te bunları ... Bizde anlatıl 
mıyan ıeylerden biri de "cüze]., ile 
«İyi» dir. Gene unutmamalıdır ki her 
güzel iyi değildir. Fakat her iyi anlı· 
yan için güzeldir. Bizim daima düıtü· 
ğümiiz yanılmaların en büyüğü her gü 
zeli iyi aanmamızdadır. Nitekim biz 
bu gençlerde Avrupa dönüıünden aon 
ra güzel eser yapmak tarlatanhğmdan 
ciddi, iyi resim yapmak tevazuuna 
geçip görüyoruz. Avamfiriplikten 11y
rılarak beğenilmemeğe katlanmak a· 
ıil bir feragattir. 

- Diyorlar ki bu gençler falan ve 
filanın mukallidi imiıler. Bu, doğru 
mudur? 

- Orijinaliteye çıkar yol taklittir. 
lıte tarihi aan'at. lıte bir miaal: Rafa· 
el!. . . O bile Fransiya, Viti, Pentoro
yo, Perojinodan geçerek Rafaelliie e
ritti. iyi bir taklit ona takaddüm eden 
uzun bir ha:tırla.nıf ve binnetice bilgi 
ve muhtelif teknikleri kavrayııla ka
bildir. Yeni bir doğum iç.in bu da do
kuz ay on giin kadar liizumludur. El
verir ki orijinal gençleri onlardan da
ha tahıiyetli bulamıyoru:ı:. O da bat
ka. 

- Reaimlerde ifrat!. • Bu reaimde 
bir telakki bir """k meaeleai anlaıtlan.. 

- Evet mektepli bir telakki, alaylr 
olmıyan bir zevk! Menılelı:ete kluizm 
tanıblmamııtır. Emreaiyonizm. • O da 
bilinmiyor. Onun için elıcapreaiyonizm 
liyezomuz bir 11çraYIJtrr. Yadırgama 
da buradan l'eliyor. 

- Peki bütün bu konuf1Dalanmız• 
dan ne gibi bir neticeye varmak üti
yorswıuz?. 

- Bu sualiniz iizerine hi9 bir teY•l 

EŞREF ..! ................ . 
Hacı fidan merhumun halıfi 

Birinci •m1f 

Slnaetçl E M 1 N 
3<şiktaş Edip B. ıpartımınına geÇtııiştlr. 

Kabine TeL '4Jl95, Ev Tel 406:.ll 



Beyoğlu sinemalarında 
değişiklikler 

Beyoğlunun en büyük salonu olan 
(Opera) sineması bu mevsimden iti
baren lpekçi kardeşler tirketine geç· 
mittir. Esasen bu oinemayı bu şirket iiç 
aene evvel angaje etmiıti. (Opera) ia· 
mi (ipek) olmuıtur. 

Buna mukabil ayni şirket tabtıiıti· 
carında bulunan Elhamra sinemasını 
aabık Opera Müdürü Cevat Bey arka• 
daımııza aatmııtır. • 

(Glorya) da iamini (Saray) a çevır
ıniıtlr. 

Şu halde Beyoğlunun birinci göste· 
riı yapan altı salonu: 

Türk (sabık Majik) sineması Halil 
Kamil Bey; 

Saray (eski Glorya) Seferoğlu E
fendi ve Mösyö Franko; 

Melek ve ipek ipekçi kardeıler ıir
keti; 

Artistik Cemal Ahmet ve Rauf Bey• 
ler; 

Elhamra Cevat Bey; 

Sinema aleminde 
boşanmalar 

Hollywood'da bir boıanma aalgmı 
hüküm sürmektedir. Duglas'ın oğlu ile 
Joan Crawford'un boşanmalarından 
sonra baba aod Duglas ta kanaı M·a· 
ry Pichford'dan ayrıldı .. Meıhur çifte \ 
komikler Laurel ve Hardy de bozuı • ı 
tular. Carol Lombard koca11 Williaın 
Powel'den boıandı. Richard Dix b 
karısı ile iyi geçinemiyorm.uı~ 

Fakat bütün bu ayrıhnalar içinden 
en ziyade hayreti mucip olaru Cons
lance Bennett' in kocası Marqui de la 
Falaise'den ayrılmasıdır. Margi e~e! 
c:e Gloria Swanaon ile evli iken Cona
tance'a aırk olmuş ve kanımdan bo
§anmııtı. Constance ta zengin bir ge· 
ıni sahibi olan koca11ndan boıaruru\ 
Ye 1931 de margi ile evleruniıti. Son 
defa margi Honolülü'de bir fihn çe
virirken Constance Benett Hollywood' 
lia Gilbert Roland'a aıık olmuı ve bu
ııun üzerine kocaamdan ayrılmıya 
kalkmııtır. Bütün bu macerad;;_ anlaır· 
lamryan taraf Amerikada nikah ve 
ı,,liik kanunlarının kolaylığıdır. 

Bernard Shavv sinema 
artisti 

lngilterede (Koğulmuı Shaw) İa
ıninde çevrilecek bir filmde me§hur 
İngiliz edip ve mizah muharriri Sha.v 
bizzat kendi rolünü alacaktır. Pek tu
hat olan senaryoda bir çok sürprizler 
vannıf. 

Orman yangınları ı 
Önüne geçilmesi lazım 
bir musibet te budur 
MİLAS, (Milliyet) - Burhan 

Cahit Bey, Milliyetin 22 temmuz 
tarihli nüshasında, yurdumuzda 
gizli cennetlerden bahsediyordu. 
Bu ne kadar doğrudur. Anadolu
nun hemen bir çok yerleri, kuca
ğında bu cennet nümunelerini sak
lar. Fakat timdiye kadar İstanbu
lun Boğazından ötesini görmiyen 
saltanat adamları, kendi memleke
timizden kendimizi soğuturken, bu 
güzel kötelerde acıklı bir ihmale 
uğramıfb. Şimdi bu gizli hazinele
rimizden azami istifade için çalı
'ıyoruz. Yalnız önüne geçilmesi 
herhalde !azını olan bir afet var
dır ki, o da orman yangınl~rrdır. 
Anadoluda oturanlar, memleketİ· 
nıizin güzelliğini tehdit eden bu 
felaketin •• bilhassa yaz aylarında 
her gün fahidi olmaktadırlar. Bu 
Yangmların çok defa kaza netice
•inde. çıktığını da söylemek lazım
dır. Fakat günlerce, haftalarca ya
nan kül olan ormanlara, vesait.siz
lik içinde elimiz böğrümüzcle, bak
maktan batka bir fey yapamıyo
l'Uz ki, bu çok yazıktır. Milas civa
rında, içinde buz gibi pınarlar kay
llıyan, saatlerce devam eden ·sık 
Ve gür çam ormanlan vardır. 

Buraları bava itibarile, manzara 

İtibarile çok güzeldir. Bu cennet 

Yarlerin çok defa günlerce, -hafta· 
larca atetler içinde kaldığını gör
dük. Bugün o yanan yerler, o ye
'il ormanların böğründe açılmıt 
birer yara gibi kanamaktadır. Şim· 
di Anadolunun bir çok yerlerinde 
gördüğümüz yalçın, çıplak dalga
lar hep bu musibetin hain pençe· 
sinden bu hale gelmittir. Müsebbip 
lerin ehemmiyetle taharrisi ve tid
detle tecziyesi, söndürülmesinde a· 
1&.kadar olmıyan memurların taki
bi zannederim bu felaketin epey ö
nüne set çekebilir. Söndürme vesa
itini tedarik etmeR ve artırmak bit
tabi itten anlıyanların bileceği teY
dir. Halkevlerinin, köyleri dolaş
ması lazınıgelen irşat heyetlerinin 
bu mevzulara ehemmiyetle temas 
etmesi temin olunmalıdır. 

Pola Negri bir milyar
derle evleniyor 

Pola Negri yeniden evleniyor. Bu 
defaki niıanhsı Harold Mac Cormick 
iaminde birisidir. 

Fakat Pola ortada dönen bu ıayi
alan ne tekzip, ne de teyit etmekte
dir. Ma~ Connick meşhur Amerikan 
milyarderlerindendir. Pola Negriyi 
uzun müddettenberi tanımakta ve 
sevmektedir. 

Evvelce Polanın yakm arkadaıla
nndan bir artistin kocası idi. A§kta 
sebat daima mükafatını gÖnnÜ§. Mac 
Cormick de bu kaidenin doğruluğu
nu bir kere daha isbat etmi§ olacak. 

Güzellik saatleri 
Amerikalı bir güzellik mütehas•m 

sinema yıldızlarının, günün hangi sa~ 
atinde en güzel oldukarım tayin et
mişti~. 

Bu adama göre güzeller iki kroma 
a)nlmahdır: Bir krıı.nı gündüz gÜz<'I 
görünenler, digeri gece daha güzel o
lanlar. 

Bu taksime göre: Norma Shearer, 
May Brian, France Dee, Carole Lom
bard, Joan Crawford, Greta Garbo 
gündüz güzelidirler. 

