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Macar1stanla da bir tica
ret mukavelesi 
Macarlar bizden 
alacaklar. 

imzaladık. 
hayli mal 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Eski Fransız Başvekili M. 
Herriot Ankaraya da uğra
yarak Devlet adamlarımızla 
görüşecek. 

Beşinci yerli 
Mallar sergisi Beşinci Yerli Mallaı· Sergisi D .. un Acıldı 

İktısat Vekili Celal Beyefendi ile 
beraber Londrarun, bir sokağından 
geçiyorduk. Gördüğü her ıeyden 
:memleket namına ders çıkaracak ka 
dar nazarı nüfuzlu olan muhterem. 
lktısat Vekili, elile bir kamyona ita· 
ret ederek: 

- Bak, dedi. 

Celal Beyefendinin iıaret ettiği 
kamyona baktım. Alelade bir e§ya 
kamyonu... Londrarun asfalt sokak
ları üstünde yuvarlamp gidiyor. Ceıal 

Bey, kamyonu iıaret ediıindeki mi.
nayı anlamadığımı görerek: 

- Yaktığı şeye bak, dedi. 

Filhakika kamyon bir ıimendifer lo
komotifi ::ibi kömür yakıyordu. Baca
sından duman savurarak yanımızdan 
geçti. Celal Bey de İngiliz milletinin 
gizli bir kuvvet menbauu daha keşfet
miş bir adam vaziyetinde uzaklaşan 
kamyonun arkasından bakbktan sonra 
bana döndü: 

- )ngiltere kömür memleketidir, 
dedi. Yerli malı istihlak etmek içindir 
ki, mazot veya benzin yakan kamyon· 
lar yerine tercihan kömür istihlak eden 
kamyonları kullanıyorlar. 

Bundan sonra yanımızdan hiç bir 
kamyon geçmedi ki, yaktığı maddenin 
ne oduğuna dikkat etmiyelim. Fakat 
lngilterede ve a:arbi Avrupa memleket
lermde yerli malı iıtihlak: etınenin ınil
li varlığın idıımesi noktasından lüzum 
ve ehemmiyeti arbli: propagandaya ihti
yaç göstermiyecek derecede halk tara- · 
fından anlqılmııtır. Hatta lngilterede 
istihlak maddeleri 1 na:ilterenin iktısadi 
hayabna olan yakınlık veya uzaklıkları· 
na göre sıraya konulmuıtur. Evvela İn
giliz malı. Sonra Donıiniyon malı. Son
ra lıterlinğ grupuna dahil olan hkandi
navya memleketlerinin malı ve ancak 
ondan sonra ecnebi mah. 

Filhakika bir çok memleketler, ln
gilterede efkan umumiyenin yapbğı 

~eyi kanuni kayıtlarla ve ırümrük resim 
!erile yapıyorlar. Ve memleketler ara
sındaki iktısadi münasebetlerin bugün
kü şartlarına göre de bu müsaittir. An· 
cak bu mesele ne kadar kaeun ile lan· 
zim edilin edilsm, 'lhUma geride Şuurlu 
bir efkarı umumiyeye de terettüp eden 
"Vazife kalacaktır~ 

Dün sanayi Birliği tarafından tertip 
edilen be§inci yerli mallar sergisi açıl
dı. Beı senedenberi açılan bu yerli mal
lar sergileri sanayi erbabı için birer İm· 
tihan, halk için de bir sene zarfında 
sanayiimizin yükseliş derecesini öğren· 
mek vesilesi oluyor. ilk sanayi sergiıi· 
nin 1929 senesinde olması tesadüf ese· 
ri cleğildir. lkbsadi kapitülasyonlann 
balôyai olan kayıtlardan tamamiyle 

kurtulcluiunıuz ve mulıadderatımıza sa 
bip olduğumuz sene 1929 dur. Binaen• 
aleyh, denilebilir lı:i, bu memlekette sa· 
nayiin ancak beı alb senelik hayatı var
dır. Sanayide ıeri kalmamızın en bü
yük sebebi bu kapitülasyonlar olmakla • 
beraber, bir zamanlar kapitülasyonlara 

rağmen sanayiimiz mki,U etmişti. Çün
kü 19 uncu asrın ilk yarumnda Osman· 
lı İmparatorluğunun ticaret müvazenesi 
lehine idi. 

Yani ithalattan fazla mal ihraç eder
tli. Ve ihraç ettiği mallar arasında çu
ha, ipekli mensucat ve diğer sanayi ma
mulatı ehemmiyetli bir yekfin tutuyor
du. Kırım muharebesinden sonra istik
raz devri ve bilhassa makine devri baş
ladığı zamandan sonradır ki, Türkiye
de sanayi hayatı geriledi. Ta ki Türki
ye garp emperyalizmasının bir müstem
lekesi vaziyetine düştü. Ancak sanayi 
hayabna tekrar girmek için her ıeyden 
evvel kapitülasyonların ilğası lazımdı. 
Ve bu sahada o kadar geri kalmışbk ki, 
korkarız eğer dünya buhranı gelip çat
masaydı, belki de sanayi yolunda iler
lemek için kapitülasyonların kalkması 
da kafi ııelmiyecekti. Dünya buhranı 
dolayısile Türk sanayünin inkişafına 
yardım eden bir amil olmuştur ve sana
yi erbabı bunu takdir ederek daha nor· 
mal zamanlarda yabancı ,,.amulat ile 
rekabet etmek için ıimdid~n hazırlan
malıdırlar. Beynelmilel ticaret ve müba· 
dele gittikçe darlaşıyor. Ve bunu genİş· 
Iehnek yolunda Londrada sarfedilen 
mesai suya düştü. Fakat yarmnı ne ola· 

cağı malum değildir. 

Bu, sanayi erbabına dül<!n vazifedir. 
Diğer taraftan halka düşen mühim va
zife de yerli malı yabancı mala tercih 
'ltmektir. 

Bilmeliyiz ki, yerli malı içm sarfetti
ğimiz para, daima dönüp dolaşıp tek
rar cebimize gjnneğe riamzet paradır. 
Çüknü hudutlarımız içinde kalıyor. Ya· 
bancı mal için sarfettiğimiz paradır ki 
tnilli servetin bir cüz'ü olmaktan çıkı

yor ve Türk için artık ebediyyen. kay
lıoluyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

' 
Gazi Hz. 

1 

! Dün sabık Fransız sefirini 
ettiler 

1 
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Oniversitenin yeni profesör ve muallim lerinden bir gı-up Üniversite emini 
Ne§et Ômer Beyle beraber .• 

Ecnebi profesörler ara~ın
~a çok büyük şöhretler var 

Üı\iversiteye yeniden alınacak mü
derrisler bugün belli olacak 

Islahat komisyonu ve Ünive~site. i~ar_~ -~~~lisi 
dün geç vakte kadar kadro ışlerını goruştuler 

Dün Üniversitenin ilk günü idi. Ma 
arif Vekili Dr, Reıit Galip Bey, çok 

M. NISSEl't 

meşgul olduğu için 
Üniversiteye uğra· 
yamamı§tır Oniver 
sitenin yeni emini 
Dr. Neşet Omer B. 
in nezdinde öğle .. 
den oonra yeni fa· 
külte reislerinin iı 
tirakile bir içtima 
yapılmq ve Üniver 
siteye hariçten ah· 
nacak profeaör ve 
muallimler mesele 
lesi ve kadro itleri 
gö~ülmüştür Ma 
arif müsteşan Av
nı Beyin riyaset et 
tiği ıslahat komis
yonu da dün ak • 

şam geç vakte kadar çalışarak fakül
(Devamı 5 İn>ei sahifede) 

Onioersite lkhsat profesörlüğüne en 
kuooetli namzet Dr. mü4erris 

Nizamettin Ali B. 

M.Herriot Ankarada vekil 
lerimizle görüşecek 

Eski Fransız başvekili Türkiyeye daima 
dost kalmış olduğunu söyliyor 

LYON, 1 (A.A.) - Havas Ajansından: Lyonda çıkmakta olan "Le Sa· 
lut Public0 gazetesinin bir muhabirine pı-ki Avnapaya icra edeceği aeyahat 
hakkında beyanatta bulunan M. Herriot demİ§tir ki: 

- Rusyaya tıpkı 1922 aenesinde olduğu gibi münhasıran ora ahvali 
hakkında mali'ımat edinmek maksadi yla gidiyorum. Bize gerek kültiir ge• 
rek zihni~et ve gerek ~çhlma~ vaziyet itibarile en uzak olduğu ııöylenile~ bir 
memleketı yakından gormenın o mem lekeet adamlarile gö~menin münase• 
b?tler ve şahsi dostluklar tesis etıne~ in lüzumuna her zamandan zlyade ka· 
nı bulunnıaktayını. Rusyaya orayı go rmekten, orada tetkikat yapmaktan ve 
oradakilerle görüşmekten başka bir maksatla gitmiyorum. Sovyetler beni 
davet ettiler. Oraya gittiğimden dolayı memnuniyetimi arttıran bir 'nokta 
vardır ki, o da, l 925 senesinde Rusya ile yeniden münasebat tesisinde benim 
önayak olmaklığını ve Fransız • Sovy et adenıi tecavüz misakının da keza be· 
ninı delalet ve teşebhüsünıle imza edil miı olmasıdır. Vazifemiz, memleketimi
zin siyasi ve iktısadi istikbalini dÜ§ÜD mek ve telörgü arkasında kalmamak
tır. Çünkü diğer memleketler telörgü arkasında kalmıyorlar. 

Türkiye Hariciye vekilinin daoeti dolayısiyla Ankaraya gideceğim. Ken· 
dilerile daima iyi münasebetlerde bulunmuı olduğumuz Türk 4eolet adam· 
!arını görmekle bahtiyar olacağım. Bu münasebetler ekseriya dostane bir teı· 
riki mesai derecesine çıkmrıtır. Ben iktidar mevhiinde bulunduğum zaman 
Fransanın mandası altında bulunan Suriye ile Türkiye arasındaki mühim 
hudut meselelerini hallettim. 

M. Herriot perşembe günü Marsil yadan İstanhula hareket edecektir •. 

• 
Ticareti Bahriye '."üdürlüğünde dün toplanan komiayonda .• 

Iskeleleri.mizden hiç biri 
vapursuz kalmıyacak 

Eyliilden itibaren tatbik edilecek yeni 
tarife de çok mutedil olacaktır 

Sadullah Beyin izahatı 
l Eyli'ılden itibaren tatbik edilmek 

üzere limanlarımız arasında işliyen 
vapurlar için e§ya ve yolcu tarifele
rini hazırlıyacak komisyon, dün öğle

den sonra Deniz Ticaret Müdürlüğü 

salonunda Deniz ve Hava Müsteıan 
Sadullah Beyin riyasetinde ilk toplan 
tısını yapmı~tır. lçtimaa Devlet De
nizyollan idaresi nanıına işletme tefi 

(Devamı 5 inci sa hl fe de) 

kabul 

Mülakatta Tevfik Rüştü Bey 
de hazır bulundu 

YALOVA 1 (Milliyet) - Reisicüm 
hur Hazretleri bu gün sabık Fra.nıız; 
büyük elçisi Comte 
de Cha.mbrun'u ka· 
bul buyurdular. Mü 
lakat esnasında Ha 
riciye Vekili Teofik 
Rü1tü Bey de hazır 
bulundular. Comte 
de Chambrun Ce
nap/an bir saat ka 
dar Reisicümhur 
llazretlerinin nezJ .. 
!erinde kaldı. 

*' * * 
Hükfunete veda 

ehnek üzere Anka
raya gitmiş olan sa 
bık Ankara sefiri 
Comte de Chanıh- Comte de Cham· 
nın dün sabah An· brun 
kara'dan Pendiğe 
kadar gelmiş ve orada birlikte aeya

(Devamı 5 inci sahlfede) 

Telefon ücretleri 
Yüzde 15 indirilmesine 

karar verildi 

1 

Telefon ücretlerini tetkik eden komis
yon son olarak toplanmış ve bu hususta 
kararını vennittir. 

ücretlerin yüzde 15 indirilmcsiM ka
rar verilmiştir. Bu karar nafıa vekaleti
ne bildirilecektir. 

Fazı[ Bey niçin 
Tevkif edildi 
ömürün kendisi gibi İnsan 

yüzünu karartan-
bir kömür hikayesi 

lkhsat müste§arı Hümü Bey 

lktısat VekAJeti Takas komisyonu 
azasından F azıJ Beyin, bir suiistimal 
maddesinden tevkifini intaç eden ha
dise hakkm!ıa yeni bir takım nıalıi
nıat tere11üh etnıiıtir. Bu iş, takasa 
tabi olmadığı halde 8350 ton lngiliz 
kok kömürü ithalini temine çahımak
tır. işin şehrimize taalluk eden ciheti 
ıu olmu§tur: Geçenlerde 8350 ton kok 
kömürünün kontenjan harici itha
line lktı•at Vekaletince müsaade edil· 
diği İstanbul gümrükleri başmüdür
lüğüne resmen tebliğ edilmiıtir. 
Başmüdürlük le, keyfiyeti ala· 

. (Devamı 5 inci sahifede) --Macarlarla da 
İtilaf imzalandı 

Mukaveleye göre Macarlar 
bizden neler alacaklar? 
ANKARA, 1. A. A. - Macillris

tan hükfimetile müzakere edilmek 
te olan ticari anlaşma bugün harİ· 
ciye vekaletinde imza edilmiştir. 
Anlatmağa merbut bir de Clearing 
mukavelesi vardır. Ticari muvaze
~e esasına ~üstenit olan müteka
bil ithalat ve ihracat umumi taka
sa tabi olup bedelleri Clearing mu 
kavelesine tevfikan tesviye oluna 
caktır. 
Macaristan Türkiyeden 2500 va

gon maden kömürü, 25 -gon tü
tün ve 321 bin pengo kıymetinde 
kuru meyve almağı teahhüt etmiş
tir. 

Mukavele altı ay müddetle mü 
teberdir. Hükıimte tasdikına ikti
ran ettikten sonra 15 ağustosta me 
riyete girecektir. 

Kcizım P«fU Hazretleri serginin küşat resmini yapıyorlar. 

Sanayide kırk senelik yolu 
· beş senede aldık 

Yerli mallar sergisi dün açıldı, bu sergi 
sözümüzün müsbet delilidir 

Betinci yerli mallar sergisi dün 
büyük merasimle açıldı. Milli sana 
yiin bu yüksek eserini dün yüzler
ce davetli gördü ve herkes ittifak 
la beğendi, sanayiin vasıl olduğu 
tekammül derecesini taktir etti. 

Saat dörde yaklaşıyor. Serginin 
açılma saati yaklaştığı halde hala 
içerden keser sesi geliyor. Hazır
lık için büyük bir faaliyet sarfedi
liyor. Hemen bütün Avrupa sergi 
!erine giden sanayi müfettişlerin
den Daniş Bey söylüyor: 

-Sergi böyle olur. Bütün ser
gilerde böyledir •.. 

Saat dört ... davetliJer grup grup 
geliyorlar. Ordu müfettitlerinden 
Fahreddin Paşa, Vali Muhiddin 
muavini Ali Riza, Müddei umumi 
Kenan, Beyoglu kaymakamı Se
dat, Fatih kaymakamı Halfık Bey 
ler ticaret mebafili erkanı ve bir 

(Devamı 5 inci sahi~e) Serginin resmi küfa4ında bir hitabe .• 

Apartmanlardan elekbik 
tesisatı kalkacak mı? 

Pek yakında bu değişikliği görebilece
ğiz. Lambalar fabrikadan yakılacak 

Salih Murat Beyin izahah 

1 \ 
1 

Profesör Salih Murat Bey 

Gazetelerde ltaly,alı iilinı Marko· 
ninin elektrik mevcelerinin bir yer
den diğer yere nakli için yaptığı son 
tecrübelerin muvaffakiyetli netice 
verdiğine dair kısa bir ajanı haberi 
vardL 

Dün bu iti fizikçilerimizden mü
hendis mektebi fizik nıüderri•İ Salih 
Murat Beye sorduk. Salih Murat Be
yin izahatına göre Markonmin tec· 
rübeleri ikmal edilir, veneticeleri ha
yatta tatbika batlarursa • ki çok yakın 
zamanda ümit ediliyor • ıayanı dik
kat hadiselerle karfıl&§Acağız. Telsiz 
telefonla, yani radyo ile naıd odamı-

,_ 
za bir çok sesler ıeliyorsa gene telsiz o
larak, odamızdaki elektrik lambalan ya
nacaktır. Yani bundan sonra evlerde, a
partnnanlarda geniş elektrik tesisatı vü
cude getirilmiyecek, sokaklarda kilo 
metrelerce kablolar döşenmiyecek
tir. Odamızda küçük bir telin ucuna 
bağlı olan ampul Siliıhtarağa elek
trik fabrikasında küçük bir düğme
ye bar,;;:hnca yanacak, veya sönecek
tir. Salih Murat Bey muharririmize 
bu meselenin ilmi cephesini şöyle an 
!atmıştır: 

- Markoni bir kaç sene evvel 
büzme (Beam) sistemi namile bir tel 
siz sistemi keşfetınişti. Bu sistemde 
işaretler veya sözler bir kürenin msıf 
kuturlan istikametinde etrafa yayıla 
caklan yerde bir mahnıta münhasır 
kalarak gönderiliyordu. Bu sayede 
kudretten çok tasarruf ediliyor, ve 
mesela l 00 lcilovatlık bir istasyonun 
işini bir kilovatlık bir istasyon görü
yordu. Projektör veya katı mikafi bi
çimindeki anten döndürülerek sesler 
istenilen tara.fa gönderiliyordu. Dera 
kap, Kanada, Cenubi Afrika, Avus
turya, Hindistan ve lngilterede bu 
nevi i•tasyonlar faaliyete geçti. Bu 
büzme sisteminin kabulünden sonra is
tasyonlardan radyo dalgalan kısaltı· 
!arak kuderetten bir kat daha tasar• 
ruf edilmişti. 

Markoninin son yapbğı tecrübeler 
böyle büzme ıistemindeki çok kısa 1 

dalgalarladır. Bu büzme içerinsinde 
bulunan ahizeler bu iıaret)eri alırlar, 
hariçtekiler müteessir olmazlar. ilk 
hüzmelerde mahrutun reisi zaviye.si 
5 ile ı O derece içerisinde idi. Şinıdi 
hu zaviye gitikçe küçültülerek adeta 
§Ua haline getirilecektir. Bu imkan 
dahiline girerse kudretin naklinde 
azami tasamıf teınin edilmiş olacak 
ve elektriğin telsiz nakli taammüm ede-

(Devamı 5 inci 68hifeck) 
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Tarihi tefrika: 75 HARİCİ HABERLER 
.uın: S. N. Her h.akla (Milliyet} indir. 

Layihaya hünkarın canı sıkılmıştı! 
2 

Sultan Hamit, hiddeti biraz geç ince, meseleyi kurcalıyor! - Asıl 
mesele, fngilizler lehine olarak Sultan Hamille Almanların ara.nnı aç
mak mıydı? - Enifte Paşanın "Jön " lüğü ! 

Bağdat şimendiferi imtiyaz• aley
hinde takdim olunan layiha, Padişahı, 
küplere bindirmitti. 

Hi.diaeden bir cüıı ooara, Racrp 
Paıamn Beyoğlunda Rumeli Hanında 
alt kattaki peritan od.umda birlet· 
aittik. Raır•P Paıa, ki.tibi ve sultan 
ki.hyası Emrullah Efendi ile bana, ha
diseyi aynen nakletmİfti. 

Erteai cün, saraydaki dairesinde 
Ragrp Paıa ile tekrar buluımuıtuk. 
Paıa: .. . 

- Şevketmaap Efendimiz, mahut 
meoeleyi, tazelediler. Fakat cayet aü· 
kiınct ve itidalidemle mevzuubahis 
ettiler. O. itiraz ve tenkit dolu ariza .. 
dan istifade etmek istediklerini irade 
buyurdular. 

O tarihte Müşür Fonder Golç Pasa, 
htanbulda ve mühim bir meYkide idL 
Ra:ıp Pata ile de çok t- ederdi. 
Hemen her gün gibi Ragıp Patanrn 
Saraydaki daireaine, yahut konai•n• 
celir !fiderdi. Ragıp Paııa, Türkiyed.... 
ki Alman askeri heyetinin reiai, ruhu 
aıeaabeainde olan Fonder Golç Pata i
le H ünki.r araaındaki -ünaaebat ve 
maruıata memuru ma.b.aatu •• 

Layihanın okunduğu cünün ferda
aında, Hünkar, Ragrp P...-.y• çaftra
rak: 

- Golç P...-. ile cöriittiiiüaüzde, 
hiç benden bahaetmiyerek, malümatan 
olduğunu sezdirmiyerek mahut k'
ğıt münderecabndan miihim noktala
n-4<endisine ib.as et! Baidat hatlı 
imtiya'Zına ka~ı hareket eden hiikü 
metlerin çevirmek iıtedikleri dolap
tan ve beni İtimden alakoymak için 
dermeyan ettikleri malııw-ı..n anlat! 
BOylelikle hem imtiyaz tartlannda le 
htınize tadil ye iliveler yapılır, hem 
dıe bizim kendilerine karı-ı ne kadar 
samimi olduğumuzun bir veıika.aı ib
raz cdilmit bulunur. 

Diye talimat vermifti. 
Ragıp Pata da iradeiaeniye •uci-

ince Golç pataya olbapta icap eden 
aozleri oöyliyerek aleybdarlann Pa
di.-,h nezdindelri entrikalarından ma
lümaf vermişti ki bu haberlerin Ber
Lnde KAyaer Vilhelm'e iaali tabü idi. 

Ar.dan bir aene kadar geçmifti. 
Almanlar ile Sultan Hamit arumdaki 
~İnıendifer ıiyasetini, lacilizleriıa &
maline hizmetle bozmaia çal'f&ll ma
hut ari7a ..... hibi Pa.-, tekrar faaliyet 
uhasında görünmüıtii. 

O zat, bu aefer de, Baidatta Dicle, 
F ırattıı küçük vapurlar işletmek ve 
bjr kısım hali araziyi imar ve ihya 
ba.luıneaıle uhdesine tefviz ettirmek 
içtn Sultan Hamitten imtiyaz.lar isti
yordu. 

Pııdi~ın onunla araaı hiç iyi de
ğildi ve bu islerde aiya.oi intrikalar 
dönılüiü anla,ılıyordn. Saltan Hamit 
Di.cl ve Fıratta vapurlar işletmek, 

bir takım hali araziyi imar ve ihya 
etmek gibi zaruri, medlUI~ minası 
maçhUI, me~kük imtiyazları, herhangi 
bir tevil, teenni yoluna saparak atlat
madr, Doğrudan doğruya reddetti. 

Bu talebin reddedildiğini gören o 
zat, hemen karan firara tepdil etmiş
ti; aoluğu Avrupada aldı ve Jön fir
ması altmda, Hünk&r aleyhine neıri
yata başladr. 

Padişaha sıhriyeti dolayısile eniş· 
te pata! diye mı..~.:uf olan bu zat.in 
Avrupada kaldrğı müddetç;; neler yap 
bğı ve naarl ya.~adığı timdiye kadar 
matbuat sütunlarında münderiç hatr ... 
ra ve hikayelerde teırih ve tafail edil
mit olduğundan tekrara hacet yoktur. 

İkinci bir ariza daha -·-
Hünkar yaverlerinden Ferilr Ne-
cip Pa~ın ariza..,~ - Bağdat 

hathnm ehemmiyeti 

Bağdat Demiryolu imtiyazı hakkm
.la, yaveraaı tehriyarid- Ferik Necip 
Pqa tarafından da paditaha, fU ariza 
takdim edilmi,ti: 
"Şevketmeap Efeadinıiz Hazretleri 
«Anadolu - Bağdat ıimendifer hat

tı inatiyazı iti Şark meaelesinin yeni blr 
safbaır olmuı, Düveli mu•zzamanrn ba
tında ve ilk aafta Rusya ve lngilt«e 
olmak üzere rekabeti siyasiyeye diit
mit oldukları ve bunda mu
yaffak olmak ıçın Devletialiye· 
lerini dahili ve harici mütkül
lere uğratmak ve bilhassa •elin.imet 
efendimizi lııibu:zur etmek tqehbiiaatm
da bulunduklar• miitaleagüzarr i.bida 
aem olan Avrupa gazeteleri ve halta 
ticari, iktuadi mecamii muvakkateleri 
miinderecatından anlqdmakta, tqebbü 
satı faıidanenin eserleri Arabistan me-
maliki ıahaneleri aahaaında mahsus ol
makta bulunduğundan hem zah ,.,.,ket
..-bı hünuıyunlarma ka'lı medywın ol
duium vazifei sadakat ve ubudeti ifa 
etmek, hem devleti i.liyelerine hizmeti 
~ede bulunmu! olmak kast ve niy~ 
tile itbu arizay1 takdime miicaseret ey
ledim. 

cMahaudu ilem olan ır.~iki mah
ruaelerinin latanbul Boğaziçinden A
eem körfezine kadar uzanarak feyya:zı 
tabiatin en ltiiyük ve payansı:z {eyz ve 
ihsanları si.nesjnde meknUz Ye methut 
olan Anadolu, Irak, Elce:ı:ire giizergi.h
lanndan geçmek, ileride Avrupayı 

1 
Hint denizlerine kavuıturriıak üzere t~ 
sia olunacak bu hatbn siyasi, askeri, İk· 
baadi ehemmiyeti itikar olduğundan 
Düvelimuazzamanm, bahusus lngiltere 
ve Ruıyanm buna bigine kalamıyacak
lan tat.ii ve Almanların kendilerine te
fevvulru ' her ne pahasına olursa olsun 
mani clCJağa çahşacaklarr bir emri be
dihidir. 

(Bitmedi} 

Yann: 
• ikinci bir ariza daha! 
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Amerikada 
iş haftası 

Roosevelt planının tatbikı 
devam ediyor 

VASINGTON, 1 (A.A.) - Bütün 
patronlar yeni iş kanununa hareket· 
terini uydurmuşlar ve beş günlük ve 
krrk saatlik İş hafta.mı kabul etmiş-
lerdir. ı 

NEVYORK, 1 (A.A.) -!Bankalar 
memur ve müstahdet.11el"i sendikası· 
nın reisicümhur M. Rooaevelt'e gön
derdiği bir telgrafta iktısadi ve mati 
kanuni ahkamını tatbik etmiyen ban
gerlerin bu hareketlerini protesto et
miştir. Sendika reisi bu telgrafta Ro· 
osevelt plilnmm banka memur ve müs 
tahdemlerine teşmil edihnesi .için iı
rarda bulunmuştur. 

VAŞiNGTON, 1 ( A.A.) - Milli 
kallunma idaresi petrol mustahsilleri
ne bu ıanayü kontrol için bir proJe 
vermiftir. Bu plinda altısı petrol sa-

t nayii, altısı reia.icümhur tarafından 
aeçi\eqk on iki kişilik bir heyet ya
pılması petrol sanayiinin bu heyet ne .. 
zaretine verilmesi düşünülüyor. Plin-

' da, memurlar için haftada kırk, itçi
ler iç.İn otuz alb saat İ! ileri sür;,jJü
yor. Aıcari ücret saatte 35 ve 40 centa 
dir. Plan hiç bir satıt rakamı tayin et-

' memektedir. Fakat istihaal fiyatından 
atai• aatılmaaını rnenetmektedir. Plan 
perakende allcılara ikramiye ve se
bepaiz krediler TeriJme•İni de menet
mektedir. 

Şiddetli bir yangın 
LILLE, 1. A. A. - Marc-en

Baroeul' de AYrUpanın en büyük 
ham pamuk deposu o!an bir antre 
podaki pamuk i».lyalannın ısınıp 
kızması yüzündPD şiddetli bir yan 
gın çıkmıttır- İtfaiye kuvvetleri 
yangını aöndürmek için büyük bir 
gayretle çallfmaktadır. Şimdiye ka 
dar k.ıı.ytedilen maddi zarar mikta 
n kırk milyon frangı geçmektedir. 

Antreponun çatısı ile üç müte
harrik köprü çöküp yıkılmıttır. 

Antrepoda yedi milyon kilo ağır 
lığında 23 bin balya pamuk vardı. 
Bunlar 3600 metre mürabbaı bir 
sahada yerle,~rilmi! bulunuyor
du. 

Adamın kafası uçtu 
KOSCHRZYNA, (Polonya), 1. 

A.A. - Bydgozoz civarında, böyle 
sine rast gelinemeyen ve feci bir 
kazır1>lmuftur. Kratzke isminde 
bir rençber, omuzunda orağı oldu 
ğu halde bisikletle ve sür'atle gi
diyordu. Rençber, aksi İstikamette 
giden Rene Vido isminde bir .fla•
ka bisikletliye rast gelmit Ye ya-
nından geçerken orak ile kafasını 
uçurmuttur. Kratzke tevkif edil
miştir. Kendisi dikkatsizlikten do 
layi adam öldürmekle müttebim
dir. 

ı· Amerikoda kırk kişi 
sıcaktan öldü 

1 NEVYORK, 1. A. A. - Müt-
Hünkar yaverlerinden Ferik Ne cip Paşa, arizasıntla ne mülalea· 

laı· yürütüyor? - Şarkta fngiliz, Rus, Alman rekabeti. - Çariçe 
Katerinanın, üçüncü Masta/anın r uhu için kiliselerde ayin yaptır

l:ası. - Kendi yağunızla kavru lalım! 
~ 

hia fırtınalarla beraber hüküm 
1 • 

sürmekte olan bir sıcak dalgası 
tarkta kırk kitinin ölümüne sebe-1 biyet vermittir. Y almz Nevyorkta 

. on kifi ölmüttür. Termometre, Göl 

Alakanız pek yerindedir 
Vapurlarınızın yüksek tonajından siz de, 
Karadeniz memleketleri de istifade eder 

Bir Yunan ceneraline cevap 

Y una.n sazetelerindeo birinde ceneral 
Duamanis «Karadeniz mi.sala• üzerinde 
bir yazı yazmıt ve bu yazmnda: «Kara
denizli olmasak ta misak ile ali.kadarız. 
Bizim de haberimiz olması lazım• de
miıti. 

Hakimiyeti Milliye refikimiz bu mev
zu etrafında yazdığı bir haımakalesinde 
diyor ki: 

•Filhakika bir müddettenberi muhtelif 
Avrupa cazetelerinde bir •Karadeniz 
Misakı• haberi vardır. Ve bunu heTkes, 
kendi zaviyeainden tefair ediyor. 

Bize l'Öre bu hüıer; Londra'da İmza 
edilen cMüteamzrn Tarifb üzerinde an· 
laşmanın; Karadeniz emniyetine olan a
li.kasının ve tesirinin bir ifadesi olu ce-
rektir. 

Zaten Karadeniz' de başlıca dört dev
let vardO". Bunların en büyüğü olan Sov
yet Rusya ile Tiirkiye arasında mevcut 
ve her iki devlet aiyasetİaiıl eaaaıru t"I· 
kil eden karsdrklı doatluk ve sarsılmaz 
ahenk; dünyanın malümııdar. 

Son eünlerde Londrada imzalanan mii
tearrızm tarifi anlqmaama Romanya'
ntn iltihakı ise Karadeniz aahillerindeki 
ahengin çevresini bir az daha ceniılet
mit v" henüz aralarında normal müna
~bet başlamamış bile olaa bu iki komşu 
devlet arasında samimi müsalemet hisıi 

normal rabıtaları ise bizirn bu cörü~ü
müzü sağlamla!hrır. 

Biz, Ceneral Dusmanis'in sİJasi nok
tai. nazardan Yu_nanistan'ın Karadeııi·ı1:'

deki alilcaaı bahaine bu kadar temasla 
1 iktifa edeceğiz.» 

Gazete bundan sonra ihraç maddeleri
ni Karadeniz limanlanndao A.k !eniz dı
tmdaki kıtalara götürmek ve oradan it
hal maddelerini ~etirmek icin Yunan 
vapurlarından pekali. istifadf; mümkün 
olacağım yazmaktadır. Cünkü Yıınania
tanın tonajr 1,470,000, Türkiyenin ıso 
bin, Romanyanın 740,000 Sovyet Ru•ya
run ise biitün tonajr 685,000 dir. Sovyet 
•apurlan tonajının pek az bir kısmı Ka
radenize aynlmıJbr. 

Makale fU suretle bitmekıcct•: 
Tabii bir iktısat kuruluıunun hepsi 

doatumuz olan Karadeniz devletleri ve 
Yunanistan arasında tesis ettiğı bu bağ-
1.dığr; biz sulhun en kuvvetli bir unsuru 
olması itibariyle takdirle gö<ür, hatla 
bunun inkiıafıru hararetle arzu ederiz . 

İzmirde bir istifa 
1ZM1R, l (Milliyet) - Telefon ıir

ketinde belediye mümeaaili meclisi i· 
dare reisi Dr. Nihat Bey istifa etmi•-
tir. · 

uyandrrmı.şt1r. 

Karadeniz'de herhanlli bir misak der- ••••••••••••••••
pi:ı l!dilirsc, buna Türkiyenin ayrılmaz 
dostu Yunaniıtanrn da iıtirakini bilhas
"" Karadeaizle olan iktıaadi alakası iti
barile pek tabii görürüz. 

T ÜT"kiyc'ltin esa,lı dostlar, Qf~n Sov
yetlerle Yunanistan araaıncla, inkisaf et
mekte ol:tn iyi müna,eı..et ve Yufl.dnis
tanın djö-er Karadeniz devlet1"":T~lc olan 

Balbo filosu 
SAINT - JEAN, 1. A. A. - 1-

talyan hava filosunun lrlandada 
bulunan Valentia'ya varmak üze· 
re yarın erkenden havalanacağı 
ö~renilmiştir 

gede 38 derece kaydetmiştir. Bi
lakis Montanada herkes kısltk el-
bselerini giymi,tir. ' 

On yedi hafta grev 
BARCELONE, l. A. A. - Va

purlar grevi, onyedinci haftasına 
girmiştir. Müfritlerin tehditleri, ça 
lıtanların miktarım azaltmı,tır. 
Amelenin çalışmakta olduğu mües 

' seselerde ve bir tuğla fabrikasın
da dört bomba patlamı,tır. 

Büyük hava seferleri 
BURJE, 1. A. A. - Yüz bey

gir kuvvetinde bir motorla müceh
hez bir turizm tayyaresile dünya 
etrafında bir devir yapmak niye
tinde olan Finlandiyalı tayyareci 
Bremer bu sabah saat 9,33 te 
Londradan havalanmı• ve 12,32 
de Burjeye gelmiştir. 

Berlin radyosunda 
yahudiler 

BERLlN, 1. A. A. - Radyo şir· 
ketindeki bir çok yahudi ve aol 
fırkalar mensup memurlar i,lerin 
den çıkarıllll1'tır. Bu suretle yapı
lan tasarruf bir milyon kadardır. 
Pariste bir ağustos günü 

PARIS, 1. A. A. - Bugün Paris 
te sükun hiç bir vecihle bozulma
mıştır. Müfritler her yıl bir ağus
tosta yaptıklarının hilafına olarak 
taraftarlarını bu sene umumi yol 
ve caddelerde nümayiş yapmağa 
davet etmemitlerdir. 

Komünist fnkasının fabrikalar 
da grev yapılması hususundaki da 
veli hiç bir taraha dinlenmemi.
tir. iş hayatı tabii surette cere}an 
etmektedir. Müfritler Parise yakın 
yerlerden bazılarında bu aklanı 1 
bir kaç meting yapacaklardır. 

Gandhi gene 
Tevkif edildi 
İki sene kadar hapsedil

mesi ihtimali var 
AHMEDABAD, 1 (A.A.) - Gan

di ile karm tevkif edilmiJlerdir. 
AHMEDABAD, 1 (A.A.) - Gan

di, tekkesindeki müritlere izin vermiş 
göndermiştir .. Bugün için "ferdi" aivil 
itaatsizliğe hazırlanıyordu • Otuz ka· 
dar müridi, kendisine, ilk gideceği 
yer olan Ras'a kadar refakat edeceği 
ni ümit ediyorlardJ. 

AHME.DABAD, 1 (A.A.) - Can
dinin otu_z iki müridi, kansı ve ki.tibi 
i\fahadav Desai te·,kif edilerek Ah
metabata Sabarmati hapishanesine 
gotiirülmü~lerdir. 

AHMEDABAD, 1 (A.A.) - Ma
ho.tmanın tevkifi oldukça feci tartlar 
içinde yapddı. Polisin ibadet etmesi 
ve hazırlanması için Gaodbiye verdiği 

yarım :saatlik mühlet içinde halk evin 
önüne toplanarak o kadar büyük bir 
asabiyet göstermiıtir ki, polis yolu zor 
la açmak mecburiyetinde kaim•§ ye 
Gandinin evine kimsenin eirmesine 
müsaade etmem.ittir. 

BAMBA Y, 1 (A.A.) - Peaçerele
rinin per:leleri kapalı ve polisin hima
) <'>İnde büyük otomobillerle, cece ya 
rısından sonra Candinin karısı ile o
tuz iki mevkufu buraya cetirilmiıtir. 
l\lüataceliyet usulü tatbik edilecek ve 
hugün mevkuflar hapishanede muha
keme edileceklerdir. 
eoınbaym bütün mağazalan kapan 

t"l'~ tır. 

Gandhi ne yapacak 

POONA, 1 (A.A.) - Gaadt.i bu
ı·ada. Y eravda hapishanesine naldedi 
•••cek ve sivil itaataizlige dair hiç bir 
harekette bulunmamak ve şehırden 
ayrılmamak şartiyle aerbeat bırakıla
caktır. 

Eğer Gandi bu emirlere itaat etmez 
se kf':ndisİ!Ün iki ,sene hapae mahkUm 
eJilmek ihtimali v«rdrr. 

SlMLA, 1. A. A. - İngiliz tayya 
releri Kotkaiyi bombardıman et
mitlerdir. Bu aktam da tekrar bom 
bardınıan yapılacaktır. Bu tedbire 
Bajourinin üç tahrikıi.tçıyı hüküroe 
te teslim etmesi yüzünden liizum 
görülmiiftür. 

14 maddeden ikisi 
M. Henderson son yaphğı 

seyahati anlatıyor 
LONDRA, 1. A. A. - Neves 

Chronicle gazetesine verdiği bir 
mülakatta M. Henderson, parla
mentoya muhalefet reisi olarak M. 
Lanbury'in yerine geçmesi ile si
lıi.hlarr lnrakma konferansı reisli
ğinden çekilmiyeceğini söylemi! 
ve demi.tir ki : 

Sene sonundan evvel konferan-
sın müsbet neticeler vereceğine 
ümidim var. Seyyahatim esnasın
da Avrupa siyaai simaları ile 
muayyen on dört nokta üzerinde 
görü.tüm. Ve bu on dört noktadan 

1 ikisi üzerinde mutabrk oldukları
nı gördüm." diğer taraftan. Silah 
ları bırakma konferansı açılmaaan 
evvel M. Henderson'un ikinci bir 
seyyahata çıkacağı ve Avrupa ni
zamında büyük bir rol oyniyan 
Varşovayı :riyaret edeceği zanne
diliyor. 

Lindbergh'in uçuşu 
KOPENHAG, LA. A. -Tay

yareci Lindbergh dün Holsten
berg Ritenberg yolu üzerinden bir 
azimet ve avdet uçu'u yaphğr öğ
renilmiştir. 

Avusturya semalannda 
alman tayyareleri 

LONDRA, 1. A. A. - Resmi 
lngiliz mahfelleri bir takım Al
man tayyarelerinin Avusturya top 
rakları üzerinde yaptıkları UÇUf

lardan doğan hadiseler hakkında 
muhtelif hükfunetlerce hali. tetki- j 
kat yapılmakta olduğunu, fakat bu 
hususta henüz hiç bir neticeye ve 
karara varılmadığını söylemekte
dir. 

Sporcularımız 
İçin gardenparti 

Rus dostlanmız misafirle
rini çok ağırladılar 

MOSKOV A, 1. A.A. - Dün Ha 
riciye Komiserliği bahçesinde M. 
Karahan tarafından Türk spor he 
yeti şerefine bir gardenparti veril
miştir. Bunda Türk sefareti erka
nı ve Türk spor heyeti, Sovyet 
Rusya bedeni kültür Ali Meclisi 
Reisi, Hariciye komiserliği mümes 
silleriyle edebiyat ve spor ve sa
nat alemlerine mensup bir çok ze· 
vat hazır bul~muşlardır. Sovyet 
sportmenleri bir çok spor ekzersis 
!eri y:ıpmıtlardır. 

.. ·- .:.· .. ;. ~ • .,-;- • '.. _f._ - __. 

DAK.i 
Köy muallimleri 

kursları dün 
için ziraat 
açıldı 

Ziraat vekilinin nutku 

ANKARA, l (A.A.) - ilk tedrisat müfettiş/erile köy muallimleri 
Ziraat kursu bugün Ziraat enstitüsünde Ziraat Vekili Mu/Jis Bey ta
rafından açılmıştır. Açılma resmin de maarif ve ziraat erkıinı da lıazcr 
bulunmuşlardır. Ziraat Vekili Muhlu Bey nutkunda hülôsaten funl«n 
söylemİftir: 

Maarj,fimizin değerli vekili Reşit Galip Be)lefendile onun kıymet
li ça/ıfm~ arkadaşları çiftçilik, iktısat ve sağlık bilgilerinin köylere bir 
an evvel yayılması için köy muallimlerinin bu bilgilerini derinleştir
mek, arttırmalı ve yenileftİrmeği kararltıfhrdılar. Bu çok faydalı ue 
hayırlı karan Ziraat vekaleti minnet ve fÜkranla karşıladı ve saVQfta 
beraber yürümeği bir borç bildi. Bu sene 4 yerde kurs açmağı kararltıf 
tırdılar ve /.'tap/arını da yazdırtıp bastırdılar. 

Köy ue köylü Cümhuriyet hükümeti onun yalnız çokluğu nü/usu
muzun mühim bir kısmını teşkil ettiği için ehemmiyet vermektedir. 
Türk köylüsünün tabii zekasını, yü luek kabiliyetini asıl ruhunu ve me
tin karakterini de büyük bir kuvvet ue kıymet olarak tanımakta ve bil
mektedir. 
• Bu irfan ocaklarında alacağını: ue köye götüreceğiniz bilgiler o 

kıymet ve kuvveti artıracak ve yükseltecektir. 

IZMIR, l (Milliyet) - Bornolla Ziraat mektebinde muallimlerle 
müfet~lere açılan ziraat kursunun ilk dersini Vali Kcizım Pa,a ller
miftir. Dersin meuzıru cümlıuriyet rejimi, zirai inktlap ve köylünün 
yiikaelmesine dairdi. 

Yirmi bin köylü bir arada 
ZONGULDAK, l. A. A. -Onuncu Cümlıuriyet IHıyramuıda Halk 

evi tarafından köylü ve amelelere büyük bir ziya/et verilmek için fİm 
ditlen tedbirler alınmağa ba,lanmlflır. 

Bu ziya/ete 20 bin köylü İftİrak edecektir. 
Onuncu Cümhuriyet bayramı için Halkevi tarafından barut inhi

sar idaresine 800 liralık fİfek sipcırif edilmiştir. Dekorasyon İfİn fİm
diden 5(}(}() elektrik ampülü sipcırİf edilmiftir. Köylerde ve 1ehrimiz
de lıer eve asılmak için bayraklar ve fenerlerin imaline bQflanm1fhr. 

Halkevi idman sahası için 20 metre tulünde demirden bir bayrak 
tlireği yaptınlmı,tır. Hükô.met konağile yeni Halkevi binalarına -1-
mak üzre yİrmİfer metre tulünde büyük bayrak siparif edilmiftir. Ala
cağzında kömür ocağında grizo neticesinde vefat eden amelenin elra 
dı ailesi fırka kcitibi umumisi Recep Beyefendi tarafından fırka ııilô-
yet te,kilatı vasıtaaile telgrafla taziye edilmİf ve bu samimi alaka ame 
le muhitinde büyük memnuniyet ve şükran huleri uyandırmı1tır . 

Kubilay abidesi nerede dikilecek 
IZMIR, l (Milliyet) - Kubilay abidesi için açılan müsabakada pro· 

jesi /,.,;bul edilen Edirne muallimlerinden Ratip Bey geldi. Kubilıiy ıi
biJesinin yerini tetkik etti. Abide her tarafa hakim Yıldu:tepetle İnfa 
etlilecektir. 

• 
l zmir Sporcuları Midillide 

IZMIR, l (Milliyet) - Altay ue Altuıordu sporcuları ilrifer maıf 
yapmak için ayın on yedisinde Midilli ve fzmire gideceklerdir. 

f zmirde otomatik lokanta 
IZMIR, l (Milliyet) - Evkahn bir milyon lira sarfederek ismet 

Paşa bulvarı ağzındaki mezarlık başınıla hal, mağaza otomatik ye
mek veren lokanta İnfasma karar verilmiştir. Yakında infaata bafla
nacakhr. 

Onuncu cumhuriyet bayramı için 
ANKARA, l. A. A. - Onuncu Cümhuriyet bayramı yüksek,__ 

misyonundan : 
Cümhuriyet bayramı yüksek komisyonu çalı1malarına devam edi

yor. Bugün vekaletler heyet reislerile birlikte top/anılmıştır. 
Bu toplanışta her vekôletin hazırladığı raporun vekôletteki he

yetler tarafından tetkikinin 13 ağustosa kadar bitirilmesi 17 ağustosa 
kadar da bütün raporların heyet reisleri toplantısında gözden geçirile 
rek neticenin komisyona verilmesi kMar altına alındı. Bu hesapla on 
yıllık Cümhuriyet devrinin eserleri ve hesapları ağıutos sonundan ev 
vel bur arada tesbit eılilmiş olacaktır. 

Bütün bunlar yazılara, sözlere ve resimlere esas olmak üzre mat 
buata konferans, nutuk, grafikler, temsiller ve temsilli Tesimler haurla 
yacalılara vaktinde yetiştirilecektir. 