Buna mükabil sarı§ın Marion Da .. 
vie-a, MarlCne Dietrich, Mae Wes.t, 
Miriam Hopkins, Claudette Colbeı;s 
gr.cc güzelidirler. 

Şarlo ııe yeni karısı Panlette Goddard 

Bandırma deniz banyoları 
BANDIRMA, (Milliyet) - Bu 

sene deniz hamamlanna rağbet 
' çok fazladır. Balikesir, M.Kemal

pafll Karacabey, Gönenden bir çok 
aileler deniz banyolarından ve tep
dilihavadan istifade etmek için 
Bandırmaya gelmişlerdir. 

Bafra köylerinde bayrak 
merasimi 

SAMSUN, (Milliyet) - Çok ça
lışkan olan Bafra Halkevi köy iş
leri ile çok yakından alakadar ol-
maktadır. . 

Bu faaliyetlerden biri de köyler
de muntazaman bayrak merasimi 
yaptırmağa muvaffak olmasıdır. 

}ier hafta tatil günleri sıra ile 
köyler dolatılmakta ve tetkikat ya
pılmaktadır. Bu tetkikat muntazam 
bir program tahtındadır. Milli ik
tisat, köy iktisatçılığını tetkilandrr
mak, köyün imarı, köy yolları, 
köyde sıhhi şartları düzelt
mek, köylünün okuma imkanlarını 
arttırmak, esasen çok serbest olan 
köylü kadın hayatını daha ziyade 
tanzim etmek, köyün tarihi, ihsai 
vesair hususlardaki varlık ve ma
lumatını tesbit etmek yolları üze
rinde temiz ve özlü çalıtmalar ile 
yürünmektedir. 

Aydında bayrama hazırlık 
AYDIN, (Milliyet) - Valimiz 

Beyfendinin reisliği altında topla
nan Cüm!Juriyet bayramı yıldönü
münü kutlulama vilayet komitesi 
Gazipata Mektebi kartısmdaki 
meydanlığı Cümhuriyet meydanı 
yapmağı tasarlıyarak mütehassıs
lardan bir komisyon tetkil edilmit 
ve tetkikat yapılması kararlllfbrıl
mıttır. Y ardııncı komisyon hemen 
faaliyete batlamıtbr. · 

Eskinazi hastanesi ha' hekimliği 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ban 

dırma Pertevniyal haatanesi ser
tabibi operatör Necdet Bey, Mani
sada Muiz Eskinazi hastanesi, Ser 
tabipliğine, Belediye Doktoru Ha
lim bey de Sivas hastanesi emrazi 
11İsaiy~ mutahaGuslığma terfian 
tayın edilmişlerdir. 

MiLLiYET CUMA 18 ACUSTOS 1933 
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(Kathleen Burke) Amerikanın 
(Afet = Vampe) kaduılarınd~1tdır .. 
(Doktor Moro'nun adaşı) ismmdekı 
filminde (Panter kadın) rolünde şöh· 
ret almıştır. Endamına bakınız! 

Telesinema 
Amerikadan gelen haberler, Avru· 

pa matbuatında inti§ar eden havadıa
lerden anlatılmaktadır ki pek uzak. 
olmıyan bir zamanda telesine~a. yanı 
radyo vasıtasile sinema :-Imak ı~ı _tat
bikat sahaıına geçecektır. Amerıka, 
lngiltere ve Almanyada bu yold": ço_k 
müspet ve kat'i neticeler eld? e_d1lmı§• 
tir. Bu icat ticaret .sahasına ıntıkal ... e .. 
der de herkesin bir radyosu oldugu 
gibi bir de sinema makinesi olursa 
sanırım sinema salonlarını kapamak 
tehlikesi başgösterir. . 

Seali sinemayı icat ederek aessız ve 
binaenaleyh beynelmilel sinemayı öl
dürmüı olan Amerikalılar acaba te
lesinema ile de sinema salonlarının 

Lilian Harvey, Villy 
Fritsch'i seviyor 

Hollyvood'a giden artistler ara• 
ımda Lilian Harvey kadar büyük 
kabul göreni olmadı. Kızcağız da
ha istasyondan inince etrafını ~ nema 

8.Jeminin en tanınmış ve be . :.ıilmiı 
jenpromiyeleri çevirdi. Bunlar ara· 
smda Gary Cooper ve Maurice Che· 
valier bilhassa çok girgin görünüyor .. 
!ardı. Tabii dedikodu da almıı, yü
rümüttü. Lilian bu kadar jon pro
miyeden hangisini beğeniyor? Bu 
karanlık meseleyi genç Alman artisti 
bizzat aydınlatıyordu. Gazetecilere 
beyanabnda eski eıi Willy Fritsch
den başka kimseyi sevmediğini, hat
ta yakında evleneceklerini söyledi. 
Bir Alınan firması ile olan mukavele
si bitince Willy sonbaharda Ame
rikaya gidecektir. O da nihayet iki 
aeneye kadar bir çocuk babası olmak 
iıtediğini aöylemiıtir. Eğer çocuk er
kek doğarsa adı Wilhelm, kız doğar• 
aa Wilhelntina olacalr.mı§. 

Bir anket 
Münih'te 3000 seyircinin iıtirak et· 

tiği bir ankette muhtelif film Çe§itleri 
hakkında alınan reylerin nispeti §U• 

dur: 
Operet fi imleri 
Gülünçlü ve komik 
Tarihi filmler 
içtimai meseleler 
Dramlar 
Sergüze§t fihnleri 
Polis fihnleri 

%20 
filmler %17 

%16 
%13 
%12 
%11 
%10 

1 Sinema haberleri 
• Meksikada, getirilen filmlerde 

Meksikalıları sivri şapka ve eli taban· 
calı olarak gösterilenleri giimrükte.n 
bırakılmıyacakbr. 

* Ticaret Nezaretinin neşrettiği bir 
İstatistiğe göre Lehistanda, 258,000 
5eyirci alacak 759 sinema salonu var· 
dır. Var§ovada 34,000 kiti için 54 sa
lon vardır. 

* Kazan'da senede 150 milyon met .. 
re film yapacak bir fabrika inıa edil· 
miştir. . 

* "Elveda, güzel günler,, filminde 
angajmanı biten Jean Gabin Münibe 
gitmi§tir. 

Orada "Hünel,, filminin franıızca 
veroiyonunda ba,rolü alacaktır. 

* Şikago sergioinde "Hollywood,. 
isminde geni§ bir paviyon vardır. 
Burası sesli film imal edebilecek baki
ki bir stüdyodan farksızdır. Bu sebep· 
ten bir çok ziyaretçilerin huzurunda 
belli b&§lr artiotlerle beraber kısa film 
)er de çevrilmektedir. Maksat baştan 
nihayete kadar bir filmin naaıl çevı·il· 
diğini halka göstermektir. Tabii hal
ka fihnlerin hileli taraflan gösteril
memektedir. Bir sahneyi çevirmeden 
evvel halka evvela senaryo İzah edil· 
mekte, sonra film çevrilirken halkın 
anlryamadığr taraflar anlatılmaktadır. 
Her sahneden sonra halk ıöyle .Oyle
niyormuı: "Etek bile bu kadar çalış· 
maz!,,. 

* ~Dünyanın öbür ucuna kadar,, 
filmi için ıu artistler angaje edilmiş
tir: Kate de Nagy, Pierre Blanchaı·d, 
Charles V anel, Pierade, Aiamos, La
bey. 

Fransızca versiyonu 
mette'e verilm.ittir. 

Henri Cho-

• Clark Gable dinlenmek Üzere A
laakada ayı avlamıya gitmiıtir. 

* Komedi Fransezden LEon Bernard 
ın batrolü aldığı (Mösyö Poirier'nin 
damadı) filmi çevrilmiye başlamr§tır. 

• Jaeques Feyder <Büyük oyun) i
simli senaryosunu bitirmek üzeredi~. 

* Hollywood'da (Yirminci asır fı
lim ıirketi) ismile yeni bir film şirketi 
teessüs etmiştir. 

* J ohn Barryınore (Gece uçu§U) 
filmini bitinnif ve tatil yapmrya bat· 
lamıtşır. 

* Küçük Douglas zatürreeden yeni 
kalkmıştır. 

* Greta Garbo (Kralıça Kriıtin) fil. 
mini çevirmektedir. 

* Maurice Chevalier (Atk yolu) fil. 
mini çeviriyor. 

* Ramon Novaro Hollywood'a dön• 
müıtür. 

* Nice'te çevrilmekte olan bir film 
için bulunmuı bazı artistlerin isimleri: 
Kadınlardan: Gisele Atchamba Bey, 
Haide Mazlıim. Erkeklerden: Selim 
Sallum. 

* Maurice Chevalier Hollywood'a 
avdet etmİ§tir. 

* Viktor Hugo'nun (93) isimli ese
ri çevrilmiye baılamııtır. 

* Pierre Wolff (Gece güzel)imıin
deki romaru filme çekilmektedir. 

* Henry Garat (Direkoiyonda bir 
kadın) iaınindeki filmi çeviriyor. 

* Bourdet'nin ( Cinsilatif) ismind& 
ki eseri Victor Boucher, Margueritte 
Moreno gibi iyi artistler tarafından 
çevrihnektedir. 

* Avusturyada her sinema pro
gramlarmda hiç olmazsa 250 metre
lik yerli fihn göstermeğe de mecbur 
tutulmuılardır. 

* Bağdattaki sinemalar geçen haf· 
ta seyircilerin büyük rağbetini gör
müılerdir-. Çünkü her sinema Me
lik Faysalın Londradaki kabul res
mini gösteriyorlardı. 

* Frederic March ile Mirian Hop
kins badema beraber oynıyacaklar
dır. 

* Sessiz filmler zamanında sevi .. 
len artistlerden bir Reginald Denny 
vardı. O da sinem.aya avdet ediyor. 
Çevireceği filmin ismi: "Yalnız dün,, 

* Hollyvood'daki "Müttehit ar
tiatler,, tirketi Wagner'in meşhur 
"Parsifal,, !ini filme almak niyetin· 
dedir. Maamafih bu fihn için şim
diye kadar hiç bir artist intihap e
dilmit değildir. 

* "Ünifonnalı kızlar,, filrnindeki 
Dorotehea Wieck 11N inni,, isminde ye
ni bir filmin rolünü alacaktır. 

* Lily Damita yaz tatilini lngil
terede geçiriyor. 

* ' 1Dağ mahpuslarru ayarında bir 
çok spor filmlerini meydana getir
miş olan doktor Arnold F.-anck "E
bedi altın,, İsminde yeni bir film ha
zırlıyor. 

Bu filmde bq rolü methur siki 
ıampiyonu Sepp Rist alacaktır. 

kapanmasına sebep olacaklar mı?.. Lilian Harııey ve Garry Cooper 
* Bebe Daniels'in ''Bana ilham 

ettiğin ıarkr,, isminde çevirdiği film 
lngilterede gösteriliyor. 

• Ricardo Cortez §İmdi firmala .. 
rın en çok aradığı artistlerden biri
dir. Kendisi bilmukavele bir finna 
ya bağlı olduğu halde, muhtelif film. 
ler için diğer üç firmadan teklif al
mı§hr. Bunu bize ılıman gösterecektir. Amerikada 

·~~--------------~~~l~~--~-----

ı Bayramiç gittikçe 
Güzelleşiyor 
Şehre güzel su getirildi, 

mezbaha yapıldı 
BA YRAMIÇ, (Milliyet) - Bay

ramıç kasabası bu sene bir kat da
ha güzelletmittir. Bir sene zarfın
da yeniden muhtelif evler ve dük
kanlar yapılmış ve caddeler 11lah 
edilmiştir. Bir ay sonra Ezine • 
Bayranııç şosesi kamilen bitirilmiş 
olacaktır. 
Kasabanın en havadar ve göze 

görünen mahallinde metruk kırk 
dönüm kadı:.r mezarlık yerinde bu
harla müteharrik bir de fabrika in
sası mutasavverdir. Neft, katr•n gi
bi mamulattan mada, hububat tan
hiyesi için makine aksamına ilave
ler yapılacak ve bu makine vasrta
sile Bayramıcın elektrik tenviratı 
da aradan kolayca çıkmış olacak
tır. 

Bura belediyesi yokluk içinde 
varlık göa.termektedir. On bin lira
dan fazla bir para sarfile kasabaya 
9 kilometre mesafeden güzel bir su 
getirilmit ve 1200 lira sarfile de 
Menderes kenarına mezbaha yap
tırmıfhr. Çoktanberi tamir görmi
yen hükilmet konağının tamiri için 
1500 lira havale verilmittir, yakın
da tamirata batlanacaktır. 

Kasaba kenarında çamlık mev
kiinde yapılmakta olan hastahane 
ikmal edilmittir. İç ve dış boyası 
da bitmek üzeredir. Çok güzel ve 
muntazam olan bu hastahane ade
ta bir sanatoryomu andırmakta
dır. Hastahanenin arkasına güzel 
bir bahçe yapılarak içine her nevi 
ç.içekler dikilmit ve bir de bahçe
nin ortasına beton ile Marmara de
nizi ve Boğazların küçük bir ıtekli 
yapılmıt ve içine su doldurulmUf
tur. 
Havası gayet güzel olan Bayra

mıçta.. hastalık olmaz. Eczahanesi 
vardır yeni bir otel yapılmıttır. Bu
rada Himayeietfalin bir radyosu 
vardır. Geceleri istifade olunmak
tadır. 

---o-

Bandırma hükumet konağı 
bahçesi 

BANDIRMA, (Milliyet) - iki 
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dönmütlerdir. Dün Perapalas ote- vaffakiyetli bir spor dolaıması yapan 
merciler arasında, bu hususta noktai na· k sporculanmrz 19-8-933 cumartesi g 'inü 

"hü"1
••- -•-- tır lktısat Vekaletine Iı"nde M. Jule• Julien ile görüttü • 

zar 
1 

"'" çuumf • ~ saat 8,30 da Galata rıhtnnma gelmİ§ ola· mensup makamlar nizamnamenin güm· M. Julien Bulgaristanda gördükle 
rük idaresinin tatbik etınek istediği' ma- caklardrr. 
biyette olmadığım kaydedel'ek diyorlar Kendilerini karıılamak Üzere evimiz,. 
ki: ve klüplerimize mensup bulunan arka· 

daılann o saatte rıhtımda bulunmalan 
«- Bu nizartıname, lstanbul liman iş~ ve lstanbul mıntakaomdan klüplcre ya-

lerini kolaylaştırmak ve vapurlara ve ıı. pılan tamim vechile denizci klüplerin de 
ınana girip çıkacak yolculara kolaylık futaları ile Seyrisefain önünde vapuru 
temin etmek gayesile yapılmıştır. Şim- karıılamalan rica olunur. 
diye kadar transit vapurlann hariçle asla 
ibtilatma müsaade edilmezdi. Bu yüz
den transit vapurlar, ihtiyaçlan olan Iı:
vaznnı baıka yerlerden alryorlardL Nı
zamname, transit vapurlann gümrük 
ve polis nezaretinin haricen yapılmasını 
ve bunlann kaptanlannm dı~anya çık
ması ve acentelerinin içeri girmesi gibi 
hallerin gemilerin transitliğini ihlal et
miyeceğini amirdir. 

Karadeniz' den ve Çanakkale' den ge
len ve yoku ta§ıyan vapurları, gümrük 
ve polis kontrolu da, Çanakkale ve Ka
radeniz Boğazlannda alacaklan memur· 
lar tarafından, gemi lstanbul limanına 
gelinciye kadar yolda yapılıp bitirilecek
tir. Binaenaleyh, nhbmlarda yolcu uğur
lamak ve karsılamak hususunda yeni ni
zamname ıneı:;,.nuiyet vuetmİ! değildir.» 

Bu hususta kend.isile görüıtüğümüz 
Deniz Ticaret müdürü Müfit Necdet B. 
de nizamnamenin kolaylık temini gaye
sile yapıldığını teyit etmiıtir. 

Gümrük Başmüdürli ne diyor? 
Gümrük idaresi ise kendi noktai naVl• 

rmı muhafaza etımektedir. Başmüdür 
Seyfi B. dün de kendisile görüıen mu
harririmize şunlan söylemiştir: 

« - Alakada•la temas ettim gümrük 
muayeneıi vapurda başlanabilir salonıla 
biter; nizamnemede, bu muamele bitme 
den yolculann karşılayıcı ve . selametle
yicilerle birleıtirilmiyeceğini amirdir. 
Bu hükmün tatbikini gümrüklere tebliğ 
etmek üzereyim.» 

sene evvel· çok tık ve muntazam 
bir tarzda i~a olunan Hükilmet 
dairesi, etrafındaki bahçe kısmının 
mezbelelik bir halde bulunmasm 
dan çirkin bir manzara arz etmek
te idi. 

Bu defa Vilayetin gönderdiği 
4,000 lira tah$isatın bi.- kısmı bu 
mezbeleliğin tesviyesile Hükumet 
bahçesine sarf olunacaktır. 

Y akıuincle bulunan, Halk fırka
sı, Belediye, inhisarlar idareai hah 
çeleri gibi burasının da, munta
zam bir hale konacaktır. 

M. Herriot bir polisimizin 
elini aıkıyor 

.ri husnü kabulden tükran ile balı
ıebnektedir. M. Herriot'nun de
mokratlığı ve sadeliği Bulgarların 

sempatisini celbetmit ve Bulgaris 

tan dahilinde yaptıklan seyahat
ta binlerce halk kendisini istasyon 
!arda alkıtlamıtlardır. 

M. Herriot Sofya'da haıilati fa

kir çocuklar menfaatına olmak 

üzare Bethoven bakında bir kon
ferans vermittir. Bu konferansta 

20,000 leva kadar hasiliit temin e· 
dilmittir. Bilindiği veçhile M. 
Herriot Bethoven hakkında uzun 
tetkikatta bulunmuf ve sanatki.rm 
hayatı ve eserleri hakkında kıy· 
metli bir eser yazmıttır. 