Mel"lrezde yüksek komisyona bağlı yardımcı komiteler çallfmaia 
devam ediyor. Milli cemiyet ve müesseselerden maluada hizmet içini\ 
tenen izahat bekleniyor. 

Mektupçu/ar arasında değişiklik 
AN KARA, l (Telefonla) - Görülen lüzum üzerine Andırın kay. 

makamı Cemil Bey vekalet emrine alınmlfllr. Kocaeli mektuPfusu Teu
fik Bey Konyaya, Konya mektupçusu Ahmet Mukbil Bey Kocaeliye, 
Ordu mektupçusu Avni Bey Yozga da, Muğla mektuPfuau Sım Bey Or
duya nakledilmı.terdir. Gümüfhane mektuPfuluğuna birinci müfettif
lik sabık tahrirat müdürü Muzalle r Muhittin, Muğlaya mülga lçel 
mektupçusu Kadri beyler tayin edi lmiflerdir. 

Trabzon meb'usu Ali 
Seydi Bey vefat etti 

IST ANBUL, 1 A.A. - Bir müddet
ten beri rahatsız olarak Cerrahpafa haa· 
tahanesinde tedavi edilmekte bulunan 
Trabzon mebusu Ali Seycli Bey bugün 
hastahanede vefat etmiıtir. Cenazesi ya
rın öğle üzeri merasimle hastahaneden 
kaldınlacaktır. 

Berlinde İslam enstitüsü 
reisi öldü 

BERLIN, 1. A. A. -Volff ajan 
smdan : Berlindeki lılam enstitü 
sünün reisi Hacı Mehmet Nafi Çe. 
lebi bir ırmakta yıkandığı 8lrada 
birden bire kalbine kan hücumu n 
ticesinde ölmüttür. 

Roma uapuru ile fehrinıise •elnıif olan ltalyan aeyyahlar dün camileri _v< 
müzeleri gezmiflerdir. Alııam saat 17 de Roma uapurunda matbuat erkanı 
l}f'reiine bir çay ;:İya/eti uerilmqtir. 
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Türk malı, frenk markası 
Geçen gün kauçuk üzerine it 

yapan bir sanat sahibi ile konutu
yordum. Bana Jngiliz ve Fransız 
gazetelerinde daima ilanları görü· 
len ökçe liıtiklerinin bir aynını 
gösterdi. 

- Burada, biz yapıyoruz! 
Dedi. 
Baktım. Bunun Avrupadan ge

len ökçelerden hiç farkı Y';'~~ 
Rengi, teldi, ağırlığı bile aynı ıdı • . 
Hatta ortasındaki marka bile Türk 
çe değildi. Maamafih frenkçe de 
değildi. Uydurma bir marka tak
mıtlardı. Sordum: 

- Neden Türkçe bir marka koy

madınız! 
Dudaklarını büktü: 
- Ne yapalım, dedi. Yerli malı

dır, çürüktür, diye almıyorlar. 
Bu cevap kartııında fq&ladım. 
Bazı Avrupa mallarını yerli ma

lı diye sürmek istiyenler olduğu 
gibi halis Türk malını da Avrupa 
malı gibi göstermek mecburiyetin
de olanlar var. 

Bunun mi.nası 9udur. Az çok 
lüks sayılan eşyanın yerlisine kar
sı itimatsızlık var. Lükse ait bir 
yerli malı ne kadar sağlam ne ka
dar temiz olsa 9ıklık sevdasında 
olanları tatmin etmiyor. Onlar Av
rupanın damgasını tafıyan maim 
şıklıklarına ayar vuracağım zanne
diyorlar. Bunları memnun etmek 
için halis Türk malına ecnebi dam
gası vurmağa mecburiyet hasıl o
luyor. 

itte sakat telakkilerimizden bi
risi de budur. Ve anla\lılıyor ki yer 
li etyamızı tanıtacak propaganda 
lar müeasir olacak kadar kuvvetli 
değildir. 

Kibarlık ve tıktık iddiaıımda o
lanları dinlerken daima işitiriz: 

- Lüisez bir salon takımı arı
yorum. Bir yerde buldum ama yer
liye benziyor. Şüphelendim • Al
madım. 

- Bir yemek takımı aldım. Ha
lis Viyana iti. 

-. Öyle bir valiz aldım ki tam 
İngiliz derisi. Londra markası üs
tünde duruyor. 

Bu iddialar kartısında Türk sa
natinin çok çalı9ması lazım gibi 
görünüyor. 

Anlaşılıyor ki kuru propaganda 
ile yerli mal davasını yürütmek ki 
fi değil. İpekit'in yaptığı gibi net
riyat suretile yaydığı propaganda
yı Avrupa mallarından daha nefis 
kıunatlar çıkarıp kudretini ispat 
etmek sııretile de ikınal etmek la-
zımdır. l 

Şıklığı, kibarlığı Avrupa marka
lı etyaya sahip olınakla yer tutan
ların sakat telakkilerini ancak 
böyle deği~tirebiliriz. 

Burhan CAHIT 

Denizyollan için getirile
cek mütehassıs 

Deniz n Hava Müsteşan Sadullah 
B. Akay Ye Devlet Deniz yolları idare
lerine, Hariciye Vekaleti vaaıtasile Al
manya' dan mütehaH11 celbi iı;in muha
berat cereyan ettiğini, Berlin sefiri Ke
malettin Sami Pf. ile de bu hususta gö
rüıtüğünü, Ye bu itin yakında intaç e
clilece~ni ııöylemiıtir. 

Sadullah B. Akay idaresinin bu sene 
her halde yeni vapur mübayaaaına karar 
alacağını da ilave etmiJtir. 

1 BORSA 1 
(l ı Bankasından alınan cetvelclir) 

1 AGUSTOS 1933 
Akı a m Fiat)arı 

1 ı tikrıı:zlar Tahvilit 
fıtikraz dahili 97,50 Elektrik 
1933 lıtikraZJ 95.- Tramvay 
Şark d. yollan 2,30 Tünel 
D . Mu .. hhlde 53,80 Rıhbrn 
Gümrükler 8,25 Anadolu 1 
Saydi mahi 5,60 

ili Baidat 10 .. 
T, aıkerİ7• 10 .Mümeııa 
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" " Hamilin• 9.55 T~.lıo• _, 
., ,, Mü•ı•İ• 102 Çımento 
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ŞEHiR HABERLERi 

Ekonomi 

Gümüş miibayaası 
Alınan gümüşler hemen 
darphaneye gönderiliyor 

Gümüt mübayaasına devam edil
mektedir. Devlet ban.kasından verilen 
malfunata göre Şimdiye kadar külçe 
halinde bankamıza hiç bir f".İınÜ§ •a
blmamııtır . .E.asen bu gibi gümü§ler 
bekletilmeden darpaneye gönderil
mektedir. Diğer taraftan sikke ola
rak mübayaa edilen 20 terlik gümüş
lerin yekunu henüz malum değildir. 
uaalı bir cetvelin çıkanlabilme•i için 
mübayaanm sonunu beklemekteyiz. 
Şunu söylemek isterinı ki, gümÜ§ mü
bayaasma el'an devam edilmektedir. 
Verilen malfunata göre §İmdiye kadar 
Defterdarlık tarafından bankaya gÜ
müt yabnlmamııtır. Mübayaanm tev
sii ve diğer iki bankamıza da teşmili 
için de kararlar verilmek Üzeredir. 

Lastik fabrikası 
Memleketiınizde la•tik sanayii git

tikçe inkitaf ebnektedir. Haliç fene
rinde yeni bir Hl.atik fabrikası İli? e
dilmittir. Fabrika, yakında faaliyete 
geçecek ve otomobil lastikleri imal 
edecektir. 

Bir tashih 
Dünkü nüshamızda in~itar eden 

dünya maden fiyatlarında krom, anti
mon, mağneri, kömür, kömür navlunu 
fiyatlan hizasına lngiliz §ilini yazıl
ması icap ederken sehven İngiliz lira
sı yazılmı§tır. Tashih olunur. 

••tediyede 

Bir hadise 
Nuri isminde birisi Bele· 

diye de tevkif edildi 
Dün Belediyede akıam saat 17 radde

lerinde müessif bir hadise olmuı ve bir 
işsiz muavin Hamit Beyi tehdit e~~
tir. Bu adam Hiimit B. in yanına gırmıt 
ve iıinin görülmesi için vaziyetini anlat: 
mittir. Müracaat eden zat şoför Nurı 
Ef. isminde eski itfaiye şoförlerindendir. 
Nuri Ef. tekrar şoförlük vazifesine gir
mek istemektedir. Fakat veıilen yeni 
bir kanuna göre yeniden !oförlük yap
mak istiyenleı, !oför mektebinden me
zun olmalıdır. Nun EE: mekteg,ten me

zun değildir. 

Muavin Hiimit B. Nuri Ef. ye bu 'Va-
ziyette kendisinin vazifeye iad;, edile

. mincejini söylı;mİttİr. Bu cevap Nuri 
' Ef. nin hoşuna gitmemi§, dışarı çıkmak
la beraber tekrar odaya girmek istemişti. 
Odacı Abdurrahman Ef. mumanaat et
mİ§tİr. Nuri Ef. kapıyı hızla aıkaaına 
kadar açarak gürültü ile içeri gİrmİftİr. 
Hamit B. tekrar bu işin olamıyacağını 
söylemi§tir. Bunun üzerine Nuri Ham.it 
Beye hakarete başlamı§ ve: 

- Ben sana gösteririm, diye bağıra. 
rak dıtan çıkmııtır. Bunun üzerine mu
avin Hinıit B. polis çağırtmıştrr, 

Nuri Ef. yi polis müdürlüğüne götü
rfrelo: hakkında bir zabıt hıtolmuı ve tab 
kikata başlanınııtır. Nuri Ef. bu müeo
ıif hadiseyi aç kaldığı ve iki çocuğu ol
wğu için yaptığını söylemiştir. 

Soför olmak için 
' . . Yeniden toförlük yapacaklann untı-

hanlannı badema Belediye yapmıyacak
tır. Şoförlük için müracaat edenler şoför 
mektebini ikmal etınİ§ ve diplomasını al
mıt olacaktır. 

Poliste 

Sustalı çakılar 
Üç kişi arasında kanlı 

bir kavga oldu 
Evvelki gece saat 23 te Beyoğlu Şah

kulu caddesinde 1 O numaralı evde otu
ran amele Sevki ile Yüksek kaldırımda 
oturan berbe.. Ahmet ve arkadaşı Ra
miz ve Unkapanında Atlamataşmda otu
ran Üzeyir arasında çıkan kavgada her 
üçü de sustalı çakılannı çekerek biribir
)erine hücum ediyorlar ve arada berber 
Ahmet başından yaralanıyor ve tedavi 
edilmek üzere Beyoğlu Zükur hastane
aine kaldınlıyor. 

Suçluların üçü de yakalanmıştır. 

Cesedin hüviyeti anlaşıldı 
Cuma günü madam Deıpinamn çocu

ğu Filip ile birlikte bir §ahsın da boğul
d_ılğunu yazmıştık. Bu tabım hüviyeti 
meydana çıkarılmıştır. lstanbul merkez 
poıtanesi mersule kısmında çalışan 35 
yatında Vehip'tir. 

Sarhoş 
E VYelki ııece Gala tada Şeftali sokağın

da oturan sabıkalı ~"1'a Hasan son 
Clerece aarhoı olduğu halde umumhane
ler arasında etrafa sariontılık ettiğinden 
yakalanını§tır. 

Feci yanlışlık 
Topkapıda Kehal bağı sokağında ı8 

numaralı evde Agavni evinde beıılediği 
köpeklere aldığı ilacı yanlışlıkla kendisi 
içerek zehirlendiği haber alınnıış ve der 
hal imdadına yetişilerek Gurcba hastane 
sine kaldmlmııtır. 

Düşüp yaralandı 
Tophanede bk fırında çalışan Yani 

bamurkir daires.inde düşerek yaralan· 

Vapurcular 
ihtilafı 

Vekalet anlaşmalarını 
tavsiye etti 

Deniz ve Hava Müıt"f&n Sadullah B. 
tarafından vuku bulan davet üzerine hu
susi vapurculardan muhtelif firmalann 
mümessillerinden mürekkep bir heyet 
Sadullah B. i ziyaret etmiştir. Müste13r 
B. heyete lktısat Vekileti Vekili Muh
lis B. in bazı temennilerini, ezcümle ara
larındaki ihtilaflan sür'atle ve esasın
dan halledecek olan ve le~kiline çalııılan 
tİl'keı nizamnamesini Vekalete tevdi et
melerini tebliğ etmiştir. lktisat Vekaleti, 
Vapurculan.n aralannda anla.~malar1nı ar 
zu etmektedir. Bİi' hafta 10 gün daha 
beklenecek, eğer, gene anlaşamazlarsa, 
Vekalet Vapurculuk §İrketinin tesiaine 
müdahale suretile salalıiyeti kanuniye
sini kullanacaktır. 

Bu tebligat üzerine, Vapurcular, ara
' larmda yeniden görüımelere baflamıılar 
dır. 

Hususi vapurlara kıymet takdirine me 

mur komiıyonun henüz muayenesini 
yapmadığı bir vapur kalmıştır. Komis

' yon, bugün saat 11 de top~ak ~a
l yeneleri yapılan vapurlann birer bı~r 
kıymetlerini biçmiye başhyacak ve ala

; kadarlara pe,.derpey tebligat icra edecek 
1 tir. 

İsviçrelilerin yıldönümü 
Dün 1 ıviçre Confederation'nunun 642 

ıncı ·yıldönümü olduğundan hviçre sefi
ri M. Hl!ftri Martin Tarabyadaki ikamet
galunda bir resmi kabul tertip etmiş ve 
tebaanın tebriki.tını kabul etmiıtir. 

Mahkemelerde 

Bayrağımıza 
Geçecek vapurlar 

---+---

On beş yaşından fazla 
v_apurlar alamıyacağız 
Türk bayrağına intikal edecek ııe-

miler hakkında hazırlanan yeni ni
zamname Devlet ~uraamdan geçmiş 
ve tebliğ edilmi§tir. Yeni nizamname
nin en mühiın maddesi, bundan aon
ra Türk bayrağına geçecek l!•mile
rin in§a .. dilip denize indirilmit ol
dukları tarihten itibaren IS seneden 
fazla geçmemiş olacağıdır. lng.iJtere 
nizamatına göre, Atla• denizini 20 
ya~ını geçkin vapurların geçmesi mem 
nudur. Yeni nizamname mucibince 
ıs ya§ından fazla vapur satın alamı
yacağız. Ayni zamanda büyük tonaj
lı vapurlarda ] 6, diğerlerinde tonaj
larm,,. göre 12 - ı4 mil sürat <ırana
caktır. 

VIUlıyeHa 

Ağustos aylığı 
Ağustos umumi aylığı dün memurla

ra veril01iştir. Ücretli memurlann da 
temuz ınaatları dağrtılmıştır. 

Yeni teşkilat 
Mali teskilat için IMlaliye V ekiiletinden 

bir heyet geleceğini. yazmııtık. Bu ~eye
tin yakınd,a gelmesı bddenmektedır. 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisi iıtilızaratına baflanm.ıı

tır. Serginin çok iyi olmasına çalışılmalc-
tadıı'. ~· 

Bir senede bir milyon 
Kaçakçılardan alınacak para cezaları 

bu mikda rı ·buluyor 
ihtisas mahkemelerinin teşkilinden 

aonra tatl,ik vP clerhal infaz -edilen ceza
lar hemen tesirini göstermiş, kaçakçılık 
vak'alan bayii kadar a:ıahnı~tır. 

Ancak ihtisas mahkemeleri hukümle-
ı rinde tayin edilen para cezalarının tah

silinde bazı tereddütler hasıl olmus ve 
bunun Üzerine kaçakçılrim men ve- ta
kibi busuıundaki 1918 numaralı kanu
nun bu husustaki maddesi tadil edilmit
ti. 
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Tadil edilen bu maddeye nazaran ihti
sas mahkemelerinden çıkan ağır ve ha.
fıf para cezalan tahsil emval kanunu 
mucibince tahsil edilecektir, 

Eğer mahkfunun cezayı ödeyecek 
malı yoksa ağır para cezası her lira içjıı 
üç ır,ün hapıe çevrilecek, fakat hapılh 
müddeti bir seneyi ıreçmiyecelrtir. Hafif 
para ce:ıası ela her bir lira i!;in üç gün 
hafif hapse çevrilecektir. 

Kanunun para cezalarına dair olan 
maddesi bu §ekilde tadil edildiği için 
para cezalannm ta!ısili kolaylaşmıttrr. 

1 nhisar idaresi hakkı §ahll olarak hükme 
dilen bu para cezalarının tahsilinden çok 
fazla istifade edecektir. Çünkü yalnız 

dokuzuncu ihtisas mahkemesinde bir -
ne zarfında hükmedilen para cezasının 
miktan 6691700 kuruştur, Buna diğer 
ı 7 ihtisas mahkemesinin &§ağı yukan 
her biri bu miktan tutan para cezalan 
da zannedilince inhisar idaresinin bir se
nede yalnız para cezasından ı milyon li
raya yakın bir varidat temin edeceği 

anlaşılmaktad1r. 

5 sene hapis cezası 

Muaddel kanundaki madde 
yanlış anlaşılıyor 

Muaddel ceza kanununda hapis ce:ıa
lannın müntelıaaı olarak S sene kabul e
dildiği yazılmııtı. 

Bu yazı yanlış anlaşılmıştır. Kanun
daki S sene azami hapis alelitlalc her 
hapsin beş seneyi geçmiyeceği m8ııasına 
alınmamalıdır. Hapsin müntehası 20 se
nedir 

S sene hapis ceza kanununda mebde
leri yazılıp müııtehalan yazılmıyan ha
pislerin müntehasıdır. 

Bilfarz euar kaçakçılığı yapanlar için 
evvelki ceza kanunu 6 aydan az olma
mak şartiyle bir hapis cezası koymuştu. 

Hakim bu madde ile cezalandırdığı 
bir suçluyu cürmünün mahiyetine göre 
10 sene hapse mahkfun etmişse muaddel 
kanun ile bu ceza S seneye indirilecektir. 
Fakat bir katil veya huna benzer bir 
cürümden dolayı bir suçlu ıs sene hapae 
mahkum edilmişse onun cezası 5 seneye 
indirilemiyecektir. 

Kürek mahkUmlannın cezalannın bap-

mııtır. 

Çarpılan çocuklar 
Şoför Vehbi Efendinin otonı1>bili Be

yoğhuııda 11 yaşında Herant i•mindeki 
çocuğa çarparak yaralamıştır. 

Kolunu makineye kaptırdı 
Dün sabah Hamit matbaasında çalıt

makta olan Mustafa İsminde bir genç 
kolunu makinaya kaptırarak feci surette 
yaralanmıştır. 

ZavaJlı gencin ilk tedavisi yapılarak 
derhal hastaneye kaldmlmııtır. 

se tahvili k~nun iktizasındandir. 
Kürek mahkılmlarmdan bir kısmı ce

za kanundaki S sene hapis müntehasını 
nazar dikkata alarak cezaluının beş se
neye ~ııd'#.ılmeoi için istida ile müracaat 

· etmişlerdir. Adliye Vekaleti bu istidala
n tetkik etmiş ve istekleri yeni ceza ka
nununa . müvafık bulmamıştır. Çünkü 
kürek cezası aynen hapse tahvil edile
cek, yani 5 sene küreğe mahkfun olan S 
sen-;. lS sene kür6ğe mahkum olan da 
15 Si.De' bapis cezası çekip çıkacaktır. 
Yoksa alelitlak bütün kürek cezalan S 
sene bapıe indirilecek değildir. Muadel 

1 
ceza kanunu eski ceza kanununda meb

: deleri gösterilip müntehaları gÖsterilmi
yen hapis cezalarıııın mümtehasını ta-
yin etmi§ ve bu kabil maddelerle verile
cek cezalann kanunda zikredilen müd
detten az olmıyacağı ııibi 5 seneden de 

. yukarı olamıyacağını tayin ve tahdit et-
mittir. 

Garip bir dava 
Paul Joseph isminde 18 yaşlarında bir 

genç garip biı- dava ikame etmiştir. 

Paul Joseph bu davasında şu iddiada 
bulunmaktadır: Bir gÜn Yani isminde 
bir arkadaşı ile Bak:ırköyde Hazinedar 
ç.iftliği civannda gezerken devriye gezen 
Ali ve Kazım İsimli iki jan darına kendi
lerini tutmuı, nüfus tezkeresi sonnuılar
dır. Gençler tezkerelerinin yanlarmıda ol
madığını söylemişler, otunluklan yerin 
adresini vermi§ler ve serbest btralolma
lannı İstemiılerclir. Fakat jandannalar 
nüfua tezkereleri olmadığı için kendileri
ni bırakamıyacaldannı ve gece saat 8 de 
devriyeleri bitinciye kadar dolqbrdık
tan ııonra karakola götüreceklerini bildir 
mişler ve gençleri bırakmaımılardır. 

iki jandarma bu gençleri bir müddet 
odolaıbrdıktan sonra serbest bırakmak 

istemitler ve münasebetsiz tekliflerde bu 
)unmuılardır. 

Fakat g~nçler yanlarında para olma• 
dığı için teklifi reddetmitler, bunun üze
rine jandarmalar Paul Joseph'in parma
ğındaki ı8 lira kıymetinde iki yüzgü a
lıp gençleri serbest bırakmıılardır. 

Bu iddia üzerine her iki jandarma tev
kif edilmit ve mahkemeye verilmiıler
dir. 

Ancak Kazını tevk:ıfini müteakip has
talandığı içiıı mahkemede bulunamanuı, 
Ali iıe gençlerin iddiasının isnat ve iftir
adan ibaret olduğunu, nüfu• tezkeresi 
sormakla vazifelerini yaptıklanru., ve 
nüfus tezkeresi bulamayınca gençleri 
serbest bıraktıklarını söylerniıtir. Mu
hakeme §ahit celbi için baıka gÜne bıra
k:ılmııtır. 

Eroin kullananlar 
Ağacamünde eroin kullanırlarken 

yakalanan Y orgi oğlu Perikli, Oreti. 
Y orgi oğlu Y l\ni ile !Ahmet oğlu Hüse
yin, Yako oğlu Avram, Hanri oğlu 
Yervant isimlerinde yedi kiıi dün se
kizinci ihtisas mahkemesine sevkedil
miı ve muhakemelerine ba§lanmııtır. 
Perikli, Yani ve Öre§, eroinleri Av
ramdan aldıklarını söylemiılerdir. 
Avram da Ahmet oğlu Hüseyinden 
aldığını söylemiştir. Zabıta, cürmü 
meıhut hazırlamıştır. iddia makamı 
maznunların tevkiflerini istemiştir. 
Yervanttan ba§ka diğerlerinin tevki
fine karar verilmi~tir. 