M. Herriot, Bulgari~an' da halk 
ile temas etmit ve bir köyde yap
tığı gezinti esnasmda bir kır kah
vesinde oturmuştur. Bu sırada 
halk kendisini tanımıf ve etrafını 
ihata ederek karpuz ve farap ile-

ram etmişlerdir. 

M. Herriot Kral Boris Hz. na· 
mına kardetinin daveti üzerine bir 
gün Varna'da kalmıştır. 

Bulgarların bu tezahuratından 
tamamen sulhperver bir millet ol
dukları anlaşılıyor. 

Zaler torpidosu Varna'da 
Zafer torpidosunun V arna li

manını ziyareti Türk - Bulgar 
dostluğunun yeniden tezahürüne. 
bir vesile olmuttur. 

Zafer torpidosu top atmak ıu
retile fehri aelii.mlanııthr. Halk 
torpidomuzu ve bahriyelilerimizi 
alkıtlamıtlardır. Mevsim dolayisi
le Varna'yi dolduran kalabalık 
bir kütle torpidomuzu gezmek is
temi1lerdir, Kumandan bu arzuyu 
kabul etmif ve bir çok kimseler, 
gemiyi gezmitlerdir. 

M. Herri.ot Eti harabele;;ni 
gazecelı 

ANKARA, 17. (Telefonla) -
M. Herriot Ankarada bulunduğu 
günlerde Boğazköydeki Eti hara• 
belerini de gezecektir. 

Bızlgaristanda iken 

SOFY A, 17. A. A. - M. Her
riot, bllfvekil M. MUfanoff ve kong 
re murahhaslan gazetecil~le bera 
her Bulgarıtanm bazı tehirlerini 
bu arada Plovdiv'i ziyaret etmlt
lerdir. M. Herriot, bu tehirde La. 
martine'nin fark seyahatinde otur
muş olduğu evi ziyaret etmittir. 

M. l;lerriot, bu seyahatinin Fran 
sa ile Bulgaristan arasındaki doa· 
tane münasebetleri kuvvetlenrlire· 
ceğinden şüplie ebnedi.ğini söyle
miııtir. 
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1 3 üncü ı-:olordu ilanlan 1 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'alan 

ihtiyacı için pazarlıkla 15,000 
kilo un satın alınacaktır. İha 
lesi 21 Ağustos 933 pazartesi 
günü saat 14 tedir. isteklile
rin nümune evsaf ve şartname 
7İ görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (306) (4199) 

misyonlarında yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya İştirak ü
zere o gün ve saatte mezkôr 
komisyonlara müracaat edile 
bilir. Taliplerin teklifnamele
rile beraber 861 lira muvakkat 
teminat yatırdıklarına dair 
makbuzun verilmesi lazımdır. 
(3257) (4206) 

"'"'"' 
* * * K. O. Kıt'at ve müesseseleri 

1. F. Kıt'alan ihtiyacı İ le 1. F. Kıt'at ve müesseseleri 
çin 280 ton Un kapalı zıarfla ihtiyacı için açık münakasa i
münakasaya konmuştur. İhale le 356 ton hamam odunu sa
si 9 Eylül 933 cumartesi günü tm alınacaktır. ihalesi 9 Ey
saat 14 tedir. isteklilerin nü- lül 933 cumartesi giinü saat 
mune ve şartnameyi görmek 16 dadır. İsteklilerin şartna
üzere her gün ve münakasaya meyi görmek üzere her gün 
girmek için o gÜn ve vaktinden ve münakasaya gİrmek için 
evvel teklif ve teminat mektup o gÜn ve vaktinden evvel te
larile Fındıklıda üçüncü Kol minatlarile Fındıklıda Üçüncü 
Ordu Satın alma komisyonuna Kol Ordu satm alma komisyo 
müracaatları. (301) (4205) nuna müracaatlan. (305) 

*** K. O. ya bağlı Kıt'alar ih-
tiyacı için 340 ton Un kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 9 Eylül 933 cu
martesi gÜnÜ saat 14ı30 da
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
F mdıklıda üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna mü 
QlCaatları. (302) (4204) 

*** Samsun Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Samsunda bulunan kıt'at ih i 
tiyacı için 360,000 kilo Un, 

3501000 kilo arpa, 15,000 kilo 
Koyun Eti ve 10,000 kilo Sa
de Yağı kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. Un ile Arpa 
nm ihalesi 16 Eylül 933 saat 
15 ve 16 dadır. Unun teminat 
2156 arpanın teminatı 853 li 
radır. Koyun Eti ve Sade ya 
ğın ihalesi 18 Eylül 933 saat 
15 ve 16 dadır. Koyun Etinin 
teminatı 544 sade yağının te
minatı 638 liradır. lsteklile 
rin teklif ve teminat mektupla 
rile tayin edilen gün ve saatler 
de Samsunda Fırka Satın alına 
komisyonuna müracaatları. 
,(3254) (4208) 

*** 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 90,000 kilo un ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin nümune, evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
· Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna miiracaatlan. 
(304) (4201) 

*** 
Kırklareli Askeri Satın al 

ma Ko.,..isyonundan : 
ikinci Süvari Fırkası ihti 

yacı için lZ,200 kilo Sade ya
ğın kapalı zarf usulile müna
kasası 9 Eylül 933 tarihine 
tesadif eden cumartesi günü 
saat 15 te İstanbulda Üçüncü 
K. O. ve Kırklarelinde İkinci" 
ııüvari Fırkası Satın alma kC? . 

Milllyet'ln romanı: 21 

J!I! 1 
l' azan: G. de la FOUCHARD1ERE 

- Sahi.... Dedi. Bak ba benim 
llldona gelmezdi. Acaba beni buradan 
çıkarırlar uu derainiz? 

Bir çeyrek aoDra Bouif haatahane· 
den çıkmafı ıöyle bir tecrübe etti. Ar· 
:zuaunu ia'af huıuaunda gösterdikleri 
iatical biraz canını 11ktı.. Hazırlanır· 
kea ha ota bakıcmna dedi ki: 

- Amma da acele ettiler yahu ... 
bir idareden böyle tez it te çıkarını§ 
demek .. 
Haıtabalucm cevap verdiı 
- Elbet acele ederler ya ... Gitmek

ten cayarım diye korktular. . 
Şurasını kaydedeyim ki bu ~erait 

dahilinde Bicard mutadı hilafına ola· 
rak bu sözün altında ltalmamazlık e· 
demedi! 

(4200) 

İkinci süvari fırkası ihtiya 
cı için 12,200 kilo Sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 16130 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Sabn alma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(303) (4202) 

* * * 
K. O. Merkez ve 1. F. Kıt'a 

ları ihtiyacı için pazarlıkla 
1345 kilo İrmik satın alınacak 
tır. ihalesi 19 Ağustoıı 933 cu 
martesi gÜnÜ saat 15,30 da
dır. isteklilerin nümune ve 
şartnameyi 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. (299) (4177) 

5542 

*** K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih-
tiyacı için 51,000 kilo karpuz 
ve kavun pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 19 Ağustos 
933 cumartesi gÜnÜ saat 16 
dadır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu satın alma Ko 
rnisyonuna gelmeleri. (300) 

(4178) 5543 
*** 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı i
çin kapalı zarfla münakasaya 
konan 1430 ton oduna teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. İ
halesi 19 Ağustos 933 cumar 
tesi günü saat 11, dedir. İstek 
lilerin pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma Komisyonuna müra
caatlan. (294) (3351) 

5495 
* •• 

1. F. ihtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
800,000 kilo Oduna teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarLğa konmuştur . ihalesi 

Tercüme: Kamran Şerif 

FAS 1 L (Vll) 

Estelle'le anası akıl erdiremi
yorlar! 

Estelle des Carpettea namı diğer 
Charlotte Bicard'a, sanki esrar içinde 
yaııyormuf gibi biraz can sıkıcı bir 
his gelmitti. 

Franeız tiyatrosunun genç pansiyo
neri Courelles bulvarındaki konağın· 
da verdiği parlak suvarenin ertesi ırü· 
nü, Kont Hubert de Saint Gaudens 
karısına evdeki bütün hizmetçilere 
yol vermesini söylemişti. 

- Hizmetçilerin dün gece edep
sizlik ettiler .• S('lınra kapının önünde 
bir rezalet olmuş .. Bi\.ban zi1zurna :ar-

MlLLlYET cu:.~ 18 AGUSTOS 1933 

Afyon vilayetinden: 
,cm ___ Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Afyon - Sandıklı yolunun O-+ 000 - 63 ' 000 kilometrele- 1 
ri arasında muhtelif açıklıklarda (11181) lira bedeli keşifli ! 
sekiz adet köprünün beton arme olarak İnşaları 13 Ağustos 
933 tarihinden itibaren 6 Ey lul 933 tarihine müsadif çarşam 
ba günü saat 15,50 te kat'i ihalesi icra kılınmak üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin sekiz metre 
veya daha fazla açıklıkta ve Beton arme köprü yaptıklarına 
dair vesika ibraz etmeleri ve bu kabil işlerde bulunmuş bir 
fen memuru istihdam edeceklerine dair teminat vermeleri 
meşruttur. Keşif nameyi görmek ve izahat almak İsteyen talip 
leriiı encümeni Vilayete ve Nafia Baş Mühendisliğine müra 
caat etmeleri ilan olunur. (41 90) 

1 1 
Fatih Belediye Şubesi Müdüriyetinden : Hoca Halil at

tar mahallesinde kuru çeşme sokağında 24 numaralı belediye 
malı hane kiraya verileceğinden talip olanların pey akçesini 
yatırmak üzere her gün daireye müzayedeye iştirak etmek i
çin de 6-9-933 tarihine müsa dif çarşamba gÜnü daire encü
menine müracaatları lüzumu ilan. olunur. (4211) 

Beşiktaş Belediyesinden : Arnavutköyünde Amerikan 
Kız Koleji mektebi önündeki Belediye malı iskele bir sene 
müddetle kiraya verileceğinden talip olanların 2 Eylul 933 cu 
martesi giinü saat 15 te Daire Encümenine müracaatları. 