Maarifte 

İkinci hamle 
Lise ve ortamektepleri 

ıslah olacak 
Aldığımız maliımata ııöre Maarif Ve

kileti, Darülfünundan sonra, lise ve or
tamekteplerde de esaalı 11labat yapmaja 
karar vermiıtir. Lise ve ortamelrteplerde 
yapılacak ıslahat d'a çok cezri olacak, 
kadrolarda, mektep müdürlüklerinde, 
ders programlannda büyük deiitiklik • 
lacaktır. 
Oğrendiğimize göre menşei müsait ol

madığı halde orta tedrisat muallimliti 
yapan ve tefti§ rap«>rlarile aczi talıaldwk 
eden, fakat uzun seneler sepkat eden 
hakkı müktesep dolayısile vazifelerinden 
çıkanlamıyan birçok muallimler, yeni 
ıslahatta memleket umnmi maarifi &eta
meti noktasından tasfiyeye tabi tutula
caktır. 

Orta tedrisattalci ıslahab yapmalı iı;in 
çok yakıııda V ekBlette büyük bir komi•
yon teşkil edil.,,,ektir. 

isli.hatta en ziyade mesleği haricinde 
bir ilim sahasında ders veren boca1ann 
vaziyetleri nazarı clikkata alınacaktır. 

imtihan tek.illerinde de bazı değiıik
lik yapılacaktır. 

Amerika talebe müfettişliği 
Amerikada halk terbiyesi hakkında 

tetkikat ve tetehbuat yapacak olan Ra
gıp Nurettin B. yann Amerikaya hare

' ket edecektir. RaiıJ> Nurettin Beyin A-
merikada ne kadar kalacağı belli değil

dir. Vekaletin, mumaileyhe Amerika ta
' lehe müfettişliğini de bilahare yermesi 

muhtemeldir. 

Talebe gezintisi 
Darülfünun fen fakültesi talebesi bu

gÜn Boğaziçinde bir deniz tenezzühü 
tertip edecektir; 

Açıkta muallim kalmıyacak 
lstanbuJ erkrl,; muallim mektebinin liığ 

vından ba!ka Anadolu muallim mektep
lerinden de birçoğu kapatılmıtlır. Şehri
mize gelen bir telgrafta 18.ğvedilen Er
zurum kız muallim mektebi talebesi ls
tanbul kız muallim mektebine yerleşti

rilecektir. Kız muallim mektebinde bu 
husus için yer aynlmıştır. 

IMlekteplerin 18.ğvından dolayı açıkta 
kalacak hocal"1' bu sene batında açıla
cak yeni lise ve ortamektepl<!re yerleşti
rilecektir. 

Bulgaristanda 
Öldürülen meb'us 

Bulgar sefareti siyasi cina
yet olmadığını söyliyor 
Dün Bulgar sefarethaneıinden §ÖY

ie bir mektup aldık: 
"latanbul gazetelerinden birinde 

dün Bulgar meclisinde Kırcaali mebu
au Hacı Galip oğlu Hüseyin Beyin 
katli haldmıda vaki olan neırİyat haki 
kate mukarin değildir. 

Bulsaristanm Türkiye sefaretha
neai, bu mesele hakkında yapılan tah 
kikatta Hacı Galip oğlu Hüseyin Be
yin öldürülmeoinde aiyasi bir mahiyet 
olmadığının ve bu cinayetin Bulgarlı 
tandaki her hangi bir teıkilata atfe
dilemi,eceiinin tahakkuk ettiğini be
yan edecek meYkidedir. Cinayet ıah
•İ bir intikam neticesidir. Faili ay
ni köyden olan bir Türktür ve tevkif 
edilmit olup mahkemeye verilecektir. 
Katil cinayetin mahiyeti hakkında 

hiç ıüphe bırakmıyacak surette tama 
mile itirafta bulunmuıtur. Bundan ma 
ada katilin bütün ailesinin kendisine 
azim mikdarda borcu olan maktul me 
bu• tarafından tarümar edildiği d~ 
anlaşılmıtbr. 

Utro muıd anlatıyor? 

Diğer Bulgariatanda çıkan Utro ga
zetesi bu cfnayetten §U ıekilde bah
sebnektedir: 

"Karacaali bavalisinde, Bulgar çift 
çi fırka1111m parlamento grnpuna men 
aup Türk mebuau Hacı Galip oğlu 
Hüseyin Efendinin öldürüldüğüne da 
ir dün öğleden sonra Sofyaya resmi 
haber geldi. 

Ak§'UJ' Karacaaliden a§'lğıdaLi taf 

ailatı aldık: 

"Cinayet öğleden evvel Horozlar 
köyile orta Arda İstasyonu araunda 
ıilahla yapılmıt; at üstünde gitmek
te olan mebus Hacı Galip oğlu Hüse
yin Efendi iki kİ§İ tarafından pusu ku 
rularak öldüriilmiif ve caniler kaçını§ 
tır. Takiplerine çıkan kollar akf'IJD 
geç vakte kadar müsbet bir netice el
de edememiılerdir. 

4S ya§Ulda olan merhum Sgoreor 
liotesile mebus intihap olunduktan 
sonra çiftçi fırkasına geçmiıti. Cina
yet sebepleri henüz anlaıılamamııtır. 

Hükiimet mahafili ,ahai sebeplere 
atfetmesine rağmen itin içinde aiyaai 
sebepler olmadığı iddia edilemez. 
Ba husuı geçen sene kendiıine gönde 
rilen bir tehdit mektubile "eğer öl
mek istemiyorsan mebusluktan istifa 

et" denilmekte idi •. " 
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Bir spor davası 
Buna bir spor davası demekten • 

yade bir kupa davası diyebiliriz." 
Efendim meaele §Udur: Geçenki oto
mobil Y#Mtma ittirak edenlerin içiD
de arlı:ad.,.lanmızdan Bürhan Cahil 
Beyin haremi Samiye Bürhan Cahil ' 
Hanun da Yannıı.. K-cllsinclen bat- ' 
luı amatör kadın buluıunıya!I o yarıtı 
Samiye Hannn erkek rakipler içinde 
kazanmq, kupayı da almıt .. 

Samiye Hannnın arlıaımclan ikinei 
gelen Vehbi Sait Bey iamincle bir zat 
timdi Samiye Hanım aleyru- bir da
•• •ÇDUf, İf ...U. mablı:emeaincledir, 
Da,,. deyince ortada kaybolmuı bir ı 
hak Yar samhyor. Ben bu iti hir apor
cu sibi tetkik ettim ,,. gördüm ki: j 

Vehbi Sait Bey: 

1 - Evvelce erkeklerin ayrı, ka
dmlann ayn yantmaları hakkında 1 
yapılan tertibin :yanttan evvel bozu
larak kadın erkek lı:anİık yanıtırıl
daklarını; 

2 - Kadnlann erkeklerle birlikte 
yanpnak haklan olmadığını; 

3 - Bu suretle haksız kazandığı 
kupayı Samiye Hanımın kendisine 
vermesini iddia etmektedir. 

Ben, sporcuyum diyecek kadar bu 
itlerle uğraşmıı bir adamım. Evve len 
gayet açık ve sllınimi söylerim ki, bir 
erkeğin ıporda kadm tarafından mağ 
lup edilmesi pek nadir bir şeydir. 
Mağlup olan erkeğin ise sonradan 
"beni kadınla yarıftıl'dılar da ondan 
mağlup oldum. Buna hakları yoktu" 
diye dava açması hiç görülmüş feY 
değildir. 

Kadının erkeğe nazaran fiziyoloçya 
zaaflan olduğu için sporda kadın er
keğe nazaran daha zayıf bir kateRori 
addolunur. Atletizmde, yüzmede, l•ı.t 
ti. teniste erkek ve kadını ayırmakta
ki maksat kadının hakkını muhafa za 
ve onu erkeğe karıı müdafaa içindir. 
Amma bir bdın bir erkekle yarı~ma 
yı kabul ederse, mutlaka cinai ayrılık 
var diye buna kimse mini olamaz. 
Meğer ki erkek korkup ta yarıştan 
vazgeçe! .• 

Binaenaleyh ben SJrf spor hi••;ıc 
Vehbi Sait Beyin açtığı bu davayı h;ç 
yerinde bulmam .. 

Müsabaka §artlannm değipneoine 
gelince; sulla mahkemeleri batta a· 
lelfunum adliye makineai dünya mü
sabaka itiyatlarmı bilmekle müke llef 
değildir. Hatta bu bilgi onların .. n son 
bilmeleri li.zım gelen teYlerdeıf bile 
pek uzaktır. 

Efendim! Yanılarcla sporların ka
bul edilmi§ bazı umumi nizamları var ' 
dır. Mesela futbol oyun kaideleri gi- : 
bi. Bu kaideleri ne hakem, ne heyet, 
ne federasyonlar cleğiıtirebilir. Bir de 
o yarıılara mahsus program ye tertip 
kararları vardır. Ba kararlan aon da 
kikaya kadar tertip heyeti, ve bat ha 
kem deiittirebilir. Hatta yanı prog
ramlannm altında bu cleğiıikliğe sala 
hiyet ve imkİln olduğu da yazılıdır .. 

Şu otomobil yanpnda da cari ola
caiı evvelce kabul edilmiş bir nizam
name var ve orada kadınla erkeğin 
biribirile yant ebneai memnu ise bu
nu hakemlerin değiıtirmeye aalahiye
ti olacağını zannetmem. Tıpkı fut• 
bGI lı:aidelerincle bir hakemin mesela 
el ile topa dokunmaya ıalahiyet ver• 
-i gibi .. 

Lakin böyle bir f<!Y yoksa ki - ola• 
cağına katiyen ihtimal vermem - lıe
yeti tertibiyenin veya bat hakemin, 
müsabaka zanıretlerine göre progra
mı ve onun tertip ıekillerini deği~tir· 
meğe aalahiyeti vardır. O halde Vehbi 
Sait Bey için yapılacak §ey bu şarlla
nn deği§tirildiğini görünce yanşa gir
memektiru 

Kaldı lı:i; dünyada ıpor hakemle
rine verilen sali.hiyetler çok defa bir 
diktatör kuvvetini bulmaktadır. Nice 
hata etmiş, h'!-tası itiraz edilmiyecek 
tekilde tesbit edibnit hakemler var
dır ki, hatalı kararlan değiıtirileme
miş muta olmu§tur. 

Zaten bir spor itinde yapıldığı "Zan
nedilen hakaızlıklarm düzeleceği yer 
ıulh mahkemeoi olmamalıdır. Eğer 
spor ihtilaflarına Adliye bakımya baş 
laraa •ulh mahkemeleri futbol da
valarına bak:ınaktaıı,. diğer iıleri hal
le vakit bulamaz. 
Anlayamadığım cihetlerden biri de 

bu davanın Samiye Hanım aleyhine 
açılmasıdır. Bu hanımın suçu veya 
haksızlığı yan§• kazanması mıdır?. 
Garip §ey! 

FELEK 

Doktorların gezintisi 
Ehbba muhadenet cemiyeti ber sene 

7aptığı mutat deniz gezintioini yarın 
alqam ay ııığmda yapacaktır. Gezintiye 
ıehrimizin bütün maruf doktorlan aile
leri ile birlikte iıtirak etmektedirler. 

Şirketi Hayriye doktorların gezintiai 
için 65 nnmaralı vapnnı tahıia etmiştir. 
Saat 18 de batlıyacak olan gezinti gece 
ulıeha kadar devam edecek, Süadiye 
pliijmda davetlile.-e akıam yemeği veril• 
celdir. 

1 KUçUk haberler 1 ----Şakir Bey - Eaki lktrsat vekili 
Şakir Bey dün Ankaradan tebrimize 
gelıniıtir. 

Mide, Karaciğer ve Barııakları 
hasta olanlar • 

aç karnına ve yemek arasında 

Karahisar Maden suyu 
içmelidirler (5659). 

"cı2z 
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Avrupa tetkikleri 

Sof yada neler görülür? 
%!ılgar komşularımız, Sofyaya ''Bal 

~anların en güzel ıehri,, diyorlar. 
Tabii "kuzguna yavrusu şahin görü
nür,, müş. Hakikatte de tehircilik bil
ıı;ilerinin tamamile inkişaf ettiği son 
yirmi bef senelik devre '.çinde daha 
çok himmet, gayret ve para harcan· 
dığı için, topluluğu, miniminiliği, aıa .. 
yiş ve gösteriıten azade samimiyeti ile 
Sofya çok zarif ve nazlı Bulgar kıLla
rına benziyor. Öyle bir naz ki, sıhhat
ten, gürbüzlükten ve yeni yet ' · ıekte 
olmanın verdiği aıcaklık ve sokulgan· 
lıktan doğmuştur. Macarlar, na .. I ki 
Viyanayı kıskanmışlar ve ondan da
ha muhteşem bir Budape1te yaratmak 
sevdaaına düşmüılerse, Bulgar dostla· 
rımız da Belgradı kıskanmakta, Bük
reşi gıpta ile görmekte ve bunlan 
geçmeğe uğraşmaktadırlar. Vitocba 
dağının eteğine yaslanan ve 260 bin 
kadar nüfusu olan Sofya tehrinin, her 
eski şehrin kuruluş tarihi davası gibi.. 
ilk inşa tarihi, bir köy olarak kurul
mu§ olsa dahi iki bin aene evveline ka
dar çıkarılmaktadır. 

Romalılar zamanında (Dacie) eya
letinin merkezi idi ve (Serdika) adı
nı taşırdı. imparator Trajan zama• 
nında oldukça imar edilmiş ve Aurele 
zamanlarında hıristiyanlığm merkf?zİ 
tanınmış ve 344 senesinde büyük bıris 
tiyanlık kongresine merkez olmuştu. 
Bulgarlar daha ileri giderek, Konstan 
tinin burasını, Roma imparatorluğuna 
merkez yapmak fikrinde bulunduğu
nu iddia ederler. 

1382 de Türk idaresine geçen Ser
d ika şehri, Edirne ve Bosna Vilayetle
ri hariç o1mak üzere bütün Rumeli e· 
yaletinin merkezi ve Türk Beylerbe
)inin makam olmu§ ve eaki kilisenin 
ismile (Sofya) ünvanını ahru§h. Ya
run asırdanberi de müstakbel Bulga· 
ristanın siya;..., ilmi, iktısadi ve aske .. 
ri merkezidir. Son senelerde sınai 
merkez vazifesini de görmeğe batla-
mı~tır. 

ilk bakışta, Sofyada sakin ve mu• 
tedil çalı§an bir canlılık göze çarpar. 
Fakat hakikatte kükreyen ve kaynı
yan ve hatta patlamak üzere olduğu 
higsini veren bir gizli humması vardır. 
Bu atqlilik ve yüksek tüccar kudreti 
manevi de olsa bir gün, maddeye da
yanarak kalkınacak görünüyd'r. 

Bulgar dostlarımız, Balkanların en 
güzel toprakları üzerinde çok ciddi 
"e her milli işi candan benimsiyerek 
ça!:~maktadırlar. Yokluk içinde, her 
şeyi, liendi yağlarile kavrularak ba
oarmak ve her hangi mühim ve vata· 
;,i bir itte bütün milli kuvvetleri, ikh· 
sadi, ilmi, içtimai ve mali sahalarda 
tevhit etmek çarelerini bulmaktadır· 
lar·. 

Bu milli birlikten doğan fili eserle
ri sonra arzedeceğim: 

Sofyanın Türk idaresinde bulundu
ğu zamana ait hatırlan pek çok ol
makla beraber, imar ve inşaat ıaha· 
sında Türklerin ufak bir kasaba ile 
car ve geçilmez yollardan başka bir 
şey bırakmadıklarını söylerler. Hal
buki, bugünkü canlı ve mali varlığın 
temelini kuran Türkler olduğunu ve 
Bulgar Ziraat Bankasının fili şahitli
ğini unuturlar. Ve bugünkü Bulgar 
kooperatiflerinin bu ana temelden 
doğduğunu hiç düşünmezler. 

Bulgar kardeşlerimizde, yeni deli
kanlının hulki gururu vardır. Fakat 
m1.1.tedil ve insaflı bir çok gençler var· 
clır ki bu gururu yerinde kullanırlar 
Vf lüzumunda mukabil bir hakkı tes
lım >elerler. Komşularımızda bu bas
sa yoktur. Söylemek istediğimiz ıey 
şudul' ki: 
Beş yüz elli sene kadar bir zaman, 

on yedi batın Türk idaresinde kalmış 
olan Sofya şehrinde Bulgarlann milli 
içtimai varlıklan muhafaza edilmiş· 
tfr. Ve bu, Türklerin yüksek alicenap 
lığı sayesinde olmu§tur. Geçen gün .. 
ler anılmaz, derler, geçelim. ,. ,. ,. 

Sofyanm şirinliğini ve topluluğunu 
ve bu topluluk içinde temizliğini ve ti
tizliğini söylemek her yabancı için bir 
horç ve Türk dost İçin bir vazifedir. 

Bununla beraber, her memlekette ol
duğu gibi Teneke mahallesi yoktur 
derleroe inanmayımz. Bir köylünün 
§Chirde pekmez ararken, ekmeğini 
batırıp yediği deri suyu gibi Sofyanm 
da "Arkadaı atlattım demeyesin, pek· 
mezin sulu imiş,. diyecek yerleri yok 
değildir. 

Burada Bulgar madensulanrun u
cuzluğunu ve Sofya madensuyu ha
mamlarını hatırlatmak faydalı olur. 
Yazacağım, fakat, .san'atim, mesle

ğim olmadığı için, bir tüccar gibi 
reklam yapmış olurum. Diye korku
yorum. Sofya hamamları dünyanın en 
ucuz banyolarıdır. 6 • 8 levalık erkek 
kadın kanıık hamamlar, 12 - 18 leva
lık erkek kadın ayn hamamlar ve 28 
levaya müstakil madensulu banyolar 
vardır. Bu banyoların tabii aıcak su
lan 47.50 derecelidir. Ve hastalarla 
ihtiyarların işine yarayan radyo akti
vitesi 3,6,10/ 10 dur. Böyle bir radyo
ya biç ihtiyacımız olmadığı halde, 
Bulgar komşularımız nasıl yıkanıyor
lar, görelim diye biz de girdik. 

Sevgili okuyucularım, banyo hika
yesi bu kadar kafi değil mi? Fazla i
zahat verirsem hepiniz gitmeğe kal· 
karsınız. ,. ,. ,. 

Bizimle beraber, şehrin merkezine 
teşrif eder misiniz? Hükiımet merke
zinin ortasında Krallık .sarayı, ali.yiş
ten,. gösterişten azade samimi bir mu• 
bit, küçük bir meydana bakıyor. Bü
yücek bir köşk ve kocaman Türk a
ğaçlarından mürekkep bir bahçe için
de, memleketin ve :milletin şehrin or
tasında, halkla beraber halk içinde 
Krallık sarayı, demokrasi ile demok
ratlaşmış aristokrasi haşhaşa ve koyun 
koyuna. Saray diyince İstibdat hatıra 
gelebilir. Burada halk Kral ailesine 
o kadar merbut ve kral ailesi o ka
dar halkla beraberdir ki büyük ma
ğazalarda, kitapçılarda ".:e müessese
lerde kral hanedanının milli kıyafeti. 
le resimleri, aile hayabnı, aile aaffet 
ve samimiyetini gösteren fotoğrafları 
daima hürmet mevkiindedir. 

Krallık makamı, büyük milli işler
de her türlü karan millete bırakmıt· 
br. Kendisi yalnız fevkalade haller
de işe elini koyar ve bu el bir şifa o
laı:ak milletçe her derde ilaç tanınır. 
Hakika\te garp alemine mensup bir 
aristokrat aile demokratlaıarak Bul
gar milli heyecanına karışmı§tır. 

Okuyucularım, saray diyince belki 
yanlış düşüncelere varmışlardır. Bul
gar Krallık sarayı, Türk idaresinde 
eski Rumeli Beylerbeyinin oturduğu 
konaktır. Bunu bilhassa kaydetmek 
isterim. Bu konağın, bahçesini süsli .. 
yen gölgeli ağaçlar bizimdir. Konak 
ve salonları hemen aynen muhafaza 
edilmİ§ ve ancak bina dış görünüşü 
kulelerle ve diger çıkıntılarla süslen
miştir. Şuraımı da hatırlıyalım ki ilk 
Bulgaristan Prensi, büyük metbuuna 
hasyaverlik ederken, Eflak ve Buğda
nın ilk prensi gibi,. • • . . biat ederken 
çektiğim azabı ebediyen unutmıyaca .. 
ğım,, dememiş midir?. 

Prens cenpları hatırabnda böyle 
dediği halde, Viyanada tanıştığım, 
Bükreıin çok iyi tanınmış bilginlerin
den bir zat başka bir hatıra anlatmış
tı. 

Meşhur Eflak Voyvodalarından biri 
si son dakikalannı yaşarken oğlunu 
yanma çağırmış ve dünyada sözünün 
eri tek bir millet vardır o da Türkler
dir. Türklerden başkasının sözüne İ· 
nanma ve imzasına gÜvenme'' demis
tir. 

'f. ,. 'f. 

Eski Beylerbeyi konağının önünde
ki minimini meydana bakan iki büyük 
otel, Bulgar komşularımızın koltukla
nnı kabartmaktadır. Bu meydana, 
Birinci Aleksandr meydanı diyorlar. 
Ayni İsimle orada bir de bahçe var
drr. Halbuki birincisi, :1onuncu:1u 
lieylerbeyi meydanı ve ikincisi Türk 
şehitleri parkı vaziyetindedir. Parkıa 
sağında, halen içinde Türk mezarla~·ı 
gözüken etrafı tanzim edilmemi~ o lan 
muhteşem bir medrese veya imare t 
göze çarpar. Sofyada Türkler, biç 

Milliyet'in edebi romanı: 46 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Sonra ellerini açtı, omuzlarını 
kaldırdı, boynunu büktü, "ne ya
payım? Başa gelmiş çekiliyor., der 
gibi acınacak bir vaziyet aldı. 

-Anlıyorum efendim. Nasıl is
terseniz öyle yapacağım. Yalnız 
siz hurdan hemen gidiniz. 

Kısmı Adli Reisi odasına döndü. 
- Hanımefendi, dedi. it anlatı 

lıyor. Sözünüz bize yeter. Ben tim
di ikisini de hapsedeceğim. 

- Bu bacak kadar yumurcağın 
neresini hapsedeceksiniz. Onu bi
ze gönderiniz, ben terbiye ederim. 
Bu madamdan davacı değilim. 
Ben başkası kandırdı sanıyordum. 
Baksanıza, bu dil bilmez •• Doğrusu 
acıdım kadına. Ne yapayım? El
maslarını bulunmazsa bulunmasın, 
Cüınhuriyetimiz sağ olsun. Evel 
Allah sonra cümhuriyet, ben yeni
sini alırım, 

•Falsosu çıkan Petek'i bir eline 
geçirebilmeği düşünüyordu ve 
Kısmı Adli reisi kadının gözlerin
den neler düşündüğünü tane tane 
görüyor, seziyordu. 

Atlatmak.. Her zamanda moda 
olup gelmiştir. Atlatmanın adeta 
bir vazife, bir fazilet olduğu geç
miş devirlerde vardır, görülmüş
tür. 

Fa.kat bu seferki Perihan Hanı
mın atlatılması mutlak adaletin, 
mutlak faziletin, mutlak adamlığın 
ta kendisi oldu. J 

Kısmı Adli Reisi pek yumuşak 
ve saygılı bir sesle anlattı: 

- Zaten öyle ola.cak Hanıme
fendi. Size teslim etmeyipte kime 
teslim edeceğiz? Eve! Allah sonra 
siz, sizin ev gibi yer nerde bula
cak. Yer içer, terbiye olur, gül gibi 
yaşar. 