(4214,)~ --------

SUMMER BANK UMUMi 
MÜDÜRLUGÜNDEN: 

Stajyer olarak Rusya ya gönderile~ ek talebelerle gitmek üzre iki erkek dak
tiJoya ihtiyaç vardır. Lisan bi1eınJıer tere ih olunacaktır. 3'.lmrner Bank Pamuklu 
ı;ubesine müracaat olunın<>S'- (6416) 5526 

19 ağustos 933cumartesi günü 
saat 11,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma Komisyonuna müra
caatları. (295) (3352) 

5496 

Konya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

t=onyadaki kıt'at efradı ih
tiyacı için 27 ,230 kilo sade 
yağ kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur İhalesi. 24 ağus
tos 933 perşembe güaji saat 
16 dadır. Şartnameyi gôl-mek 
isteyenlerin İstanbulda;J.üçün 
cü Kol Ordu satın A~ Ko
misyonuna müracaatlı\1-ı ve 
talip olacakların muayyen 
giinde ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
rı. (3221) (3682) 5099 

Corlu Askeri SA. AL. 
KÔM. dan: 
Fır~ Çorludaki kıt'at 

ihtiyacı için 30,000 ve Tekir 
dağdaki kıt'atında 30.000 ki 
lo patates ayrı ayn olarak a
çık münakasaya konmuştur. 
lhş.lesi 29 Ağustos 933 salı 
günü saat 16 dadır. İsteklile 
rin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
iştirak İçin o gÜn ve vaktin
den evvel teminat mektuplari 
le birlikte Corluda Askeri SA. 
AL. KOM.~ nuna müracaatla 
n. (3233) (3805) 5173 

• • * 
Gireson Askeri Satm Alma 

Komisyonıımdan : 
Gireson garnizon kıt'atı ih 

tiyacı için 307 ,000 kilo Un, 
60,000 kilo sığır eti ve 106 

bot bir halde kapıya dayanmış .. 
- Evet biliyorum. 
-- Yerlerine emin, terbiyeli adam-

lar buluncaya kadar sen de bir ahçı 
bir hizmetçi ile oturunun ... 

- Şoför de kalacak tabii .. 
- Evet, şoför eve hiç girmez ... 
Bu kadarında fevkalade bir cihet 

yoktu... · 
Fakat iki gün sonra Kont eve gelip 

geceyi Estelle'e birlikte geçirdi; sa· 
bahı.n saat birine doğru karıılıklı ka· 
fi derecede esnendikten sonra genç 
kadın atı kına sordu: 

- Kulübe kadar gidip ~yle bir 
dolaşmağa niyetin yok mu? 

M. de Saint • Gaudens 
- Burada kalacağım! Dedi. 
Estelle de bu kararı tevekkülle ka· 

bul etti. 
Sabahleyin saat onda Estelle Konta 

bir fincan şokola ikram ettikten sonra 
aile ocağına dönmekte geç kalmasm• 
dan korktuğunu pek zarif bir surette 
ihsas etti. 

Kont gene: 
- Kalacağım! Dedi. 

Bütün gün ikinci kattaki küçük bir O• 

elada otUTU!J Gauloıs ve Figaro gaze· 

bin kilo arpa kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
26 Ağustos 933 cumartesi gÜ

nü saat 14 tedir. isteklilerin 
evsaf ve şeraiti anlamak üzere 
Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
İzmirde Mst. Mv. Samsunda 
Piyade Fırkası, Trabzonda Pi 
yade alayı Satın alma komis
yonlarında ve münakasaya gi
receklerin teminat mektuplari 
el birlikte tekliflerinin vaktin 
den evvel Giresonda askeri sa 
tın alma komisyonuna müra
caatları. (3222) (3741) 

5100 

* * * 
Konya Askeri Satın Almct. 

Komisyonundan : 
Konyadaki kıt'at ihtiyacı i 

çin 426,000 kilo kok kömüri 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 2 Eylül 
933 cumartesi günü saat 16 da 
dır. Şartnamesini nörmek is
teyenlerin her gÜn lstanbulda 
3 üncü Kol Ordu Satın Alma 
Komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup
larile birlikte tekliflerinin 
muayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu Satın Alma ko 
misyonuna vermeleri. (3243) 
(3995) 5389 ..... 

Çorlu Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı i
çin 20,000 ve T ekirdağı Kıt'a 
tı için 20,000 kilo Kuru soğan 
açık münakasa ile alınacaktır. 

ihalesi 29 Ağustos 933 salı giı 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek Üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (3235) (3853) 

5178 

lelerini okudu. 
Aktam olunca da hizmetçiye yeme· 

ğini bu odaya getirmesini söyledi. 
Bu muhtelif tezahürler üzerine Es· 

telle fena halde telaş etti. Telafı, bu 
vaziyetin devamı ihtimalinden doğu- ı 
yordu. 

- Böyle yapıyorsun ama &0nra a
ilen ne diyecek? 

- Ailem Canne'e kayınbabamm 
yanma gitti. 

- Ya ... Demek ... 
- Evet ... Sana miaafirim.. Fakat 

senden asıl istediğim ketuıniyettir; bu
raya geldiğimi kimae bilmemeli •. An· 
ladm mı? ... Hiç kimse... Yalmz Ha
aenfratz müateına ... 

- Y aaaa... Demek hizmetçilerimi 
bunun için kapı dışan ettin? ... Bunun 
için yeni hizmetçinin önünde Senti· 
er'de hırdavat ticareti yaptığından 
bahsettin? .. Kadın da yemeden içme· 
den gidip ahçıya söylemit: "Madamın 
efendisi çok nazik, çok kibar bir a· 
dam: Toptan hırdavat ticareti yapı
yormuf ••. ., Demi§. Fakat benim me· 
rak ettiğim cihet ıu: Cinayet itlemit 
bir adam gibi nir:~ bö.v1e sakl--..p 
duruyorsun? .•• 

ISTANBl;L 

GAZI LİSESi 
Yalnız orta ve lise kısımları b;n·ıdir. 

Müdiri; Ebulmubsin Kemal 
Yeni kurulan Cümhuriyet Ünivımıitesinin bütün fakültelıerine yüksek 

sevivedo talebe yetişti:Imek maksadile te;sis o.lıwımuştıur. Bu mektebe de
vaın: edip şahadetname alacak talebe, h"rhaıngi bir ecnebi lisanı:ıın edebi 
yatını da el<k edecek su.rette ecnebi bir li1'ana sahip olacakt11. Ders prog
ranıları yeni şekillere göı:ıe nazari ve aaru>li olarak tanzim ecli:miştir. Tec
rübeli ve seçilmiş bİT tali.m heyetine malik olan Gazi Lisesi Ca~aloğlu 

fırını karsısında 

Hasan F ehmt Pata konaklarında 
He1'gtin <•ğieJen sonra birden beşe kadar talebe kayıt ve kabul eder.(5320) -
lst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Merkez ihtiyacı için ayn ı 
ayrı şeraitle alınacak 1750 a
det ampül 730 lira 25,5 ku
rus ve 2215 ampül 779 lira 
23:5 kuruş fiatlarla talibi uh
desindedir. Daha aşağı ver
meye talip olanların 19-8-933 
cumartesi günü saat 1 1 den 
12 ye kadar Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(207) (4198) 

*** 
İstanbul deniz yollama 

müdiirlüğü emrindeki iki nu
maralı şatın aleni münakasa 
sında verilen fiat pahalı görül
düğünden 23-8-933 çarşamba 
günü saat 16 dan 16,30 za ka 
dar aleni münakasa ile tamir 
ettirilecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin hei gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (206) (4197) 

*** 
Merkez Kumandanlığı kı

t'at ve müessesatı hayvanatı
nm ihtiyacı için 288 bin kilo 
kuru ota verilen fiat pahalı 
olduğundan 26-8-933 cumar 
lesi günü saat 14 ten 14,30 
kadar pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
İsteyenlerin her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(203) (4152) 

"'"'""' Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için sekiz bin sekiz yÜZ 

doksan çeki odun 20-8-933 
pazar günü saat 15 le kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün ve münakasaya giri
şeceklerin belli saatinden ev 
vel teklif mektupalrmın Mer 
kez Kumandanlığı Satın Al 
ma komisyonuna vermeleri. 
(117) (3694) 4995 

"'""'"' 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için dört bin beş yüz o
tuz çeki odun 20-8-933 paz<ır 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek isteyenler her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez Kuman
danlığı Satın Alına komisyonu 
na vermeleri. (118) (3695) 

4996 

Dikim Evi için dört Milyon 

- Şimdi bunu •ana anlatmak uzun 
İ§ ••• Hem anlamazsın da.u 

- Neden? •.• Ben o kadar aptal mı· 
yım? .. 

- Beni dinle ... Şekerim ... Bak sana 
anlatayım .. Kanım bofıyorum .. Meıe~ 
le bu •. Anladın mı? 

- Öyle ise sen aptalsın .•• Sana etek 
dolusu para getiren bir kadından ne 
diye ayrılıyorsun? ..• O sana kucak do
lusu para getirmıit, sen ona tek gÖz· 
lüğünden başka bir şey getirmemiı· 
sin ... Kadın bir cam parçasına kanaat 
ebnit ama ... Ben kendi hesabıma bunu 
bir sermaye olarak kafi görmekte ma· 
zurum ••• 

- Ben sana anlamazam demeınit 
midim? ... Karım seninle münasebetim
den dolayı aleyhimde bo§&nına davası 
açıyor. Senin evinde oturduğumu kim
se bilmemeli ... Burada oturmakla ben 
bütün kabahati üstüme almıı oluyo
rum ... Anladın mı? .. 

- Ha ... O zaman bütün para pul 
karına kalıyor ... Halbuki sen bir met
resin olmadığını ispat edersen, o ka
bahatli olacak, bütün paralar da ••· 
na kalacak ..• 

-· İtte me•ele bundan ibaret .. Va· 

yediyüz altmış iki bin beş yüz 
adet madeni düğme kapalı zarf 
la alınacaktır. İhalesi 3-9-933 
pazar günü saat on dörtte ya 
pdacaktır. Taliplerin şartna
me ve nümunesini görmek ü
zere her gÜn ve ihale günün
de belli saatinde teklif mek
tuplarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelıneleri. 

(153) (3981) 5341 

*** 

Kuleli Lisesi için 1700 yas
tık yüzü ile 1700 yatak Çarşa 
fının yapdan aleni münakasa 
smda verilen fiatlar haddi la
yik görülmediğinden 20-8-933 
pazar giinü saat 15,30 dan 
16 ya kadar tekrar münakasa 
sı yapılmak üzere bir hafta 
temdit edilmiştir. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakıısa günü 
belli saatte teminatlarile Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satın alma komisyonuna geJ 
meleri. (184) (4108) 

5501 
••• 

Harbiye Mektebi için yüz 
elli kilo Çay 19-8-933 cumar 
lesi günü saat 14 ten 15 e ka
dar pazarlıkla alınacaktır. Ta 
liplerin şeraitini öğrenmek ü
zere her gün ve pazarlık günü 
belli saatte teminatlarile Top 
hane Merkez Satın Alma ko
misyonuna gelmeleri. (183) 
(4107) ' 

T 5500 

Y eşilköy Hava Makinist 
Mektebi ihtiyacı için aleni mü 
nakasa ile alınacak üç yüz elli 
çeki Oduna talip zuhur etmedı 
ğinden münakasası 24-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
14,30 za talik edilmiştir. Şart 
namesini görmek İsteyenle 
rin her gün ve münakasaya 
ginnek isteyenlerin belli saa 
tinde Merkez Satın alma ko· 
misyonunda hazır bulunmala 
n. (197) (4146) 

5511 
* * • 

Harbiye ve merbutu mek 
teplerin 65000 kilo Koyun 
6000 kilo kuzu 20000 kilo Sı 
ğır etlerine verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 19-8-933 cu 
martesi gÜnÜ saat 15 ten 16 
ya kadar pazarlıkla satın alına 
caktır. isteklilerin şartnamesi 
ni görmek için her gÜn ve pa 
zarlığa girişeceklerin belli 
saatinde komisyonda hazır bu 
lunmalan. (205) (4173) 

5541 

ziyeti anlamııoın ... 
Kont de Saint • Gaudena muhayye• 

le gayYetlerine alıtık olmadığı için 
mendil ile alnını kuruladı. Biriç oyna· 
masıru öğrendikten aonra bu kadar 
çahıtığı vaki değildi. 

Fakat Eatelle anlamamakta devam e
diyordu. 

- Hizmetçileri koğmanın sebebini 
§İmdi anlıyorum.. Yeni hizmetçiler 
mahkemeye gelip tebadet edecekler., 
Benimle yaşayan erkeğin toptan hır
davat ticareti yapan bir adam oldu· 
ğunu aöyliyecekler ••• 

Kont Hahert de Saint • Gaudens'in 
keyfine payan yoktu: Bir çok kadın. 
lar şimdiye kadar kendisine güzel ol. 
duğunu, iyi bir terziye elbise yaptır• 
dığını, fevkalade danı ettiğini aöyle
miılerdi ama, o zamana kadar biç bir 
kadın kendisine kurnas olduğunu söy
lememişti. 

Estelle dea Carfletteı bir müddet. 
kanunu medeniye müıtenit bir çok 
tatlı projeler yaptı, kanunu medeni 
hakkında o kadar acaip fikirleri vardı 
ki bu kanunun tatbiki, onun nazarın
da, daima pırlantaya ve kürke mün
cer oluyordu. 

fDr11a.mı varJ 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
. . 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve ke11me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
lzere her lıteyeae aatılmaktadır. Flatlarımız eaki11i gibidir. Yani f11tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı:::.:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurn~tur. 
Ancak en as beı vagon tekeri birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btltln masraflar 
ve me•'ullyet mtlıterlye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından mütteri hesabına sigorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamım gön
derenler fçia •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon siparlı ederek bedelinin te~amını peıia ödeyenler vagon baııaa beı lira 
tenzilAttan l•tlfade ederler. . . 

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

--
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hü asa~ı Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukları~ kemiklerini 

Kuvvetlendirir (6004l 

Erzincanda Jandarma Mektebi Satınalma Komisyonundan : 

· (1) - Mektep efrat ve hayvanabnın 933 senesi ihtiyaçları.olana 
•ağıda mıktarı yazılı (35) kalem muhtelifülcins erzakın 13-8-933 tari
hinden itibaren 3-9-933 tarihine m üsadif pazar ve pazartesi gününe ka 
dar isimleri hizalarında gösterildiği veçhile aleni ve kapalı zarf uıuli 
le (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. (2) - Kapa!. zarflar 
pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Münakasaya i9tirak 
edecek zevatın mezkllr tarihten iti haren bedeli muhammenin yüzde 
7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçesi veya kıymeti mubarreresi ü
zerinden istikraz dahili veya borsa fiatından yüzde 10 noksanile diğer 
Milli esham ve Sömendüfer tahvilatının malsandıklarına teslimini ha
vi makbuz vey;. banka kefaletrra.mesini hamilen 3,4-9-933 tarihine 
müsadif pazar ve pazartesi günleri öğleden evvel saat 9-12 ve 13-15 9e 
kadar Erzincan Belediye Salonunda "Jandarma Umum Kumandan 
lığından badelistizan " ihaleyi kat'iyesi icra kıhnacağmdan izahat 
almak isteyenlerin her gün Komisyonumuza müracaatları ilıin olunur. 

(4159) 

Kilo Münakasa U suli Cinsi 

350000 Aleni Meşe Odunu 
195000 - T ahniye "Ekmek " 
150000 Kapalı Un (Ekmeklik) 
35000 Aleni Sığır eti 
15000 - Bulğur 
15000 = K, Fasulya 
10000 = Arpa 
8000 = Tuz 
8000 = , Sade Yağ 
8000 - Patates 
8000 = Kuru Soğan 
8000 - Kuru Ot 
7000 = Saman (Düğen )' 
5000 = Sakiz Kabağ' 
5000 = Lahana 
5000 = Patlican 
5000 = Kırmızı Torna ...... 
4000 = Sabun (Hacı Bekir)' 
4000 - Pirinç Tosya 
4000 = Kendime (Çorbalık: 
4000 = Gaz yağı Batum 
4000 - Yoğurt 
3000 Fasulya Tau 
3000 = fspanak 
3000 - Prasa 
2500 = MP.rcimek 

-

SADIKZADE BİRADERLER 
Vapurları 

lZMlR SORA T POSTASI 

SAKARYA vapuru 

Her CUMARTESİ gunu 
saat tam 18 de doğru IZMIR'e 
hareket eder. 