Madam hakkında da bir şeyler 
düşünürüz. Gerçi kanunda bırak
manın yeri yoktur ama .. eh İşle bü
tün dünyanın bütün gelmiş gele
cek kanunları halis Amerikan ka
uççuğundan yapılmıştır. Ne yana 
çekersen gıcırı bükme o yana uza
nır. Biz de çekip uzatacak bir yan 
buluruz. Elmaslarımızı da öbür 
yandan araya dururuz. 
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Duvardaki portre 
Meslek tahsilindeki 

gençlere nasihat 
Tahsil cağında bulunan gençlere 

takip ettikleri mesleklerde muvaf
fak olmak için verilmesi faydalı olan 
bazı nasihat ve tavsiyeler: 

Fahri Akif isminde ressam bir ar
kadaşım vardı, Arnavutköy tepelerin 
de geniş bahçeli bir evde otururdu. 
İstanbula döndüğümün ertesi günü 
ziyaretine gittim. 

Kapıyı kısa boylu, ıişmanca bir 
hizmetçi kadın açtı. F abri Akif beni 
görünce, hemen kucaklaştık., kardeş 
çe öpüştük. Fakat ben beş sene evvel 
sapasağlam, canlı, kanlı ve tam sıh
katlı olarak bıraktığım bu adamı, 
şimdi saçlarına kır düşmüş, benzinin 
rengi kalmamış, zayiflemiş görünce 
şaşırmı§tım. 

O benim hayretimin farkına var
dı: 

- Çok değiştim, değil mi? Dedi. 
Ben: ••Hayır canı:m, bir §eyin yok'' 

~ibi bir eda alınca: 
- Yalan söyleme, dedi, ben ne 

halde olduğumu bi\;yorum. Vaktin
den evvel ihtiyarladım. Eski Fahri 
Akiften şimdi bir enkaz kaldı. Ha
yır, hayır, itiraz etme. Faydası yok. 
Ben artık bitmiş bir adamım. 

Muhavereyi değiştirdim: 
- işler nasıl gidi.yor? Diye sor

dum. 
Acı acı gülümsedi: 
- Onlar da bitti, dedi, üç sene 

var ki son paletimi bir tekme ile kı
rıp parçalıyorum. 

Gayri ihtiyari etrafıma bakınmı
şım. Duvarlar gönül acm bir çok çi
çek resimlerile doluydu. Çünkü Fah
ri Akif hep çiçek resimleri yapardı. 
Ona çiçek ressamı diyorlardı. 

Biraz budalaca oldu amma, söy
lemiş bulundum: 

- Eh, bu kadar yorğunluktan son 
ra istirahat etmek te hakkındır. 

- Ne gezer? Dedi. 
Arak ne söy liyeceğimi şaşınnış· 

tım. Arkadaşım birden bana salonun 
bir duvarında asdı koyu yeıit elbise
li bir kadın pprtresi gösterdi. Çok gü 
zel bir kadındı, sanki bu salonun du
varlarındaki çiçek bolluğunu o tan .. 
zim ediyordu, Fahri Akif: 

- Bu kadını gördün mü? Dedi, 
işte bütün felaketimden o mes'uldür. 

Kadının güzelliği, çehresinin hat
larındaki incelik ve hassasiyet, bakış 
larındaki derinlik içimde acayip bir 
İntiba bıraktı. 

Arkadaşım devam ediyordu: 
- Ah, eğer bir kadın bir erkeğin 

hayabru alt üst etmeğe muvaffak o
luşu ile iftihl'r duyarsa, işte bu kadın 
duysun. Kendisi ile bir bahar aabahı 
Y akacckta taruştım. Görür görmez se 
veceğimi anladım. Bazı te•..Piitl.erin 
böyle gizli bir seyyalesi vardır ki, bir 
şimşek gibi insanın gözünü ve içini 
yakar. Konuştuk, dağlarda beraber 
gezindik. Artık her gün bulu§uyor
duk ve birbirimizi çılğınca seviyor
duk. İkimizi birbirimize bu ka<lar bağ 
lıyan 'ey nedir, bilmezoin. Onıin da, 
benim de çiçeklere karşı olan sevgi· 

bir medeniyet eseri bırakmadı, dedik· 
leri halde bu Türk eserini arkeoloji 
müzesi yapmışlardır. 

1 staayona giden Marya Luisa cad
desi Ü.zerindeki muhteşem cami de 
Türk dostlarının yüzüne gülen ebedi 
bir varlıktır. 

Eski Türk tebaası Lübnanlılar gibi 
Bulgarlar da kavga eder gibi konu
şurlar, bu sebeple ( N arodno Sobra
nie) dedikleri Millet Meclisi bina•ını, 
kurtarıcı Çar (Tzar Osvoboditel) in ' 
heykeli karşışına yapmışlardır. Bu 
vaziyette heykelin manevi vesayetini 
hissetmemek kabil değildir. 

Bulgar mütefekkirlerinin, bu hey
kelin milli kıyafette bir Bulgar köy
lüsü abidesi ile değiştirilmesini ııe için 
düşünmediklerine şaşıyorum. 

miz.. ilk tesadüf eti.İğim gün keme
rinde dağdan topladığı yabani karan 
filler vardı. Çiçekler onun hayalını 
ve kalbini dolduran §eylerdi. Yaşa· 
manın ve sevm.enin hikmetini çiçek
lerde bulmuştu. Artık beraber<lik. Bu 
raya gelınişti. Kendi eliyle bu salonu 
yatak odıı.larmı, her tarafını çiçekler 
le süsler, hem de büyük bir zevkle 
tanzim ederdi. Beni ıerkedip gittiği 
akşam, korsajine İğnelediği üç susen 
çiçeğ ini biç unutamıyacağım. 

Kadın resmini İ§aret ettim: 
- Portresini sen mi yaptın? 
- Evet! Hem de o gittikten sonra 

hafızamdan yaptım. O ı;;;ı.mandanberi 
artık fırçaya el sürmiyorum. 

Fahri Akif beni kolumdan tuttu: 
- Portrede biç bir şey nazarı dik 

katini celbetmiyor mu? Dedi. 
Dikkatle baktım: 
- Hayır dedim, itiraf ederim ki, 

bayır .. 
- Canım İyi bak! Görmedin mi? 

Üzerinde çiçek yok. Onu çiçeksiz bı
rakarak, bu mahrumiyetin ıshrabını 
tattırmak için böyle yaptım. Anladın 
mı? Onu bu su;,-.tle en büyük aşkın
dan ve en sevdiği şeyden mahrum bı
raktım. Bak, onun için yüzünün hat· 
lan nasıl mütekallis duruyor. lzdırap 
duyduğu belli değil mi? 

Fahri Akifin, anlaşılan ateş geldi 
ği için, yanakları kanlandı: 

- Şimdi de ona ızdırap çektir• 
mek sırası benim. Etrafına bütün bu 
çiçekleri, o kadar derıin bir iptila ile 
sevdiği çiçekleri sıraladım, fakat ken 
disini bu çiçeklerden mahrum etmek 
için.. Duvarda elini uzatsa, ıuradaki 
çiçeklerden istediğini koparabilir, de 
ğil mi? Fakat hayir, koparamaz. Çün 
kü çerçevesinin içinde mahpustur. 

Bu kadar güzel tablolann İçinden 
kıpkırmızı, iç alıcısı altı li.le vardı. 
Onu gösterdi: 

- Bunlara bak, dedi, la.leler onun 
hepsinden çok sevdiği çiçekerdi. Ben 
de inadına 1.8.leleri tam gözlerinin hi
zasına koydum. Onun, bu çiçeklere 
baktıkça ve koparamadıkça mütema
diyen muazzap olacağına eminim .. 

Arkadaşımı teskine çalıştım. Fa
kat teskin etmeğe çalıştıkça, o bilakis 
heyecanlanıyordu. Kalbim tarif edil
mez bir baskı ve endiıe içinde Fahri 
Akiften aynldım. 

"Bir türlü uyuyamıyordum. Çar
şafları, battaniyeyi bir tarafa attım, 
gozume uyku ginniyordu. Sabaha 
doğru kapım acı acı çalındı. Bir de 
baktım. Fahri Akifin hizmetçisi .. 

- Aman geliniz, çabuk geliniz, di 
yordu, bizim bey öldü. 

Atelacele giyindim. Arnavutkö
yündeki küçük köşke gittik. lçeriye 
girdiğim zaman, gözlerim gayri ihti
yari duvardaki portreye ilişti. Kadı
mn yüzü o eski mütekallis çehre de
ğildi, bu yüzde arzusuna kavuşmuı 
insanlann duyduğu baz gibi bir haz 
seziliyordu. Dikkat ettim, bu sefer ka 
dm, elinde kıpkınnızı, iç alıcı altı lale 
tutuyordu. 

O zaman arkadaşımın cenazesi ö
nünde diz Üstü geldim. Tırnaklarında 
parmaklarında ve avucunda hi.li. ta-

Vücudünüzün manen ve madde
ten tam bir sıhhat halinde devamını 
temin için her cihetle uyğun ve düz
ğün bir hayat takip etmelidir. Tatil 
günlerini gezintiler, seyir ve seyran· 
lar, eğlencelerle sporlara hasr ve tah 
sis etmehldir. 

Sinirlerinizi tahri§ (kızdıran) ve 
kanınızı ziyade tahrik ve hararetlen. 
diren yemeklerden sak:ınınalı ve her 
ne yer iseniz yavaş ve acelesiz yeme·. 
lisiniz. Yemeklerden sonra bir siğara 
içmekte hiç bir mahzur yoktur. Yal
nız çalışır~k esnasında tütün içmek 
hiç eyi değildir. Mümkün olduğu ka· 
dar pek az içki kullanmalı, bunu da 
yemekler arasında . yapmalı, içkisiz 
yemek yemeğe alışanlar vücutlarına 
büyük hizmet ederler. Tahsil ve ta· 
Iim saatlerinin haricinde mesleğinizin 
gayri kıraatleri ihmal etmeyiniz. Bun
lardan zevk duyduğunuz ve lezzet 
aldığınız şeyler çok istifadeli olur. 
Güzel çalğı, güzel şarkı, ahenkli iç
tima, konser, tiyatro, sinema ve saire 
ruhunuzun hoşlandığı şeyleri hiç u
nutmayın ve ve•ile düştükçe fırsatı 
fevletmemeğe çalışın. Maamafih da
ima ihtiyat ve itidal dairesinde hare .. 
ket ebneğe gayret edip aşkınlık ve 
ta§kınlık yapmamağa dikkat etmeli 
ve program haricine çıkmayıp mes .. 
lek hayatının usul ve kaideleri dahi
linde hareket etmelidir. 

Dr. ŞÜKRÜ 
Büyükada 
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Milliyet bıı .ütıında it ..., ifçi Ütİ• 
yenlere taııa.•ut ediyor. lı o. ifçi 
istiyenler bir mektupla lı büro
milSa müracaat ctmelitlirler. 

İt arayanlar 
Kıbrıs İn.giliz Darülıfünunundan meııun 

İngilizce, Türkçe, muhasebe, muhabere 
ve dakti1oya vakıf bk genç banka ve 
sair müessesatta iş ara yor. İ~gilizce 
dersler de verir . lş bürosu Kıbrıs .. 

* * • 
'\: iik>:ek ticaret mektebi li•esi talebe· 

sindenim her gün öğleden sonra her 
hangi bir müessesede iş arıyorum. A.Ş. 

ACELE SATILIK EV 
Beyoğ;lu Tarla başı Lule toprak 12 

numaralı ev mobilyalı veya mobilyasız 

,.cele satılıktır taliplerin deruilillndaki 

ler müracaatları. (5995) 

ze duran kırmızı yağlı boya lekeleri 
duruyordu. 

Fahri Akif ölümünün yakla§lığı 
nı hissedince, duvardaki betbaht ka
dının ızdırabını daha ziyade uzatma
ğa tahammül edememiş ve onun eline 
en sevdiği çiçeği verm.i§ti. 

Cesetle portrenin, bu iki anlaşıl
maz sımn orta yerinde donup kaJ .. 
dnn. 

bayat ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Tiirkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir ker.! uğramadan sigorta 

T ete fon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırm'.lyııız. 

4908 

İRTİHAL 
Trabzon mebusu Ali Seydi Bey iki 

aydan beri tahtı tedavisind( · bulun
duğu Cerrahpa~a hastahanesinde ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün saat <>n 
birde mezkiir hastahaneden kaldınla
rak Topkapıdaki F :ıe kabristanına 
defnedilecektir. 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 

1 

Odeon V T O 25 Odeon 4507 Kolombia 
D T 28 
18,30 Fransızca dera Müptedilere 

19 Udi Refik aTlat B ve arkadaılan 
20 Bedayii Muaikiye heyeti 
Kolombia D T 26 Sahibinin •eai C 2067 
21..30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Boraa haberi, saat a7arı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkeıtru• 
19, : Dana musikiai. 
20,15 : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
20,10: Plak 21,05: Piyano konseri. 22,10: Şa.r 
kıJa.r-· 20: Kab.ve konseri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21 : Şarkılar - Haberler. 22,35: ahHf orkeatra 
konseri. 23.20: Siaan musikisi. 

VIY ANA, 518 m. 
21,45: Peter Roseglter'in 90 mcı doğduğu aün 
ıerefine eaerlerl nden konser. 23,15: Hafif mu· 
siki. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
21,0S: Musahabeler. 21.35: Askeri konser. 

PRAG, 488 m. 
21,.20: Kon.ııer. 21.35: Leonkavallo'nun eser
Jerinden. (Kornedicililc) isimli temsil Plak ile. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler - Pli.k. 13,45: Oda musikisi plak 
ile. 18: Kanıık konser. 20,25: Romen musiki· 
si. 21: Solo flüt. 21 ,25: Piyano konseri. .22,10: 
kema.n kon.ııeri. 22,45: dona musikiai. 

Türkiye lı Bankasi 
İ•tanbul Şubesinden: 

Zarif efendi namına yazılı Mül
ga İtibari Milli Bankasının 
321480 - 321499 No. lu 20 adet 
hisse senedi zayi edilerek ikinci 
nüshaları iLa edileceğinden eskile 
rinin hükmii olmadığı ilan olunur 
efendim. 

Bandırma icra memur'lıığwıdan : 

Behçet paşa veresesine ait dümbe lor 

yesindeki dümbe çifliğinin ikinci art

tırnıası 28~6-933 tarihinde ıiken ahiren 

mevki meriyete giren 2280 No. lu ka

nun ahkamına tevfikan ihalei katiyesi 

tehir edilmiş idi. Bu kenre mezkür çif· 

liğin su değirmeni ma bahçe 30 hisse

de 25 hissesi ve araz.isinin beşte üç bu 

çuk hissesi 2280 No. ,ıu kanuna tevfikan 

arttırmaya çıkarılmıştır. Arttırma tari 

hi 23·8-933 çarşamba saat 14 te Bandır· 
ma icra dairesinde yapılacak ve mez

kur karnın mücibince de muhammel kıy 

met yüzde 75 bulmadığı takdirde ~orç 

br~ st·ne müddetle tecil edile<:el,tir. 

Fazla maılilmat için muhavvel 91~-41 

Uo. lu oosyaya müracaatları il§n o!ıı· 

nur. (5998) 

f•tııtyct 
Asrın umdesi ''M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 aylıiı 
6 " 12 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 
ı4 -

Hariç için 
L . K . 
8-

14 -
28-

Celen .,...rak aeri verilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruttur.- Gazete Ye 
matbaaya ait itler için rnüdiriyet• mÜ· 
racaat edilir. Gazetemiz il.inların mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy askeri rasat merkez.i:nc!en ve

rilen maliima ta ıröre huırün bava açık ve 
nıütahavvil rüzgB.rlı olarak devanı edecek
tir. 

1-8-1933 tarihinde hava tazyiki 758 mi
limetre, eo. fazla aıca.ldık 26, en az aıcak· 

Acaba , o zamanki Bulgar dostları
mız, Çar ordularının, Bulgarların ka
ra gözleri için değil , Carlığın Akde
nize inmesi için çarpı§iığın! bilmiyor
lar mı idi? ... 

K. NACI ~~~fj~~~~~~gı-~~=~~~UJlt2!:i~~(t~i~~liiiİl1~' Irk da 22 derece idi. ' t , .... ı1ııı1ra111 ................. ... 

- Çocuğu ne vakit gönderirsi
nız. 

- Akşama doğru. 
Petek yerinden fırladı. Gözleri 

dönü dönüvermişti. Elinin yanla
masıru gırtlağında sürterek haykır
dı: 

- Nah! Buradan kesseniz bu 
avradın gidisine bir daha göndere· 
mezsiniz beni! 

- Sus ! Şimdi ayaklarına zincir 
vururum. 

- ~ .,: de mi bunlardansın? 
Petek ihtili.l çıkarmı,tı. 
Peteki durduracak bir kuvvet 

yoktu. 
Petek, bütün bir mazlum insan

lığın ateşini gözlerinde, sesini du
daklarında toplamış haykırıyordu. 

- Cami kubbesini başıma vur
sanız, nah şuradan kesseniz onun 
evine gitmem! Benim kimsem yok! 
Benim hasta annem var! Ben çalı
şırım, kazanırım. Bu gidinin avra
dı götüme kızgın demir yapıştırı
yor. Ağzımı bazlama fırını gibi 
yakıyor. Sonra da orcspunun piçi 
diyor. Sonra da beni ona veriyor
sunuz! 
Komşunun Ayşe de kimsesiz, o 

da dayak yiyor. Kapı karşı Nuri
yeyi de kimsesiz diye aç bırakıyor
lar. Bizi bakan yok mu? Bizi koru 
yan ç~kmıyacak mı? 

Kı5mı Adli Reisi, n:uavini, iki ki. ı 

tip ve halktan bir kaç işi olup ta 
gelen .. hepsi dinliyorlardı. 

- Ne söyletiyorsunuz yumurca-. ., 
gı. 

Petek Hadi Beye tekrar sordu: 
- Sen de mi bunlardansın? 
Reis cevap vermedi. Kalktı. 
- Madam! Dedi. Benimle geli

niz. Petek kız! Sen de gel. 
Çıktılar. Sofada kızı okşadı. E

line beş on kuruş verdi. 
- Hadi kızım! Madamla bera· 

ber Efendi ağanın yanına git. Sa
na kimse bir şey yapamaz. Kim bir 
şey ' söylerse Madamı alır bana ge
lirsin. Madam, sen de git. Hiç yok 
merak.. korku yok •• kim sana bir 
diyecek ••• burada gel .. 
Şişman Madamla Petek giderler 

ken Petek döndü. Yüzünde acı, tat 
lı bir gülümseme, bir sevinç parlı
yordu. Dudakları kımıldadı, bem
beyaz dişleri göründü: 

- Sen onlardan değilmişsin. 
Dedi ve taş merdivenleri atlaya 

atlaya indi. 
Hadi Beyin boğazına bir demir 

yuvarlak tıkanmıştı. Çene kemikle
ri ağrıyordu. Başı yerde, yumruk
ları sıkılmış, dişleri birbirine per
çinli, odasına girdi. 

Perihan Hanım telefona aarıl
mı~ habre konu~uyor. Hadi Bey 
bir aralı': '.'telefonun kutusunu ka
pıp şu ka<lmın kafasında par ala-

yım!,, diye düşündü. Acı acı gülüm 
sedi. Muavini sezdi. O da acı acı gü 
lümsiyerek mırıldandı: 

- Keder etme Reis Bey, dedi. 
Gün gelir o da olur. 

Perihan Hanım Kartacadan çı
kan bir dişi Anibal kurumu ile o
dadan çıktı. Ve bir Sezarın kancı
ğı şatafatı ile evine girdi. 

Kısmı Adli Reisi Petek'in Efen
di ağasına telefon etti: 

- Hiç bir şey yok. Hepsi yalan. 
Üzülmeyiniz. Küçük masumdur. 
Ona babalık ediniz. Şayet herhan
gi bir yerden bir şey söylenecek 
olursa, olmaz ya, olacak olursa he
men bana bildiriniz. 

Deve azmam Lehli karıdan baş
ka provaya gelen bütün bar kızlan 
Petek'i sarmışlardı. Petek Nihal'in 
yam başına sokulup oturmuş, ku
rabiyesini limonataya batırarak yi
yor ve başına gelenleri anlatıyor
du. Sonunda bir sosyoloji profesö
rü gibi ciddi, bilgiç ve tane tane 
söyledi: 

- Orada reis diyorlar bir adam 
var. Eğer sizi döverler söverlerse 
ona gidin. O, ötekilerden değil. O, 
bizden. Hep bizden o. 

Nihal Baha Beye dedi ki: 
- Hocam, Petek geceleri ben

de kalsın. Sen zaten kendine baka
mıyorsun, bir de çocuk olursa çok 
üzüleceksin. Hem klüpte istemi-

yorlarmış. 

-Nasıl olur? Senin müşterile
rin filan olur. Çocuk onları mı gö
recek? 

-Merak etme. Müşterilerimi 
pansiyona almıyorum. Zaten apar
tıman sahibi de bırakmıyor. Benim 
yanıma verirsen ben ona baktrrı
rım. 

-Sen buradan ayrılmıyorsun 
ki. 

- Pansiyonda ihtiyar Fatma 
teyze var. Bizim işlerimizi gorur. 
Namuslu bir kadıncağızdır. 

- Sizin gibi mi? 
-Evet. 
Gülüştüler. Nihal gülmeden de

vam etti: 
- Evet.. Neye gülüyorsunuz? 

Bizim gibi namuslu. Cemiyet etini 
satanlara karfı .•• 

Kızlar haykırdılar: 
- Aman Nihal! Gene ij)emalı

ğa kalkışma. Etimizi satmak için 
hangimiz ticaret odasına arzuhal 
verdi? Et satmazsan zorla, para
sız alırlar. Satarsan böyle derler. 
Vaz geç filozofluktan •• 

-Böyle gelmiş böyle gider. 
- Göğsüne vurmuşlar, vay ar-

kam demiş. 
- Tanrı insanı bir dütürmiye 

görsün, gelen bir tekme vurur gi· 
den bir yumruk. 

(Bitmedi 



MiLLiYET (:ARŞAMBA 2 ACUSTOS 1933 

Televizyonun 
• 

1 Muhtelif radyo haberi eri Zabıtada radyo Anketimize gelen şayanı dikkat cevaplar \ 

inkişafı • 
Uzağa cismi gönderen ve henüz 

memleketimizde mevcut olmıyan ile 
tin ismi televizyondur. Televizyonu 
ıalah eden tanınmı§ İngiliz ilimi Ba
ird bu yolda çok uğra§m•§ ve takdir
ler kazanmııtır. Avrupanın muhtelif 
yerlerinde ve uzaktan cisim nakleden 
istasyonlar yapılmıt ve amatörleri 
vardır. Ancak bu merkezlerden gön .. 
derilen cisimleri nakletmeğe malısua 
aletlerin pek pahalı olduğundan ·halk 
arasında henüz radyo i.letleri kadar 
teammüın etmemiıtir. 