Fazla tafsilat için SirkJeci Mey
menet Hanı altında acentaihğa müra 
caat. Telefon: 22134. (6432) 

KARADENiZ POST ASI 

Erzuruın 
Vapuru 21 Ağustos 

PAZARTESi 
günü alqaını hareketle Zonguldak, 
lnebolu, A.yancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rize
ye azimet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafailat için SiJ'keci Yel
kenci hanındaki ac:entahğına mü
racaat. Tel: 21515. (6491) 

Darüşşafaka 
Müdürlüğünden: 

2500 = 
2000 = 
2000 = 
1000 -
1000 -
1000 

Şeker keıme 
Makarna 
Kuru Üzüm 
Salça 
Zeytin Yağı 
Zeytin 

\ .. -DAoA 

Darünafakaya iaşe ve ibatesi 
mektebe ait olmak üzere azi.mi 50 
lira ücretle alınacak bir kaç mua 
vinin ayni zamanda Orta ve lise 
unıflannda ders alabilmeleri ve 
orta tedrisat muallimliği için Maa 
rif Vekaletince aranılan e·f'lafı 

haiz olmaları lizım geldiğinden 
talip olanların feraitini anlamak 
üzere veaaikile beraber nihayet 
Ağustosun 20 sine kadar mektep 
idaresine müracaatları. (4012) 

= 
1000 -
1000 -

25 -
--

35 -

Peynir Tulum 
Pekmez Dut 
Çay 

BiRiKTiRE~~ 
RA~ATom-L;06Q. 5355 

1 Evkat mü diri yeti uaa.iar1 1 1 
Alemdağı Vakıf ormanlarnun Çingentarla mevkiinde 

933 senesine mürettep 4 No. lı maktaı aslisinden bir sene 
zarfında kat ve imal edilmek üzere 200 metre ınik'ap gayri 
mamul kaym kerestesi arttırmaya çıkarılnuşbr. İhalesi 21-
8-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların lstan 
bul Evkaf Müdüriyetinde Akarat idaresine müracaat eyle 1 

meleri. (3671) 5036 

Ecnebi memleketlere gide11 tüccar ve seyyahlar...: . ~ 

Banka Kommerçıyale. ltalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çekleri) utar 
Liret, frank, İngiliz lirası veya dolan frank olarak satılan bu 

çekler sayesinde nereye gitıeniz paramzı kemali emniyetle taıa ve 
her uman isterseniz dünyanın her larafmda, ,ehirde otellUde 
vapur[a,.da, lrenterde bu \:ekleri en küçük tediyat için nakit ma
kemıııda kolaylıkla istimal edebilirsiniı. Travellers çekleri hakiki 
gahibindeu laşka kimsenin lıullananıayacağı 1,ir ,ekilıle tertip ve 
ilı• - ,. erli'mistir. 4910 

Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğunden: ı'--·-------------1ııımı.,,. 
1 - Mektebiınizin 11221 lira 26 kuruı bedeli keıifli iha 1 5 5 KURUŞA KiLOSU KUŞTOYO ~ 

ta duvarları inıaatı 4-S-933 tarihinden itibaren (20) gün ı l , ro ııbu lıl• Çakmakçılarda kuştöyü fabrikısındı kuşcüyü yastık 75 kuru~tur. Şilv lilll 
1 10 lico Ym gan 12 li r3dır. Salon Y••tıkları, kuŞIÜ)'Ü kumışı ucuzdur. ~ 

müddetle ve kapalı zarf usuli e münakasaya konulmuştur. ! (6471) -
2 - Münakasa 24-8-933 perşembe günü saat ( 15) te 

mektepte müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin ti
caret sicillinde muıaddak bu lunduklarDU ve ehliyeti fenniye 
ve mali kudretlerini gösterir v esaikle yüzde 7 ,5 nisbetinde te 
minat mektup veya makbuzlarım 661 numaralı kanunda ya
zılı tarif at üzere muayyen saatten evvel komisyona vermeleri. 

3 - Proje ve şartnameleri görmek isteyenler her gün 
saat (9) dan (17) ye kadar mektep idaresine müracaatla 
görebilirler. (3839) 5184 

Gönen Belediye Riyasetinden: 
Gönen kasabasının elektrikle aydınlatılması isteniliyor. 

Belediye Meclisi elektrik tesisatı vücude getirmek isteyen
lerden en müsait şerait teklif edene imtiyaz verecektir. Tek 
lif yapacakların öğrenmek istedikleri hususlar varaa Bele 
diye Reisliğinden sorarak teklifnamelerini Ağustos ayı 
içinde göndermeleri ilan olunur. (4016) 

5393 

İstanbul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
17 Ağustos perşembe gÜ ni.i saat 17 ye kadar devam edi 

lecektir. Leyli meccanilik için şartlar :. 
l - Türkiye Cümburiyeti tabiyetinden ve İstanbul, Ko 

caeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri halkından olmak. 
2 -lfi yaşından yukarı olmamak ve aan'at tahsiline uy 

gun bünyede olduğu mektep Doktorunun raporu ile anlaşıl
mak. 

3- İlk mektepten şahadetnameli olmak ve bu mek 
teplerde okunan derslerden yapılacak musabaka imteharun 
da kazanmalc. 

4 - Mektep müdürlüğüne verilecek bir istida He birlik
te a§ı şahadetnaınesi, nufus cüzdanı, mektep şah-adel:namesi, 
dört adet kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (3835) 

".)182 

Diyarıbekir 
Defterdarlığından: 

1 

Maha.!Jeai Mevkii Cimi Rakkamı Hududu Muhammen 

1 M;ı;-11\11 Kapu Suuk punar Pirinç 

lıariı Dinri •• 
ebniyui 

bymeti 
Lira 

11 Satı tarikiam "20000" 
solu MI harki 
arkan ilke11- • 
derpqa nk-
fma ait deiir

:men cepbeıri -
'tarkı •• tari-

llUD 

Zirai 
lSO 

Cins ve evsafı ve muhammen liıymeti yukarda yazılı maa 
mi.i§t-eınilit Pirinç dingiııin bedeU sekiz taksitte almmak ü 
z• ı .? kapalı zarf usulile millldyeti 3-8-933 tarihinden 
3-9-933 tarihine kadar bir ay müddetle aleni müzayede vazo 
diln•İştir. 

İhale günü olan 3-9-933 tarihine miiaadif pazar günil 
saat 12 on ikide teklif zarflan Diyarıbekir Defterdarhğmda 

!müteşekkil satın komisyonuncıakabul ve ihaleyi muvakkatıısi 
İcra kdmacağmdan taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile 

birlikte mezkiir gÜn ve saat Kom:syCJne. müracaatları ilan olu-
nur. (3912) 5257 

Nafıa Vekaletinden: 
19 ve 22 Ağustos 933 tarihlerinde saat 15 te icra edile: 

cek olan beşer bin metre milc'a p balast münakaaaları ilanı a
hare kadar tehir edilmiştir. ( ~. l 23) !'i54.~ 



• 

Haymanada Jıa plıca d ııan • • 

Haymanada güzellikler 
Ankaradan Haymana kaplıcalarına 
giden hastalar memnun dönüyorlar 
HAYMANA, 16 (Milliyet) - A

nadolu yüksek yaylasının garbe uza• 
nan kısmında coğrafya kitaplarında 
- haritalarda (Haymana çölü) diye 
yazılı bir yer var. insan bu coğrafya 
mııh'.ımahna dayanarak Haymanayı a
deta yazın auıuzluktan kavrulan, a
ğaçaız, otauz, kupkuru bir mıntaka 
:;anır. Ve bir seyyaha, Anadolunun gö
beğine sılı.ı§an bu harikulade çölü gör· 
mekten daha entereaaan bir teY olur 
mu? 

"Milliyet,, e bundan evvel gönder
diğim bir mektupta, Anadolu yaylala
rma çıkmanın bir taraftan aıbhi, diger 
taraftan memleketi tanımak gibi mil
li bir çok sebepleri mevcut olduğunJL 
müdafaa ebnittim. Sıhhi aebepler 
var, çünkü bütün bir ıene, tehirlerin 
tefeaaüb etmiı bava11nda yatıyan in-

ıanlar, temiz havalı, açık ufuklu yer
lerde iıtirabate mecburdurlar. 

Milli sebeplerden biri ve batlıcası 
da memleketi tanımak meaeleaidir. 
itte ilk mektepten itibaren eski darül· 
fünunun son ımıfına kadar çocukları
mıza (auıuz, ağaçsız, gözün alabildi
ğine uzanan bu Haymana çölünü) bu 
mektubumla tavaif edeceğim ve ma
hallinde aldığım bir kaç fotoğrafla da 
okuyucul.:ırın gözlerinde canlandıraca 
iun. 

Haymana Ankararun 73 kilometre 
cenubu garbiıinde ziraati geni, nük
yaata yapan tatlı arızalarla bezenmif 
bir mmtakadır. Orada çöl diye bir 
tey olmadığı gibi arazi bili.kis müte
addit arızalarla dalgalı bir tekilde
dir. 

Köylerinin hemen hepsi pullukla zi· 
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ANKARA, 16 (Milliyet) - Anka

ra Belediyeai Evlenme Memurluğunca 
aon hafta zarfında Roma Sefareti 
Müateşan latanbullu Zeki Nebil Bey
le latanbullu Ayte Semine Hanımın, 
maliye memurlarından latanbullu Ali 
Nevzat Beyle Oaküplü Huriye Hanı
mın, latatiatik Umum Müdürlüğü me
murlarından Mehmet Faik Beyle Köp 
rülülü Maide Hanımın, Erkek Liseai 
Kimya muallimi lstanbullu Mehmet 
izzet Beyle, Erkek Liaeai lngilizce mu 
a)Jimi Ankaralı Nadire Hanımın, Fırın 
cı Kareaili lbrahim Efendi ile Orhane
lili Emine Hanımın, inhisarlar Veka
letinde muhasebe memurlarından düz
celi Mehmet Fevzi Beyle latanbullu 
Ayte Muzaffer Hanımın, Evkaf me
murlarından Sivribiaarlı Ahmet Beyle 
Çankırılı Ayte Hanımın, elektrikçi 
Kayserili Ahmet Sabri Beyle latanbul
lu Ayte Müıerref Hanımın, polis me
muru Kozanlı Veli Tevfik Beyle An
karalı Habibe Hanımın, Ankaralı bak 
kal Muatafa Efendi ile Ankaralı Mü
zeyyen Hanımın, mühendiı lstanbullu 
Mehmet Fahri Beyle Erzincanlı Behi
ce Hanımın, kahveci Alacalılı Hüseyin 
Efendi ile lmrahorlu Hafize Hanımın 
berber Ankaralı Ohannea Efendi ile 
Keskinli Orjeni Hannnm, tesviyeci 
Ankaralı Arif Efendi ile Ankaralı E
mine Hanımın nikahlan kıyılmıtbr. 

raat yapar, bazıları tohum makineıile 
eker ve hatta bir kıaımlan da hasadı
nı makine ile yapar. Köylerde İptidai 
haller görülmekle beraber müteki.mil 
köyter de çoktur. 

Bizzat Haymana denen kasabaya 
gelince; burası, bütün tahminlerinize 
rağmen ağaçlıklı, yoUan temiz ve 
muntazam, evleri oldukça düzgün bir 
kasabadır. 

Şel;ürde bir de kaplıca var. Kükürt
lü ve çelikli olan bu su. kalker kaya
ları arasından çıkarak üç kola ayrılır. 
Kolun biri erkek, ikinciai kadınlar ha
mamına üçüncüıü de dispansere gi· 
der. Hamamlar; oldukça temizdir. iç
lerinde kumalar, birer büyük havuz 
ve müstakil banyolar vardır. 

Suların tifa hassaları yükaektir. Ro
matizma, siyatik ve aleliimum adali 
hastalıklara iyi geldiği gibi kansızlığa 
kartı da iyi olduğu iddia edilmekte
dir. 

Haymanada kaplıcanın bulunduğu 
maile tamamen ağaçlı olup, kaaaba 
içindeki evlerin bir çoğu da bahçeli
dir. Haymanada hamam yapmak is
tiyenlere mahaua iptidai tekilde iki 
han ile pansiyon denen otelimsi 1 • bir 
yer de vardır. Fakat asıl gelenler, o
rada yerli balkın 15 - 20 gün müddet
le kiraya verdikleri evlere yerleıınek -
tedirler. Bu evlerin bu müddet iç.in ki
ralan bir odaaına IS - 10, iki odaaına 
10-15 lira arasında dciitmektedir. 

Bisiklet merakı 
Asfalt yollar bisiklet 
meraklılarını çoğalttı J 

' 

]' 

, •.• ı<:ARA, )6 (Milliyet) - Düz 
asfalt caddeler Ankarada bisiklete 
binmek merakını artbrdı. Otobüslerin 
berbat vaziyette olmaları ve pahalı 

bulunınalan da bağlarda oturanların 
birer bisiklet edinmelerine sebep oldu. 

Bu merak o kadar ilerledi ki; a
detleri mühim bir yekiin tetkil eden 
bisiklet kiralayıcı dükkanlarından bat 
ka aeyyar bisiklet kiralayıcıları da tÜ• 
redi. Reamimizden biri it ılankasmın 
önünde bir seyyar bisiklet açık gara
jını ( ! ) göıtennektedir. 

Burada bisiklet kiralıyanlar Çankıır 
caddesinin dümdüz aafalb Üzerinde 
bir afağı bir yukan gezer ve otomo
biller arasında yalpa vurarak onla
nn aeyriaeferini itk81 ederler. Hele 
acemilerin de buralarda eezersiz yap· 
maları bu caddeden geçenleri hayli 

çoktur. Belediye önümüzdeki sene 
zarfında hem kaplıcada tadilat yapa
cak ve hem de gelenlerin daha faz
la İstirahatini temine matuf tedbirler 
alacakbr. 

Cebeciye doğru açılan yeni yol 
--:y 

• ,. 
• 

Samanpazarından Cebeciye açılan yol 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Saman pazarı ile Cebeciyi birbirine bağ
lıyacak olan yeni açılan büyük yolun toprak düzeltme iti bitmittir. Kıta 
kadar asfalb da yapılacak i,lemeye açılacakbr. Bu yol tamamen bittik· 
te::ı sonra Halk evi önünde t~tasyon caddesir..e de bağlanacaktır. Bu su
retle Cebeci ve civarı tehir merkezi ne hn taraftan yakmia,mıt olacak
br. Resmimizde Saman pazarından Cebeciye doğru yeni açılan kısım 
görülmektedir. 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Her gün ağzımıza atarak ditlerimizle kır
dığımı fındıklar yetil kabuklarmd an itte böyle ayıklanırlar. Bu hali 
gördükten sonra, tekrar fındıkları ağzınıza alarak kırmıyacağmız ta
biidir. 

mütkül mevkie sokmaktadır. 
Öğrendiğimize göre bunları kira· 

lamak ta ucuzdur. iyi markalı ve yeni 
velospetlerin saati albnıf ve elliye, 
orta hallilerin de otuz kurutadır. 

Meyve ucuzluğu 

Bu ıene Haymananuza Ankaradan 
pek çok hasta gelmit ve bir çokları 
memnun olarak dönınütlerdir. Gerek 
haatalann ve gerekse iyi bıa.vadan İı· 
tifade için gelen aılacılann adedi pek HAYMANALI 

Eğer siz de biaiklete binmeyi öğren 
mek istiyorsanız uzağa gitmeyiniz ve 
bu adreai unutmayınız: J, Bankaaı
nın önü .. Egzersiz için cadde giizel
dir! 

ANKARA, 16 (Milliyet) - Bugün 
halde üzüm 25 • 30, topatan kavun 20, 
Kırkağaç kavunu 25, karpuz 10, teftali 
25 • 30, kayıaı 20, akça armudu 30, 
Malatya armudu 25, viıne 20, Amaaya 
elması 35, ekti elma 20, erik 20 kuru
ıa satılmaktadır. Haymana ltaplı calanndan bir ltısım 

--------------------------~----------ır.---------------------------

MUHTEREM 

VATANDAŞLAR 
Yerli mala kullanmak memleket borcudur. 
Ecnebi malını kullanmak lae, paramızı dı

prı göndermektir. Menfaatinizi gözetmek 
ve paranızı beyhude yere aarf etmemek için 
yalaıx "EMiR,, markala yerli braı bıçakla
rını, her yerden aorun, arayın ve alıp güle 
güle kullanın, zira hem iyi hem de ehvendir. 
Artık ecnebi tıraı bıçaklarına kat'iyyen ih
tf yaç kalmamıştır. 

• dlul'll Tfc•rethanearl, G •latad'l [61lııtl 
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Yeni Bir Gömlek 
Yaptırmak Fikrinde Mlcf .. l"E? •• 

lpekfş'fn enfes kumaş
lan ile ölçü tizerlne 
yapbracağınız çift ya
ka ve kollu, markalı 

gömlekler. 

12,5 liradan 
itibaren •• 

''Bu işte lpekiş'indir,, 

-
[6293) 

· Istanbul maarif müdürlüğünden: 
Ekalliyet ve Ecnebi mekteplerinde münhal muallimlik 

bulunmadığından beyhude yere idareye müracaat edilmeme 
si. (4215) 

Piyango müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile 50 ton' yerli maden kömürü almaca· 

ğmdan taliplerin 21-8-933 pazartesi günü saat 15 te komis
yona müracaatları. (4194) 

------------

Ta~ıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan ba,ka mamullt almaktan 
korur. ~ 

ASPiRiN \l? 
20 ve 2 ıaDtetılk ımDalAJlar l9Jn<1e 

he,. yerde bulunur... --
6040 
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Mektep Defterleri 
Türk Maarif Cemiyetindenı 

Bir Türk Müessesiyle mütterek olmak üzere bet aenedenberi 
Türk Maarif Cemiyeti namına çıkarılan ve basılii.b Türk Maarif 
Cemiyetine ait olan mektep defterleri bu aene daha zarif ve ço
cuklarmıız için daha kullanıtlı bir tekilde ihzar edilmittir. Türk 
Maarif Cemiyeti firmasmı havi olan bu defterler bütün emsaline 
faik olarak imal ettirilmittir. Hasılatı Türk Maarif Cemiyeti ta. 
rafından idare edilmekte olan mektep ve talebe yurtlarına sarf 
edilmektedir. Bu defterleri bütün Muallim Beylerle talebeleri-

tercihan kullanmalarını tavsiye ederiz. (4122) 

Umumi Nefriyat ve Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. 