Alman yada abone mikdarı 
Geçen ıenenin Temmuz ayı batın· 

da Alman radyolannın abone mikta
rı 4,553,380 iken bu sene Temmuz 
baılarında bu miktar 4.521.106 ya 
;nmi§tir. 32.274 abonenin azalması
na Almanlar ehemmiyet verm.iyerek 
mevsimin yaz olmasından abonelerin 
çekildiğini zannetmektedirler. 

Polis otomobilleri giderken 
haber alıp cevap veriyor 

1 - Şimdiki iyidir. 
2- o ,, 

3 - ,, o 

4 - Müşerref, Hikmet Riza, Ni
hal Tevfik ve Eftalya hanımlarla A
sım, Münir Nureddin, Hafız Cemal, 
Ekrem Muzaffer, ve Rifat Beyler. 
Tanburi Mes'ut Cemil, Refik Beyler. 
Kemani Cevdet, Re§&t, Faik,· Sadi 
Beyler, t~nburi Osman ve Nebil oğlu 
lamail Efendiler ve Darütıalim heye
ti ve hanendesi müstesna olmak üze
re Bedayii musiki heyeti. Baıka ha
nımlarm çıkarılması. 

13,30 - 14. plak (alaturka). 
Itave edilmelidir. 

• 
1 - Saat 19 - 23. 

N. 
9 - Dersten benim tanıdıklanm. 

d~n istifade edenlere tesadüf etme-
dım. , 

10 - Spike.r kadın olmalıdır. 

Televizyon alimleri günden güne 
çoğalıyor. Son zamanlarda yeni bir 
ihtira ile Baird'in yanına giden Avus 
turyalı televizyon mühendisi Doktor 
Goldmark İn;riliz alimile beraber ken 
di icadını bir heyet huzurunda gös
termiştir. 

Bu yeni ilet fevkalade takdir edil 
mİ§tir. 

Goldma rk bu muvaffakiyetini 
müteakip gene Viyanaya dönmüıtür. 

Haftanın haberleri 
Bir çok memleketler havadisler 

radyolarda bütün gazetelerden evvel 
radyolar ile bildirilir. 

Ajanslar gibi radyoların da husu
si muhbirleri havadisler toplayıp a
janslara bile rekabet etmektedirler. 

Böyle muhbirleri olan radyolar 
topladıkları haberleri neırederken 
ajansın tebliğinden evvel bunları~ 
gazetelere geçirilmesini ilin ederler. 

~u istasyonlarda günde 4,5 kere 
neşrıyat aralarında haber dağıtılır. 

Bazı merkezler de hafta sonların
da bütün dünya ve memleket hül5sa 
ıını bir saatlik bir konferans şeklinde 
bildirmektedir. 

Yeni bir istasyon 

Polis her yerde bulunamaz. Fakat 
icabında her yerde hazır bulunmalı
dır. Bir polis vakası olduğunda polis 
haber alıp oraya gidinceye kadar ek 
seriya iş itlen geçmiıtir. Polise düten 
iş güçleşir, her tarafa telefon ile ha
ber verip hırsız veya katili aratınca
ya kadar bandiler vaka mahallinden 
hayli uzakla•mıılardır. Bu esnada it 
ten haberdar olmıyan bir taburun ya 
nmdan bile geçerler, kurtulabilirler. 

Hadiseden ayni dakikada haber 
alındığı takdirde bütün dikkatler ta
rif edilen şekildeki adama çevrilir 
ve kabahatli kolayca tututlur. 

İngilıerenin fabrika şehri ohn ..._ 

5 - Salih Murat Beyfendinin kon 
feranslan gibi fen ve ilim kısmı o ka 
dar ağır olmamak ve ev ailelerinin 
anlıyabileceği bir ~ekilde olmak tar
tiyle çocuk bakımı, terbiye, tabüyat 
ve h~yvanat, tarih ve içtimaiyat mev- ı 
zularına dair tarihi konferanslarla kara
göz ve meddah. 

6 - Türk kulaklarına munis ge
lebilecek nakiller. 

7 - Alaturka saz beıte baılayıp 
yedide bitmeli ve tekrar sekizde bat
layıp dokuz buçukta bitmeli. 

8 _ Alaturka ile karagöz ve kon-
ferans. 

9 - . • ...•..•... 
10 - Mes'ut Cemil Bey pek iyi-

dir 

2-2,1/2 saat alaturka • 1/2 saat 
saire • bir saat alafranga, ajanı, bor-
sa. 

3 - llk bir buçuk saatı fasıllar 
Üzerinden, sonraki bir saab da Anll· 
dolu tarkıları - alafranga kısmı da 
güzel danslar. 

4 - Hanende: Safiye, Makbule 
Vedia, Eftalya hanımlarla, Münir N~ 
reddin, Nebil oğlu, Osman pehlivan 
beyler. Sazende: Hanıml,ar saz hey a
ti, Darüttalim musiki&i he.eti. 

5 - Yarım saatki (saire) zama
nında çocuk bakımı ve verem vr. sair 
tıbbi musahabeler, iktısadf konferans 
lar, haftada iki defa ufak temsil ve
ya karagöz . 

6 - Haftada bir defa Darülbeda
yidcn temsil almak §ayanı arzudur. 
(Tabi açık iken.) 

7 - Cuma günleri saat 12 - 14 gü
zel Türkçe pli..klar çalrnaa pek iyi o
lur. 

ARMACAN 
Cihangir, Kumruyokıqu No. 11 

• * .. 
Kıymetli gazetenizin radyo hak

kında açbğı ankete ayni süal numa
ralan hizaamda cevap veriyorum. 

1 - Radyonun yazm saat 19 da 
baılayıp 22 de hitam bulmaamı ve 
kıtm da 18 de batlıyarak 22 ye ka
dar devam etmesini muvafık bulu .. 
rum. 

2 - Bana kalırsa biç §Üpheaiz rad
yonun dörtte üçünü alaturka tetkil 
etmelidir. Öğle yemekleri zamanın· 
da da çalmak mümkün olursa, her
kes vaktinde çalğı ile yemeğe alııtı
nlmıı olur. 

3 - ..... 
4 - Hanendelerden aanatini bil

haaaa takdir ederek ruhumdan din
lediğim Bedia Riza hanımla, Müzey
yen hanımın, §&rkılarını daima işit
meği pek severim. Hanendelerden 
de Mes'ut Cemil Beyle Ruıen Veci
he hanımı diğerlerine tercih ederim. 

lngilterede Baird'e gösterdiği alet 
hali hazırda dünyada en muvaffaki
yetle yapılan bir i.let olarak kabul e
dilmiştir. Genç mühendis icadını ta .. 
mamiyle gizlemekte ve diğer müte
hassıslara bir dereceye kadar n:..ı.JU .. 
mat vermektedir. 

18 Temmuz 933 tarihinden itiba
ren (Danimarka) Kabundborg istas
yonu 60 kilovat kudretiyle çalışmıya 
ba§lamıştır. 

TAHiR, MUHTAR, NEDiM 

8 - Şimdiki pı·ogramda (her va
kit olmamak üzere alaturka kısmt ile 
hazan cazbant ta İyi çalıyor. Fakat 
Franıızça ders, gramofon netriyab, 
gazeller hiç hoşuma gitmiyor. 

9 - Her ders zamanında ya rad
yomu kapatırım, yahut ta ba§ka istas 
yonu dinlerim. Bu sebeple dersler 
hakkında hiç bir fikrim yoktur. 

5 - Programda musikiden maada 
saçma sapan konferanslar yerine mo 
noloğlar bulunmasını tercih ederim. 
Bilhaaaa Darülbedayiden Habibe Mol 
la ile Hazım Bey söylerse. Goldmark bu aletin patentasını 

büyük bir lngiliz fabrikasına satmıı 
ve yalnız bu fabrika imal etmek sali. 
hiyetini haiz bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar imal edilen cıaım 
nakledici aletler çok pahalı ve cismin 
göründüğü ekran (perde) gayet ufak 
boyda idi. 

Halbuki Goldmark'm bulduğu ye
ni televizyon i.leti gayet ucuz malze
me ile imal edildiği gibi sesli filmin 
perdesi ( ekrani) da büyüktür. 

Aletin boyu bir gramofon kulusun 
dan büyük olmayıp, makine dahilden 
üç kısma taksim edilmiıtir. Projeksi
yon, ziya menbaı ve ziya modüli.syon 
tertibatı. 

Kabundborg şimdiye kadar mem
leketimizden işidilmiyecek kadar za
yif işlemekte idi. 

Merkezin kuvvetle§tirilı\ıesinin 
en mühim sebebi Danim.arkanın fa
landa ve Grönlanda'daki memleket 
parçalarından da İşidilmesi içindir. 
Bu merkez geç uatlerde memleketi
mizden de alınabilirdi. Merkez Al
man ve İngiliz limanlarında da ilan 
ediliyor. 
• 

Garip bir hadise 
Radyo tarihinin §İmdiye kadar kay 

delmediği bir yeniliğe lngilterede 
rastlıyoruz. 

Konferans verenlere rozet ıeklinde 
takılan bir mikrofon 

Bence radyo programı §Öyle olma 
lıdır: 

Adi günler: 
18 - 19,30 plakla hafif musiki 

18 30 • 19. Ders, konferans, 19 - 20. 
Al~turka. 20 - 20 ,45. Alafranga (SO 
LO, Trio, ıarkılar,) Bu saatte bir gün 
temsil. 

20 45 • 21 - Ajans ve borsa haber-• 
leri. •aat. 

21 • 21,30. Alaturka (Haftada 
bir gece eski ve yeni Türk operetle
rinden parçalar.) 

21 30 • 22 - Alafranga klasik mu-• 
siki). 

22 • 23 - Alafranga (Hafif musi-
ki.) 

Cuma günleri de programa: 
12 30. 13,15 plak, (Hafif musiki) 
13:15 • 13,30. Ajans haberleri. 

10 - Spikerin erkek olması mü
reccehtir. Kemafisıabık (isim mevz
uuu bahis değildir.) Ayni zat tarafın 
dan ifası §8.yanı arzudur. Hürmetler 
efendim. 

FATiHTE: Nuriye ASIM .. "' .. 
1 - Ak§am 19 dan başlayıp 24 e 

kadar devam etmeli. 
2 - Alaturkanın fazlalığmdan ve 

zevksizliğinden tikayetçiyiz. Alatur
kanın eıki klisil<: parçalarını istiyo
ruz, çingene havalarını istemiyoruz. 

4 - Eftalya, Münür Nureddin, Sa 
fiye, Muzaffer Bey Ved. R., H. Riza 
tamburi Cemil Bey ve arkadaıları 
nı en çok beğeniyorum. 

Alet tamam olarak 30 İngiliz lira 
ıına mal olmaktadır ki, bizim para
mızla 200 lirayı geçmiyor. 

Ziya tabakasının bulunduğu lam
ba yüksek bir cereyana tabidir. Lim 
banın içerisindeki bir milimetre mi
kibı 1 G mum kuvvetinde b.ir ziya neı 
reder. Modüli.syon kıgmı madenidir. 
ve ~ayet ucuza mal edilmiştir. 

lngiltere 261 metrede (yani lotan 
bulun müstakbel dalğasında kendisi
ne Luceme konferansında verilen iki 
dalgada neıriyata batlıyacaktır. Bu 
merkezlerin birisi garbi lngilterede
ki diğeri de milli istasyon ( London 
National) merkezidir. Her ikisi ayrı, 
ayrı ne§rİyat icra edip 50 ~er kilovat 
kudretindedir. Bunlann birbirinden 
nasıl ayrılacağma fen aciz kalır. 

Notıingham'da bugün bütün polisler 
birer alıcı radyo iletiyle mücehhez
dirler. Ayni ıehirde 70 tane gönde
rici ve ayni zamanda alıcı zabıta oto 
mobili vardır. •••-••••• ... •••••••••aoı•••••••••u••••••u••••••••••••••••n .. 

5 - Fazla olmamak şartiyle mem 
leketin vaziyeti umumiyesini ecnebi 
lisanlarla propağanda edecek kısa 
konferanslar ve sıhhate, aile hayab
na, jktııadiyata, fenne taall\ık eden 
Türkçe konferanslar, ufak vodviller. 

Projeksiyon kısmı hususi bir madde
den imal olunmuş ve cama benzemek 
tedir l<İ, 30 X 30 santimetredir. 

Yapılan tecrübelerde 30 X 30 aan 
timetre boyundaki ekran üzerinde 
w·, yet parl<ık görülen sesli film par-

·····-··•••••••••H••••••HUe•H•• .. •H••••·············-· 
çalarındıı rol yapan artistler güzelce 
seçilip merakla takip edilebilmiıtir. 

Goldmark yakında Amerikaya gi 
dip orada da tecrübelerine devam ede
cektir. 

Turgut MITHAT 

Sanayide 40 senelik yolu 5 senede aldık 
(Başı 1 inci sahifede) 

çok mümtaz zevat bu meyanda bu 
lunuyorlardır. 

Saat beti çeyrek geçe 8. M. M. 
Reisi Kazım Paşa Hz. sergiyi tef
rif ettiler. Kazım Pafa Hz. kendi
lerini alkıtlıyan halkı selamladık
tan sonra bahçeye girdiler. 

Nazmi Nuri 8. kürsüde 
Artık sergi açılacaktı. Kürsüye 

Milli'sanayi birliği umumi katibi 
ve beş senedenberi yerli mallar 
sergilerini tertip eden Nazmi Nu
ri Bey geldi ve radyo vasıtasile 
serginin her tarafından işidilebi
len fU nutku söyledi : 

" Muhterem efendiler, 
« Heyeti celilelerince malum

dur ki: sanai ve zirai ilerlemiş en 
zengin milletler bile, mahsullerin 
kıymetten düşmesi, mamulatma 
mahreç ve müşteri bulamaması yü 
zünden şiddetli buhranlara maruz 
kalmış ifsizler adedi milyonlara 
baliğ olmuştur. 

Dünyayi saran bu sıkıntılı vaziyetten 
nü:.bete11 en az müteessir olmaklığımızın 
hikmet ve sebebi; Cümburiyet hükı1me 
tinin zamanında ittihaz etmekte olduğu 
ameli tedbirlerıdir. Teşviki sanayi kanu 
nuna müzeyyel kanun, Sümer bankın 
yarı sermayesini halk sanayiini11 biına 
yesinc ..tahsisi yolundaki mevaddı ve 
bilhassa milli paranın istikrarı gibi e
saslı kararların faydalı neticeleri, buh 
ran dalğalarından türk sahillerini ko
ırumuş ve sinai dünyamıza nefes ver
miştir. Bu sebeplerdir ki : Gümrük 
himayeleri ve teşviki sanayi kanunları 
ile sanayi !erini kurmuş memleketlerin 
30-40 senede a1dıkları neticeleri türk 
sanayiidleri beş senede e:lde etmiştir 
Fabrika adedi 300 den 2900 ze baliğ ol 
muş ve umumi ihtiyacın yüzde 70 i da 
hilden temine başlaıunıştır. Bunun 
maddi eserlerini beşinci yerli mallar 
sergisinde görmek ziyaretçilerimiz için 
mümkündür. Her halde şurasını kayt 
etmek icap eder ki muhterem Milli İk 
tisat ve Tasarruf cemiyetinin yerli mal 
!arın sürümü üzerindeki isabetli ve ir
şatkar telkinleri şuurlu konferansları 
milli istihsal ve milli rağbet noktasın· 
dan şayanı şükran neticeler vermiştir. 
Bugün iddia edebiliriz ki hülcfunetimiz 
tenzilatlı bir maddei iptidaiye tarifesi 
tatbik ve muamele vergisinin mükerrer 
tahsilatı noktasını tanzim ederse artık 
gümrük muafiyetine ihtiyaç kalmaz. 
Bu vesile ile davetimize icabet buyu
ran kadirşinas heyetinize teşekkür e
derken Büyük Millet Meolisi Reisi 
Kazım Paşa Hazretlerinden beşinci 
yerli mallar sergisini açmak Jütfunda 
bulunması<'lı istirham eyJeriz." 

Sergi açılıyor 
Nutuktan sonra Kazım Paşa Hz. ser-

1 ginin zarif bir şekilde tezyin edilen bü
yük methaline geldi ve gümüş bir ma
kasla kapıya geriılmiş kurdeleyi keser
ken : 

- Daha bir c;<>k sergiler açmak te
mennisi le beşinci yerli mallar sergisi
ni de açıyorum, dedi. 

Davetliler sergiyi gezmeğe başladı
lar. Daha methalde büyük bir sadelik 
içinde zerafeı göze çarpıyor ve şu lev
ha okunuyor : 

« Fabrika olan. yerde açlık olmaz". 
Serginin ilk paviyonu Sümer bank fab 
"ikalan paviyonu. Bu paviycı.n muhak
kak ki serginin dekorasyon itibarile en 
mükemmel kısmını teşkil ediyor. Ka
zım Pa'}a Hz. fabrikalarımızın mamu
latını tetkik ederken taktirle: 

- Her sene geçen o;eneye nazaran da 
ha güzel, diyorlar, on mis.li daha güzel.. 
İlk açtığımız sergi böyle değildi. Fakat 
ümidimiz daha kuvvetlidir. Gelecekse
nekiler daha güzel olacaktır. 

Sergide mil11 mnayiin son senelerde 
gösterdiği inkişaf ve terakki elle tutu
lur bir kuvvette görülüyor. Herkes an 
Jıyor ki bükıimctin milli sanayii koru
yuşu boşa gitmemiştir. Milli sanayii 
y.edi, sekiz senede başka mem1eketler
de otuz kırk senede geçirikcek bir te
kamül geçirmiştir. Gizlaved lastik fab
rikası paviyonu, madeni eşya, Ec.e ve 
Ka-bo çorap fabrikaları m•muU\tı. !)(). 

ri fabrikalarının işleri bütün nazarları 
çekiyor. İnhisarlar idaresi şık bir ıpavi 
yon yapmış bu paviyon bir çok ziya
retçileri topluyor. Kazım Paşa Hz. ne 
davetliler Alpullu şeker hbrikası pav.i 
yonunda uzun müddet dUI.dular. Bura
da bir bakışta herkes bizde şeker sana 
yiinin kudretini anlıyor ve tarif ediL
mez bir kanaatle çıkıyor. Kazım Paşa 
Hz. grafikleri ve temsili cesimleri ret
kikten soıtra Vali Beye hitaben: 

- Artık şekerin pahalılığından şika
yete hakkımız yok, dediler. Tesisatın 
mükemmeliyetini ve zahmetini gördük 
ten sonra ... Sergi büyük methali karşı
sını Kütahya çini fabrikası ve Evliya 
zade Nureddin Bey işgal etmiştir. 
Şarkın eski iki büyük sana'ti burada 
belki bir tesadüfle yan yana gelmişti. 
Çini ve koku ... İkisinde de ince bir 
san'atin derinliği görülüyordu Kazım 
Paşa Hz.burada da durdular.Hulasa her 
kes her malın yerlisini güzel bu1uyor. 
Kılzım Paşa Hz. bu büyük san'at eseri
ni neciz bir şekilde taktir ettiler: 

- İstiyor ve muvaffak oluyorsunuz. 
Bahçedeki paviyonlar, Zingolm zarif 

köşkü çok güzel hepsi sanayi seferber 
liğinin birer şaheseri. Kazım Paşa Hz. 
sergiden çıkarken ihtisasa.tını soran 
bir muharririmize ş.u beyanatta bulun
muşlardır. 

- Sergiyi birlikte gezdik .Muvaffa. 
kiyeti siz de yakından gördünüz. Milli 
sanayii kısa bir zaman:la büyük br ite
rakki göstermiştir. Son tekamül de
recesine varacağı de muha!:k1ktır. Ge
çen seneyi nazaran bu ~on' daha çok gü 
zel. B"nda.-ı clolayi milli s.:nayi erlxıbım 

Buna sebep bu §ehirde cinayet ve 
hıraızlığın fazla olmasıdır. 

Küçük bir işaret Üzerine otomo
biller harekete ve birbirlerile muha
bereye geçerler. Zabıta memurları da 
üzelerinde daimi olarak açık luıtuk
ları 8.letlerile emre muntazır bir va
ziyette hareket etmektedirler. 

Otomobilleri bir kişi idare eder. 
Bu adam §Oförlüğü ve radyo telgraf-

çılığını yalnız başına idare eder. Alı
cı i.letleri üçer l&mbalık son sistem. 
süperheterodin sisteminde 8.letler ve 
vericileri de 100 metre ile çalııan 
mürailelerdendir. 

Otomobilleri kullanan memurlar 
0 kadar iyi yetiştirilmiştir ki, ıon sü
ratl~' jıittikleri esnada bile muhabereyi 
çok iyi idare edebilmektedirle~. 

Bu yüzden acn zamanda bu tehir
delö z h~a vukuatı p-.k azalmıştır. 

Ecnebi profesörler a:rasında çok 
büyük şöhretler var 

(Başı 1 inci sahifede) 
lelere alınacak yeni profesörlerin do• 
yalannı tetkike devam etmiıtir. Kad 
roya giren profesör ve muallimlerin 
isimlerini bütün ısrarlara rağmen dün 
için öğrenmek kabil olmamııtır. Oni .. 
versite kadrosuna girmeleri kararll\ 
§anların peyderpey iaimleri gazet~lc · 
re verilecektir. Üniversite emini ve fa 
kütle reislerini dün bir çok zevat zi
yaret ederek yeni vazifelerini t .. brik 
ve muvaffakıyet temenni etmişlerdir. 
Tıp fakültesi reisi Dr. Tevfik Salim 
Paş~ dün fah.ültenin reis vekili· Tev
fik Recep Beyden fakülte muamela
tını devralmıştır. Bütün ketumiyete 
rağmen Edebiyat fakültesine girecek 
profesör muavinleri arasında Hilm.ı 
Ziya, Ali Nihat, Sabri Esat b2ylerin 
isimleri kat'i olarak zikredildiğini 
kaydedebiliriz. Diğer taraftan kürsü
lerine ecnebi profesörlerin getirilerc
ği derslerin mual!imlikleri için hu
kuktan Sıddık zade Sami Beyin Hu
kuku idare, Menemenli Et<m Beyin 
fupme, Münip Hayri Beyin medeniye 
kürsülerine namzet oldukla.n kııt'i o
larak söylenmektedir. Hukuk fakül
tesinde il,tııat profesörlüğü için en 
kuvvetli namzet profesör Dr. Nizn
meddin Ali Beydir. Üniversiteye alı
nan ve kend~sile mukavele yap~lan ~c 
nebi profe•örler içinde beynelmilel 
töhrcti haiz pek çcl< zevat olduğ•ı 
nu yazmı,tık. Bu profeeörlerden başh 
caları olan Pr. Zaverbrug yarın §eh· 
rimize gel.,c=ktir. Ayni §i;hreti haiz 
Profesör Nissin daha evvel gelmiştir 
ve lstanbuld<ıdır. Bu iki profesör, !n
giliz Kralı Joj Hz. nin hastalığı e•na
sında hususi furette tayyare ile Lon· 
draya celbedilmiıler ve kralın teda
visini deruhte ederek hayatını kurtar
mağa muvaffak olmuşlıırdı. Pr. Ni"· 
ıin ve Pr. Zaverbrug bütün dünyada 
en çok tanın.mı§ operatörlerdc:ıdir. 

Talha Eeyin bir tavzihi 
Efendim, 
Üniversite kadrosundan açıkta kıı· 

lan milderrisler arasında benim adım 
da y~zılı. 

Ben otuz be§ sene hocalıktan sonra 
geçen tene kendi isteğim, kendi mü· 
ı~r.aatrm Üzerine tekaüt oldum; u· 
zun zamandan heri de hastayım. !>a
rülfünun kadrosuna esasen dahil de
ıiildim .. Bu yanlı§lığmı hitfen düzeltil 
mesini rica ederim efendim. 

Tıp fakültesi fizyoloji mü
derrisliğinden mütekait 

TALHA YUSUF 

taktir ve teşvik halkın bir borcudur. 
Sergi dün akşam saat 18 de he!ka açıl
nuş ve gece yarısına kad.ır binlerce 
kişi sergiyi gezmiştir. 

lsviçreli profesorler 
Üniversite için bazı ecnebi profesör 

terle müzakereye girişildiğini yazmı§• 
tık. Bu meyanda lsviçre ve Alman 
profesörlerinden bazılan Üniversite 
ye müracaat ederek teklifte bulun
muşlar ve Üniversitede çalışma ıera .. 
iti hakkında tetkikaıta bulunmu§lar
dır. İsviçre profesörlerinden M. Bör 
ve M. Meier hem kendi, hem de diğer 
bazı İsviçreli profesörler namına bu· 
rnda bazı tetkikat yaptıktan sonra 
lsviçroye dönmüşlerdir. Alman profe
sörlerinden M . Schvartz'ta ayni mak
satla buraya gelmiş ve Maarif Vekili 
Re§il Galip Beyle görüşmüştür. o-----
Fazıl Bey niçin 
Tevkif edildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
kadar gümrüklere bildirmiştir. 
Bu gümrüklerin altı bin küsur to
nunun beyannamesi verilmiş, muame· 
lesi yapılmıt ve gümrük resmi de tah
sil edihniştir. Bu kömürler, gümrük
lerden tam çıkarılacağı sırada, Anka 
rada iş meydana çıkmış ve gümrük 
ha1'müdürlüğüne derhal mesele tele
fonla söylcnmi~tir. Bunun Üzerine 
giimrük resmi alındığı halde, bu altı 
bin kütur ton kömür, gümrüklerden 
çıkarılmıımıştır. Mütebaki iki bin kü
sur ton kömür de giiı~riik muamele
si esasen henüz intaç edilmediğinden 
gümrüklerden çıkarılmıf değildir. ls
tanbul gümrükleri ba§müdürü Seyfi 
Bey de, dün bir muharririmize, mev
zuu bahis kok kömürlerinin kısmen 
gümrüklerden çıkarılmıt olduğu hak
kında bir refikimizin verdiği haberi 
tekzip ebniştir. Aldığımız mütemmim 
malllmata D';.Zaran, burada, gümrük
lerde bütün kömürleri işini Muammer 
Bey isminde bir zat takip etmi§tir. Bu 
zat ta, Ankarada tevkif edilen Fazıl 
Beyin biraderidir. işin, ıehrimize taal 
hik eden sahnesi bundan ibarettir. 

Ankara aahnesine gelince; mesele
den bir tüccarın vekalet makamına ti 
ki.yeti üzerine şüphe edilmiştir .. Ta
kaı komisyonunca uıulen müavedde
ıi yazdan bu kömürlere ait müsaade .. 
yi veki.let müıte~arı Hüsnü Bey imza 
etmiştir. Vaki olan şikayet Üzerine 
Hüsnü Bey, bu müsveddenin tebyizini 
İmzalamamı§ ve dosya::a:u istemiştir. 
O zaman dosya bulunamamıt ve ala· 
kadarların tevkifi emredilmi§tir .. Doı 
yayı zayettiği zannedilen Fazıl Bey, 
bu emir Üzerine tevkif olunmuıtur. 
Eu suretle çıkanlacak kok kömürleri
ne ait müsaadenin bir lngiliz mües
sesesine karlı ciro edildiği de söyle
:Jİyor. 

6 - İstanbula gelen maruf ecnebi 
musikişinaılarının konserlerini ve ge 
ne ecnebi operet temsillerile, konser· 
terini verilen mahallerden almalıdır. 

7 - Her gün saat 12 den bire ka
dar plak, Cumaları 12 den 4 e kadar 
p;,.lk ve hafif musiki lazımdır. 

Gazi Hz. 
(Başı 1 inci sahifede) 

hat ettiği Hariciye Vekili Tevfik RÜ§
tü Beyle birlikte trenden inerek hazır 
bulunan mu§ ile Yalovaya gitmiıler
dir. Comte de Chambrun dün Reiai
cümhur Hz. tarafından kabul edile
rek Roma sefirliğine tayini hasebile 
Gazi Hazretlerine veda etmiıtir. Bu 
mülakatta Tevfik Rüştü Bey de hazır 

bulunmuttur. Comte de Chambrun 
dün ak§am hükumet tarafından tah
sis edilen mu§ ile §ehrimize gelmİ§tİr. 
Comte de Chambrun peqembe günü 
tayyare ile Parise gidecektir; ltalya 
sefiri M. Logaconu Comte de Cham
brun ıerefine bir öğle yemeği, lngil
tere sefiri Sir George Clerk le bir ak
§aın. yemeği vereceklerdir. 

Hariciye Vekili geldi 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik RÜ§lÜ B. 

dün sabah Ankaradan Pendiğe kadar 
gelıni§ ve orada sabık Fransız sefiri 
Comte de Chambrun ile beraber hu
susi motöre binerek Yalovaya citm.İ§
tir •. ...... 

YALOVA, l (A.A.) - Reiaicüm
hur Hazretleri bugün Y alovada öğle
den sonra saat 3 le M. Chambrun'ü 
kabul buyurmuılardır. Bu mülakatta 
Hariciye Vekili Reisicümhur Hazret
leri nezdinde bulunuyorlardı. 

Millet çiftliğinde ziyafet 
YALOVA, 1 (A.A.) - Bugün Re

iaicümhur Hazretlerinin kitibi umu -
mileri Hikmet Bey tarafından M. 
Chambrun' e millet çiftliğinde bir öğle 
ziyafeti verilmitlir .. Yemekte Harici
ye ve Dahiliye vekilleri de vardılar. 

Apartımanlardan 
Elektrik tesisatı 
Kalkacak mı? 
cektir. 

(Başı 1 inci sahifede) 

Bu kısa tuldeki radyo mevceleri
nin mühim teairlııri görülüyor. Mese
li 5 metre tulündeki radyo dalğala
rı bir bakır çubuk va•ıtasile yoluna ge
len elektrik Iambalarını yakabilir. insan 
vücudünden geçerek suhunet derece
sini 39 hatta 40 dereceye çıkarabilir. 
Fizikçiler yalnız radyo k11a dalğala
rı değil, Büyük harptenberi aea kısa 
dalgalarile de meığul olmaktadırlar. 

Saniyede 300 bin tekerrürlü aea 
dalgaları pek küçük hayvanları öl
dürmektedir. 

Radyo dalğlarının en kısalan 
Rusyada Akademi &~asından Madam 
Arkadiyef taı·;~ından bu!unmuj olup 
milimetrenin c'."'lda iki:.i tulündcdir. 
Ayni dalğalar Amerikalı iki fizikçi 

6 - Taraftar değilim. 
7 - Cuma günleri radyonun on 

ikiden on dörde kadar çalmasını mu
vafık bulurum. 

8 - Alaturka kısmı hoşuma gi
der. Ancak hanımlar söylemek tarti· 
le ... 

9 - ••••••• 

10 - Spikerin elbette erkek olma 
aı her noktai nazardan müreccahtır. 

Be§iktaı: Yeni mahalle, No. 84 

A11ukat CEMiL 

Rusyadaki maçlarımız 
Moskovada yapılan maçlar ile bü 

tün spor müsabakalannm neticeleri 
1481 metrelik Moskova radyosu vaaı 
!asile Türkçe olarak neıredilmittir. 

500 kilovat kudretli bu kuvvetli 
postanın netriyatı günün en fena za .. 
manına ve parazite en müsait olan 
güneı batımına tesadüf etmiı oldu
ğundan kuvvetli i.letler ile parazitin 
fazlalığı bize ehemmiyeti haiz olan 
spor haberlerini rahat dinletememiı
tir. 

Tafsilat pek anlaşılamamakla, an 
cak neticeler anlaşılabilmiştir. 

iskeleleri mizden 
Hiç biri vapursuz 
Kalmıyacak 

(Başı 1 inci sahifede) 11' 
Zekeriya, Vapucular namına Liitfi, 
Ticaret odaaı namma Sabri ve Meh
met ve İktıaaı Vekileti kabotaj ıube
si müdürü Ayetullah Beyler İ§tİrak 
etmitlerdir. Dünkü içtimada, vekilet 
çe hazırlanan yolcu ve eıya tarife 
projeleri, mesaiyi kolaylaştırmak için 
komisyona arzedilmittir. Aza, bu pro 
jeleri ayrı ayrı tetkik edecek ve mü
teakıp içtimada üzerinde konuşı:lmi· 
ya ve lüzum görülecek tadilitın ic .. 
rasına bat1anacaktır. 

İçtimaı müteakıp kendiaile görü
t•n bir muharririmize Sadullah Bey 
demiıtir ki: 

- "Hazırladığımız tarife projele
ri, komisyonun meıaiıini teıhil için ih 
zar edilmiştir. Bu projelerdeki yolcu 
ve e§y& Ücretleri, pek yüksek değil
dir. Bununla beraber bugünkü reka· 
bet neticesi tatbik edilen tarife fiyat
lannı da aramamalıdır. Projeler, mem 
leketin iktıaadi ihtiyaçları göz önün
de tutularak mümkün olduğu kadar 
mutedil fiyatlan ihtiva etmek Üzere 
hazırlanınıftır. 

Bununla beraber, komisyonun pro
jeler üzerinde lüzumlu göreceği tadi 
Iitı yapacağı da tabiidir." 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre 
yeni tarife projelerinde herhangi bi; 
malın en uzak bir yerden en uzak bir 
yere nakliyesi kiloda bir kuru§u geç
memektedir.. Hububat nakliyesi ise 
daha ucuzdur. 

Deniz ve Hava müste§&rlığı 1 Ey
lulden itibaren tatbik edilecek yeni 
aeyrisefer tarifelerini de bir haftaya 
kadar resmen ilin edecektir. 

Bu tarifelerde, her hafta kaç vapur 
itliyeceği, hatların mebde ve münte
haları ilin edilecektir. Vekalet, he
men her iıkeleyi vapursuz bırakma· 

mayı gözönünde tulınuftur. Mecburi 
olarak itletilıneai tensip edilecek pos
ta adetleri, Devlet Deniz yollan i· 
daresile vapurculuk tirketi araamda 
• tonajları niabetinde- taksim edilecek 
tir. Eğer anlatamazlarsa bu iti de ve
kalet halledecektir. 

tarafından da bulunmuıtur. Kısa dal 
gaların en büyük mahzurları aıçrama 
hadisesidir ki, bir istasyondan gönde 
rilen i§areıler bazı mıntakalarda din
lenebildiği halde diğerlerinde dinle
nemez. 

Tıpla rikit su ıathıada düz taıın ı~ 
meıi gibi •• " 



• 
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... 
:.· Kabahat kimin? 1 
Kiçüfthı elindeki bebekle oyna

ınaaı seyri hot manzan.Jardandır. 
Yavru bebeğini alır, kucaklar, ya
tırır, ninni ıöyler, uyutur, giydirir, 
10nra darılır ve hatta uslandırmak 
için camız bebeğe tokat ta vurur. 

Saçların temizliği 
Batı her üç haftada bir yıkamak 

li.zımdır Çok nk bılş yıkamak tav
ı1iye edilmez. Çünkü saç köklerine 
z~rar vair ve saçın rengini <lP-ğişti 

Küçük hiddetini cansız bebek
ten çıkarmağa uğratırken annesi 
de bir müddet evde rahat kalır. 

Fakat dikkat edilirse kız erkek 
canlı bebeklerin de anneleri tara
fından hemen ayni muameleye ta
hi oldukları görülür. 

Çocuk evvela oktanır, &evilir, 
öpülür, bir ilah gibi perestit edilir. 
Çocuk ta henüz uyanmağa batlı
yan muhakemesi ile ~yle bir fikir 
edinir: Ne isterse yapabilir, etra
fındaki büyük adamlar en küçük 
arzulannı bile yerine getirmek i
çin orada bulunmaktadır! 

Bir gün annesi çocuğuna kartı 
bu kadar devamlı muhebbetinden 
bıkar. O gün sinirlidir, ev i9inden 
başını katıyacak vakti yoktur. Dün 

Son büyülı tenis turnuııalannda,; son
ra taammüm etmeğe ba.ff.ayan son mo 

da bir ten:is kıyafeti 

her feyİne müsamaha ettiği çocu
ğa, bu sefer: "Ey Allah, bıkhm 
yumurcak senden!,, Diye çıkıtır. 
Darılır ve hatta bir iki 9amar da 
vurur. Hülasa çocuk mühim bir ha
ta i9lediği için değil, sade evde an
nesini sıktığı ve rahatsız ettiği i
çin dayak yer. 

Bu rejim bittabi neticelerini ve
rir. O kadar sevilen ve sonra oka· 
dar azarlanan çocuğun kalbinde 
ve kafasında bir ke9meke9 hasıl 
olur. Hangi istikamete teveccüh 
edeceğini tafınr. inatçı, seriülin
tikal, en ufak feyden surah asık ve 
çığırtkan olur. 

Kabahat kimin? 

Is lekesı 
la lekesi sık sık görülebilir. Bu

nun için lekenin üzerine ince tuz ek 
meli. Tuz bir müddet kaldıktan 
tan sonra hafifçe fırçalamalı. 

İstanbul ikinci iflas memuTluğundan ; 

Galata-da Babriyar hanında 26 No da 
ticaıetle müşte.gil iken i.f1iisma ka:rar 
vtorilen K. Curon efondiıtln tasfiye cdi 
leoek bir mali elde e dilemediğinden ic 
ra ve iflô,s kaımm.m 217 inci maddesi 
mncibince tasfiyenin tatili ne karıı.r ve
rilmiştir. 

Alakadar alacaklıların tarih ilan 
dw bil itibar 30 gün zaıfın.<la masraf
la rı peşin vererek iflasa müteallik mua 
me ielerin tatbiki istenilmediği takdir
de iflasın kapatılacağı bilinmek üurc 
il§n olunur. (6013) 

Milliyet'ln romanı: 5 

nr. 
Amonyaklı veya karbunat de 

aütlü '8mpuvan kullanmayınız. 
Gerçi saçlar yıkandıktan sonra i
pek gibi olur ve hafiflerse de, u
zun müddet bu p.mpuvan saçlara 
zarar verir. Saçlar o kadar İpek 
gibi olmasm, fakat zarar vereı:ek 
yerde kuvvetlendirici '8fllpuvan 
kullaıımal( elbette daha iyidir. 

Esmerler iı;in sıcak suda eritilmif katranlı sabunlar çok iyidir. 
yi bir şampuvan isterseniz tu

nu tecrübe ediniz. iki yumurta sa
nsını yarım litre ılık suya iyice ka
ntbrınız. Başınıza sabun tozu dö
künüz ve sonra bu mahlülle yıka
yınız. Saçları çekmeden her isti
kamette güzelce oğunuz. Onclan 
sonra bir kaç defa temiz su ile yı
kayınız. Eğer sarışın iseniz, yirmi 
dakika e~lden kaynahlıp hazır
lanmıt kamoil veyahut ceviz yap
rağı mahlülü iyidir. 

llıi zarif tarzda toplanan perde 

Eski trikolar 
Eski birtrikonuzun yününden bir 

yenisini yapmak için pek ii.la isti
fade edebilirsiniz. Yünü çözerken 
bir iskemlenin arkalığına sağdan 
sola doğru sarınız. Bu suretle yü
nü sabunlu suya atıp yıkıyabilirsi
niz. Kurutmak için tekrar iskem
lenin arkalığına gayet gergin ola
rak sarınız ve kuruyuncıya kadar 
bırakınız. Bu suretle ayni yünle 
yeni bir trikoya batlıyabilirsiniz. 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Eskişehir Askeri SA AL. 

KOM. dan: 
Eskişehirde Leylek sekide 

2 Hangar inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 5 Ağustos 933 cumartesi 
günü saat 14 teclir. Taliplerin 
evsaf ve şeraiti görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktından 
evvel teklif ve teminat mek 
tuplarile 1 Eskişehirde Askeri 
SA. AL. KOM. nuna mü
racaatları. (3157) (3225) 

4929 

• • • 
Balikesir Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ezinedeki kıt'at ihtiyacı i

çin 100,000, Edremit deki 
kıt'at ihtiya~ ıçın 99,000, 
Bergamadaki kıt.'at ıçın 
95,000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakaaaya konmuş
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Bali.kesirde As
keri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3171) (3345) 

4949 
••• 

Kayseri Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kıt'at İçin 200,000 kilo 
ekınek kapah zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 14 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 10 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 

o gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Kay
seride Askeri Satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(3199) <3536) 4972 
* :;. * 

Eskişehir Kol Ordu Satm 
Alma Komisyonundan : 

Eskişehirde bulunan la 
t'at ihtiyacı için 140,000 ki
lo un kapalı zarfla münakasa 
ya k~nmuştur. ihalesi~ A
ğustos 933 perşembe _günü 
saat 9,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya giı-
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mekflıp 
'larile Eskişehirde Kol Ordu 
ıSatın Alma Komisyonuna. mü 
racaatlan. (3229) (3755) 

"' lio lio • 
Birinci Fırka için boma 

masrafı mÜteBhhide ait olmak 
.üzere kapah zarfla münaka· 
saya konan 240 ton arpa ila 
nmda arpa kırma masrafı mü
teahhide ait olduğu kaydi kal 
dınlmışbr. (267) (3754) 

* • * 
Haydarpaşa Hastahanesi 

İhtiyacı için müteahhidi nanı 
ve hesabına pazarlığa konan 
12406 kilo yoğurda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden İ· 
halesi 5 Ağustos 933 cumar
tesi günü saat 11 re bırakıl 
mı~hr. İsteklilerin şartname· 
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa gİrmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı 
da Üçüncü Kol Ordu Sabn al 
ma .komisyonuna gelmeleri. 
(275) (3742) 

- - -------'"'------------------ --• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Fabrikalarnnız ihtiyacı için pazarlıkla 1250X 2000 
X 5 m / m eb'asında baş katlı (200) adet Kontr plake satın 
alınacaktır. 

Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa işti 
rak etmek üzere (7-8-933) pazartesi günü saat 15 te Galata
da Alım, Satım komisyonuna müracaatları. (3704) 

PATLICAN 

Komedi Fransez'de yaılı başlı kadınlar 
var ... Onların dilinden nasıl kurtuluruz 
sonra ... Düşünün bir kere ••. Mubibbeni
zi herkes Follies Bergereç'de danseder 
ken gördü... Maşallah onun dört başı 
mamur ... Onda olan şeyler öteki kadın· 
)arda ya hiç yokmuş, yahut evvelce var
ını§ ta timdi yok ... Yahut ta lüzumun
dan fazla var... Bütün bunları herkes 
görmüı ... Bu olacak it mi azizim! •.• 

Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
Komed.i Franıez'in artistler hesabı

na bir iyiliği vardır iri, oraya men1up 
artistler her gece serbest bulunurlar ... 
Eıtelle o zamana kadar «T artuffe» pi
yesindeki Flipote rolünden başka bir 
rol oynamamııtı; bu münasebetle (ma
kiyajmı bozmak için) o alqam •aat do
kuza kadar tiyatroda kalmağa mecbur 
olmuıtu. Komedi Fransez'e meıhur mi· 
rasyedilttden Hubert de Saint - Gau· 
den:s ötedenberi mensup bir metres pey
da ebneği~ kendi tahsına, ailesine ve meş 
ru zevcesine (Binli Levi) karşı bir borç 
bilirdi ... Halbuki Kont de Saint - Gau
dens de aksi gibi ancak ııenç kadınlar
dan hoşlanırdı. Bu ise bu programın la 
hakkukuna bir mani teşkil ediyordu. 

Bu vaziyet ka,ş ır ında Kont de Saint • 

. - : : .,,, 
Tercüme: Kamran Şerif 

Gaudens ne yaptı bilir misiniz? 
Kendi tabına muvafık bir metres t,,_ 

darik edip onu Komedi Fransez'e sok
du ..• 

Muhassesat nazırı müsteıan Grault -
Thomas asabi idi. Bu sersem (Grault -
Thoma•'ı kastediyoruz) Jokey klübe gir 
mek için can atıyordu. 

Kont de Saint - Gaudens ona dedi 
ki: 

- Azizim •izi klübe kaydettiririm.. 
Yalnız bir şartla... Estelle'i ciddl bir 
müesseseye kayırmak şartiyle ... Bu kız· 
cağızın da sanatında muvaffak olmasını 
temin etmek lizım .... 

Müessesenin ismini tasrih edince müs .. 
teıar yerinden :sıçradı. 

- l\1uhakkak latife ediyorsunuz ..• 

Kont cevap verdi: 
- Pekiila bilirsiniz ki Jokey klü

bün azası hep asılzade kima'llerdir. 
Bunlara ben sizin klüp azalığına ka
bulünüzü nasıl teklif edebilirim .... Bü 
tün resmikü§Btlarda Cümhuriyetper
ver ve Demokrat bir hükumetin mü
messili sıfatile heykeller önünde irat 
ettiğiniz nutuklarda asılzadeler aley
hine bir söylemed i ğinizi bırakmıyor
sunuz ... Üst üste haftada en aıağı iki 
reamiküşat yapılıyor ... Aaılzade aley• 
hinde ne kadar küfür yapar, bir he
sap ediniz.... Buna rağmen ben namzet 
liğinizi teklif edeceğim, Çünkü b en 
dos ılarıma h izmet etmekt en çekin· 
mem ••• 

Charlotıe Bicard böylelik le Kome
di Frans~z'e girdi. 
Hanımın m akyaj takımını ta~ıyan 

-
lat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Merkez Kumandanbğma 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için bin iki yüz altı ton 
Lavaınarin ve üç yüz ton krip 
le kömürü 23-8-933 çarşam
ba günü saat 14 te kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek isteyenle· 
rin her gün ve münakasaya gi 
rişeceklerin belli saatinden 
teklif mektuplarını Merkez 
Kumandanlığı satın alma ko- . 
misyonuna vermeleri. (128) 
(3768) 

Piyade Atış Mektebi ihti
yacı İçin On kalem muhtelif 
cins kereste 5-8-933 cumarte 
si günü saat 16 dan 16,30 za 
kadar pazarlıkla satın almaca 
ğmdan pazarlığa girişecekle
rin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(123) (3763) 

* "' * Harbiye Mektebi talebeleri 
nin ihtiyacı için 3-8-933 cu
martesi günü saat 11 den 
11,30 za kadar pazarlıkla kar 
puz alınacaktır. Pazarlığa gir 
mek İsteyenlerin belli saatin- ' 
de Merkez Kumandanlığı sa 
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (124) (3764) 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için iki bin kilo gaz ya 
ğı 5-8-933 cumartesi günü 
saat 16,30 dan 17 ye kadar pa 
iarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığa girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonda hazır 
bulunmaları. (126) (3766) 

* * * 
Levazım İşleri Dairesi İs

tanbul Yollama Müdürlüğü 
emrinde mevcut Sarım ismin 
deki Romorkör 23-8-933 çar 
şamba gÜnÜ saat 15 te kapalı 
zarfla tamir ettirilecektir. Şart 
namesinin görmek isteyenle 
rin her gün ve münakasaya gi 
rişeceklerin belli saatinden ev 
vel teklif mektuplarını Mer
kez Kumandanhğı Satmalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(127) (3767) 

"' "' " 
Merkez Kumandanbğma 

merbut kıt'at ve müessesat 
hayvanatmın ihtiyacı için 
288,000 kilo kuru ot 10-8-
933 perşembe günü saat on al 
tıda kapalı zarfla satın alına
caktır. İstekliler şartnamesini 
görmek için her giin ve müna· 
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupları 
nı Merkez Kuııiandanlığı Sa· 
tmalma Komisyonuna ver-
n1eleri. (84) (3436) 

4952 
* * • 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 203 ton kok kömürü 10-
8-933 perşembe giinü saat on 
beşte kapah zarfla satın alma 
caktır. İsteklilerin şartname 
sini görmek için her gün ve 

--;ADIKZADE BİRADERLER 
Vapurları 

SAKARYA Tapuru 

İST ANBUL - 1ZMIR SORA T 

POST ASI 
Her hafta cumarteşi günü sa.at 18 

de Galata rıhtımmdan hareket .,atar 
günü Izmire muvaeaıat, pazartesi ha 
reketle salı günü fstanbula avdet e
der. 

Fazla ta&ilat için Sirkeci Mey
menet Ham altıınıdıı acentalığa müra
caat. Telefon : 32J34. (6021) 

... ı .................. . 

Deniz Yolları Iıletmesi 
ACENTALARI: 

Karalılly - Kilprllbap Tel. 42362 
Sirkeci MWıllıdar adc ban 

Telefon: 2%140 

KARADENiZ POST ASI 

KARADENiZ 
2 Ağustoı 933 Çarıamba g ü nü 

saat 18 de kalkar. Dönüşte 
Tireboluya da uğrar. (3674)4863 

MERSiN POST ASI 

ÇANAK KALE 
Vapuru 4181933 cuma saat 10 
da idare nhbmından kalkar. 
Kuıadası ve Gelibolu'ya yalnı z 

1 dönüşt~ u~ar. "3770, ......................... 
................. 11:1!111 .. ~ 

TA VILZADE VAPURLARI 
' ...... hk Ekspres Postası 

Selamet 
vapuru h e r per§em 
be 16 da Sirkeci· 

lıareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve Köriez tıuikik Ayval ığa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma 
günü Edremit yolcularını t rene ye
t iştiri r ve Ayvalık yolcularını ayni .. 
gün akşarm Ayvalığa ~ıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres : Ye
miş'te T avilzade Mustafa biraderler. 
Te:eion : 22210. (MG6' I 

Merkez Kumandanlığına 
merbut ve İstanbul cihetinde 
bulunan kıt'at ve müessesat 
ihtiyace için iki bin ikiyüz on 
beş adet Elektrik anpülü 5-8-
933 cumartesi günü saat 
15,30 dan 16 ya kadar pazar
hkla satın alınacaktır. Pazarlı 
ğa girişmek isteyenlerin belli 
saatinde Merkez Kumandan· 
hğı Satmalma Komisyonun 
da hazır bulunmaları. (119) 
(3759) 

münakasaya girişeceklerin bel '"""""""'""""'"""""""""--- - --...... 

Merkez Kumandanhğına 
ınerbut ve karşıyakada bulu 
nan kıt'at ve miiessesat ihtiya 
cı için bin yedi yüz elli adet e
lektrik anpulü 5-8-933 cuınar 
tesi günü saat 15 ten 15,30 
za kadar pcıZarhkla satın ah
nacaktır. Pazarlığa gİrişecekle 
rin belli saatinde Merkez Ku 
mandanbğı satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(120) (3760) ...... 

li saatinden evvel teklif mek 
tµplanru Merkez K. Satmal
~a Komisyonuna vermeleri. 

1 
( 85) (3437) 4953 

' * * * 
' Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 

çin 2300 çeki odun 10-8-
933 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarfla satın ah
nacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
.uektuplarmı Merkez K. Sa
iınalma Komisyonuna ver
meleri. (88) (3440) 

4954 
Gülhane Askeri Hastaha

nesinin ihtiyacı için kırk üç 
k l ••• 

a em eczayi tıbbiye ve alatı • . . 
5-8-933 cumartesi günü saat Harbıye Mektebı lhtıyacı 
11 den 11 40 a kadar pazarlık İçin 850 ton Lavaınarin kömü 
la satın ahnacaktır. Pazarlığa rü 9-8-933 çarşamba günü saat 

· · k · l · b ili l 6 da kapalı zarfla satın alı-
tı,ı:ındşmMe ıksteyenKenn de lığı~a nacaktır. İsteklilerin şartna 
ıne er ez umanan ·· .. k'. h ·· 

t alın k · d h mesını gorme ıçm er gun 
sa m a omısyonun a a .. k • ki · 
zır bulunmaları, (121) bevelli~una. adsaya gırecl e eklir~f 
(3761) saatin en evve le 

mektuplannı Merkez K. SA. 
"' * * 

AL. KOM. nuna vermeleı·i. 
(89) (3469) 4959 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için on sekiz bin kilo sade yağ 
9·8-933 çarşamba günü saat 
15 te kapah zarfla satın alına 
caktır. Sartnarnesini görmek 

İsteyenle~in her giin ve münaka 
saya gireceklerin belli saatin· 
den evvel teklif mektuplarını 
Merkez K. Satmalına komisyo 
nuna vermeleri. (90) (3470) 

496() 

• * * 
İstanbul Deniz Y ollaına 

Müdürlüğü emrinde mevcut i 
ki nwnaralı şat 16-8-933 .çar 
ııamba gÜnÜ saat on dörtte a
leni münakasa ile tamir ettiri 
lecektir. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li vaktinde Merkez Satın alma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (1113) (3623) 

4985 

Harbiye Mektebi talebele 
rinin ihtiyacı için bin kilo şe
ker 5-8-933 cumartesi günü 
saat 14,30 dan 15 şe kadar pa 
zarlıkla satm alınacaktır. Pa
zarlığa girişeceklerin belli saa 
tinde Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (122) 
(3762) 

1 l.taabal Beledlyeat i .ola iar ı 1 

hir uıak arada bir metre seksen aan
timetre mesafe bırakarak peıisıra ge
liyordu. Charlotte bu giriıten derin 
ıuretıe müteneffir görünüyordu. 

Da ha o gece bir rezalete sebebiyet 
verdi. 

Büyük Trajediyen Syhvein sahneden 
çıkmış, buharını salıveren bir loko
motif tavn ve yürüyüıüle koridordan 
geçiyordu. 
Adamcağız o 11rada, bütün elbise

si boynundaki bir dizi inciden ibaret 
bir tazenin kaqmna çıkmasile oldu
ğu yere rmhlanıp kaldı. 

On saniye kadar sessiz ve hareket 
siz kaldıktan sonra içine bir mıktar 
hava çekti, bir an durdu, burnundan 
gürültülü bir surette soludu. 

Nihayet üstündeki romalı elbisesi· 
nin geniş yenile tiyatroda olıun, ha
riçte olsun daima peşinden gelen ve
fakar gölgenin yüzünü kapattı ... 
· - Aman Louise, bakma ... 

Bu zatı giydiği kostümden dolayı 
tanıdığına zahip olan Estelle des Car
pettes: 

- Bonjur, Fi - fi! Dedi. 
Sonra ihtiyar Horace'ı şaşkın bir hal· 

de olduğu yerde bırakarak, o sırada 
önündeki sehpa üzerine konulmuf 

Beher metro murabbaına 4 lira kıymet konulan Büyük 
Adada ayayani yanğm yerinde çınar caddesinde 2,5 ve 28 
Metro murabbaı iki kıt'a arsa satılmak üzere açık müzaye
deye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Leva 
zun Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 7 lirahk temi
nat makbuz veya mektubu ile 24-8-933 perşembe gÜnü saat 
on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (3757) 

aaçlannı düzeltmekle meıgul bulu
nan zarafetile mqhur büyük ve milli bir 
mümeni.Jemizin locasına ıirerek: 

- Bana bak, cicim ... Dedi. Sende 
biraz yağlı beyaz düzgün var mı? Bu 
rada ne arasan bulunmuyor •. 

Eatelle'e büyüklerini saymak lazım 
geldiğini ve Flipote rolünü giyimli o
larak oynamak daha muvafık olduğu
nu bin dertle anlatabilmiıler. 

Bir müddet sonra Huberl de Saint
Gaudena E•telle'e Caurcelles sokağm• 
da küçük bir konak aldı. 

Eıtelle: 
- insan evine kimseyi davet ede

miyccek olduktan sonra konağı ol· 
muı ne yarar ... Dedi. 

Onun için konakta bir ziyafet ver
meğe karar verdiler. 

Matmazel Bicard'm evinde verdi
ği bu ilk ziyafet cidden pek muvaffa
kiyetli oldu.. 

Davetliler içinde Müateıar Grailt • 
Thomaa vardı. Bu sersem, sırtında bir 
smokin, ellerinde de beyaz eldivenler 
olduğu için kendini yüksek bir cemi
yet içinde zannediyordu. 

Estelle ziyafete: Komed> Fransez'i 
davet etmişti. Fakat Komedi mensup
ları bu daveti iatihkarla reddettiler. 

Estelle de tutup Follie a - Bergeres' teki 
arkadaılanm davet etti. Onlara k ibar 
insanlarla düıüp kalkbğını göstermek 
istiyordu. 

Gönderdiği davetiyeye ıöyle bir ha· 
fiye ilave etmiıti: 

- Bir iki ar.kadatını da beraber 
getirebilirainitz. 

Bu ıuretle Eıtelle'in ıalonu bir ıürü 
ııiizel gÜzel kadınlarla doldu. Doğru-
sunu isterseniz, hu &Üze) tazeler, ha
l<iki kibar kadınlar kadar rabıtalı ha· 
reket ediyorlar ve onlardan daha aaç• 
ma söylemiyorlardı. Yalnız araların· 
da bir fark vana bunlar söyledikleri 
yüksek aeıle aöyliyorlardı. • 

Zaten ziyafette hakikaten k ibar 
denilecek yalrua hir kadın vardı. Teh· 
likeli hir mahlUk olan Baronne du Gu 
ildo monden bir ıaire idi. Bu kadının 
tehlikesi daima muauam bir müsved
de tomarı ile birlikte ııe:zmeei idi. Bu 
tomar bükülü bir halde bulunduğu 
müddetçe tamamile zararsızdı. Faka' 
tomarm heran açdmak ihtimali vardı. 
Bu da etraftakileri daimi bir surette 
tehdit eden bir tehlike idi. 

(Bitmedi) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ........... en: 
Fabrikamizda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•aHi toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az olmamak 

üzere her l•teyene •ablmaktadır. Fiatlarımız e•kİ•l gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci lstasyoaunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çt;:!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~anllıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustur. 
Ancak ea az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. l.tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 6at tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek 6zere derhal göaderJlir. Depodan itibaren bAtlln ma•,raflar 
ve me•'uliyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafın~an müıterl he•abına aigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon alparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagoa baııaa beı lira 
tenzilattan iatlfade ederler. 

Adre•: latanbul'da Bahçekapıda Dördtincü Vakıf Han. No. 40-30 Tel~raf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı 
OSMANLI BANKASI 

28 Şubat 1933 tarihindeki mali ua.ziyel 
A K T 1 F 1stcrlin ş. P. 

His"" sene-tlerinin tesviyesi talep edilmemiş ol;ın kıomı 5.000.000 - -
Kasada ve Biınkalarda mevcut nukut 4.372.284 14 1 
Kısa vadeli avanslar ve röporla.r 1.306.261 19 9· 

Tahsil olunacak scncNer 
Cüzdanda mevcut Kı}'<lletler 
Borçlu hesabı cariler 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikitc borçlular 
Gayri menkul malla..- ve moıl>ilp 
Mö.tderrik 

PASiF 
Sermaye 
Statü mucibince ifraz edilcıı mtİJ'•t a!cçeal 
Mevkii tednülde bulunan banknotlar 
Görü!diiğünde ödenecek 11C11~r ve v a<ieli scnetl.:c 
!\!ecaldı hesabı cariLcr 
VadeH bonolar ve hesabı cariler 
KalMlleı 

l'n ü· eferrill. 

Kuvuda muvafık oUuğu ı .. dik olunur 

5.120.965 6 11 

2.200.454 19 2 

j.257.384 - 11 

1.839.732 15 10 
967.435 8 -
638.666 - 8 

93.112 3 g 

25.796.297 g 1 

t1terlin Ş. P. 

to.000.000 - -
1.250.000 - -

379.360 1 1 
246.622 1 g 

11.447.597 18 1 
' 1.228. 725 9 5 

967.4~5 8 -
276.556 10 9 

25.796.297 g 1 

Müdür mumi Müdür Mu.trini 
E. tiODLER Umıımi Müdıir M·uuiııi 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 37 48 çift yerli sarı yemeni ka-
palı zarf münakasası 7 Ağustos 1933 pazartesi günü saat 11 
de yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyİ gör
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminat evve 
liye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkUr giinün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3377) 

4551 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut numunesi gibi 20000 çift yerli tire çorap ka
pah zarf münakasasiyle 7 Ağustos 933 pazartesi günü saat 
15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi gör· 
mek üzere her gün ve münakasaya girmek için teminatı evve 
liye makbuzu ve teklifnameleriyle mezkUr günün muayyen 
saatinde komisyonumuza müracaatları. (3376) 

4550 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümune ve evsafına göre 2000 arka çantası ka
palı zarf münakasası 7 Ağustos 933 pazartesi giinü saat 10 
da yapılacağından İsteklilerin şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gÜn ve münakasaya girmek için teminatı ev
veliye makbuzu ve teklifnameleriyle beraber mezkıir günün 
muayyen saatinde komisyonumuza müracaatları. (3378) 

45SZ 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Cihannima mahallesinin yıldız hamam sokağında 15 

numaralı mukaddema Su Deposu elyevm ikametgah olan 
ebniye: 

Balada evsafı yazılı ebn iye 15-7-933 tarihinden itiba 
ren 25 gün müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerin 
yevmi ihale olan 10-&·933 taıihine müsadif perşembe günü 
saat 14 te Beşiktaş malmüdür lüğünde müteşekkil satış komis 
yonuna müracaatları. (3446) 5017 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Ma mülhakat Düzce ve Hendek idare ambarlarında mi.İ·· 
lerakim takriben (870,000) kiio tütünün İstanbula nakli 
pazarlıkla ihale olunacaktır. T.ıliplerin şartnameyi gördük
ten sonra pazarlığa İştirak etmen: üzere Ofo 7,5 teminatlarını 
hamilen 7-8-933 pazartesi qünü saat 14 te Galata'da Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. (3450) 

İnhisarlar Umum Müdürlüs?·ünden: 
Paşabahçe Fabrikası için pazarlıkla (2250) ton l\ıla<len 

Kömürü satm alınacaktır. Tali;>lcrin şartnameyi gÖrJüktc•"l 
sonra pazarlığa İştirak etmek üzere (o/0 7,5) tcmİr!at!a:·:ru 
hamilen 9-8-933 çarşamba günü saat 15 te C:< . ~:-.-.!a Alm, 
Satrm Komisyonuna müracaatları. (3455) ' 

alt ül&sası 
Kullanınız sütünüzü arttırır 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir (60W) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

548 
496 
497 
SOi 
503 

504 
506 
513 
517 
519 
520 
523 
524 
525 
626 
S28 

Semti 

He1beliada .. 
" 

OrtakiJ 
.. 
.. 

BllyDkacla 
Yetilk6f 
Büyllkacla 

.. 
Botu içi 
Blyllkade 

" .. .. .. 

Mahalleli 

Dai .. 
•• 

Ortakö1 .. 
.. 

Niıam 
Kllyiçi 
Cami 
Maden 
Yenikö1 
Karaafil 

.. 
Yalı 

.. 

•• 
Bahri1e 
Portakal 
Allbıırhdere 

" 
Fabrika 
Fırın ff ayazma 
Çalar çakmazı 
Şala 
Birincisokak 
Temeııaa 

Kuakol 
Mustafa bey 
Ayanikola 

•• 

Cinsi Hiueıli EmlAk Hisseye gllre 
No. 
84 
8(; 

ııuıhammen lq meti 
Ah~ap hane .. 
Arsa artını 110 
Araa artını 400 

Tam 

" .. 
" 

3 •ükerrer 
1051107 

300 T. L 
300 ,, 
100 " 
100 .. 

Tarla d&nllm 18, e.telı: 1 al'flll 212 " 35 ellkerrer 500 .. 
•• etki 

Çiçek bahçesi " 11 
Ahşap UDe 65,192 17 
Ah.-p une .-e clakkia. Tam 11/12113 
Abpp haıııe 12116 5 
Ana ıııetreai 6S 1681252 21 
Aqap baee tn 24 

" Ta• Sl 
" 2660/11520 12 
.. 16148 17 

Kiğlr hane Ye ltabçe metresi J02 Tam 71 
Sahilde araa metreai 1417 .. 75 

2101) 
338 
800 
375 
so 

500 
500 

1400 
500 

1000 
1417 

.. .. 
•• .. .. .. .. .. .. .. 

Yiilde yedi ~ pey akçeaile ihale bedelleri nakten nya pyrimllhadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yanlı gayrimeokdler 
açık artbrma mllddetleri uzatılmııtır. Kat'i ihaleleri 3181933 perşembe giioü saat o• beştedir. Şartname Bankamı& kapısın• asılmıştır. 
Seuei lıaliy9 vergisile belediye reaimleri mDtleriye aittir. (3511) 

lf'nllt s..
" ··ıEno.......... ·""""'-... -
fo,,.OWot , 

T.ıt. 6 

· yelJıt avarızdan sizi Tibya 
edece le olan Eoo"s •• Fnı'l Salt" 

müstahzarını almalı: ıçıo mühlik 
bekkJneflDIZ, 

Soboh ..,. 
okşom btf 
bordolt.., 
derununda 
bir kahve 
kaşı~ı mık· 
don flôOdirı 

·969) 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

latanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için muk 
tezi odun ile mangal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere her gün Adliye Levazım Mü
meyyizliğine ve münakasaya iştirak edeceklerin 19-8-9~3 cu
martesi günü saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komısyonu 
mahsusuna müracaatları ilan olunur. (3707) 

5044 

Haydarpaşa Emrazı istiliiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemiz için 120 ton Kriple Maden kömürü ile 
60 ton yerli kok kömürü ve 4000 kilo meşe kömürü ve 100 
çeki meşe odunu olbaptaki ~aıtnames.i mücibince ayrı ayrı 
münakasa suretile mubaaya edilecektır. Münakasa 7 Ağus
tos 933 pazartesi giinü saat 14 te Galatada Kara Mustafapa
şa sokağrnda İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye meııkezindeki 
Komisyonda yapılacağından taliplerin şartnamelerini gör
mek üzere hastane idaresine veya mezkUr Merkez Levazım 
!Vfomurluğuna müracaatları. <3365) 4547 

idaresı • A 
ı.an arı 

2 Ağüstos 933 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş bulu
nan banliyö tipi makas göbek )eri ve teferruatı münakasası 
17 Ağustos 933 perşembe gün üne talik edilmiştir. (3624) 

4794 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma .komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları ya 
:zılı (4) kalem (Eşya ve malzemenin) ayn ayn kapalı zari 
münakasalan iaimleri hizalar mda gösterilen tarih ve saatler 
de yapılacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri göı 
mek üzere her gÜn ve münakasalara girmek için talip o'a 
cakları kalemlere ait ilk teminat ve teklifnamelerile berabeı 
mezkıir günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müra
caatları. (3383) 

Cinsi ve Miktan 
20000 takım kısa kol ve ba

cak çamaşır 
8100 adet kilim 

11500 Ekmek torbası 
71800 metro yazlık kumaş 

Münakasa tarihi günü 

13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustoa 933 

pazar 
pazar 
Pazar 
Pazar 

ıaatı 

10 
11 
15 
16 
soı,; 

Maarif Vekaletinden: 
- llk mekteplerın dördüncü beşinci sınıflarına mahsus Ta 
rih kitaplarının basla ve sahş işinin pazarlıkla ihalesi. 

İlkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıftan için MaaTif 
Vekaletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitap
larının basma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağus
tos 1933 perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Veki 
Jeti Müsteşarlık makammda toplanacak komisyon huzurunda 
pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak ebnek istiyen 
lerin şartnamesini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine,. 
İstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müsved
delerini görmek için de Ankara da Maarif Vekaleti Neşriyat 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt 
başına 3000 liralık muvakkat teminat akçasını Malsandığma 
yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu laymette bir banka 
mektubunu Komisyon Reisliğine tevdi etmiı bulunmaları la
znndır. (3716) 4896 

Mülga Seyrisefain idaresi 
Tasfiye Heyeti Reisliğinden: 

2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti U 
mun:iyesİ 1 Temmuz 933 tarihinden itibaren lagv edilmiş ve 
(1932) ,senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vere 
ceği ha~eye intikal eylemiştir. Mezkıir idareden alacağı o 
lanlarm alacaklarının hanği seneye ait ve ne cihetten ol
duğunun Ağustos 933 sonuna kadar pullu bir beyanname i
le Hey'ete bildirmeleri. (3517) uoo 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Kay-..-C-,,'J"l. il' Q ~ .... !.·y.a R .. ıyasetı·nden·. Mektep Eylulun 18 inci pazartesi aaat 13,30 da açılır. Lise kısmından 

.... "- ~ fJ "-"" u r6.,; maada mükemmel ticari ve ev idar~i şubeleri vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hir.miihale son derece 

159 lir:ı ü~r-:!'!:E Kay.:;c:-İ b~ 'ediye fen memurluğu münhal ihtima~1 eJ:'i•. Darülf:lnün bakalorya>ına haznladığı da bu •cne mezun 
buhı:n:~u":•.tnd3'.!1 1<11İp ol:-. hrııı b;r an e-;vel evrakı müshitelf"- olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyctik sabittir. 

• - • ı_ 1 1
. • • .. 1 •

1
• , Ücret dör: taksitle v~rilir. l'azlJ malumat almak için her zaman mektupla 

ri ile ':;ir:ikte X;ı:;;Je•l .11!-c .. ıyc nya-;..:h!:e nıl!rac=ıatıarı ı .ın om /, usto• tan itibaren Salı ve Cuma günleri biz>at mektebe 
nt:.ı• . (35S8) 5052 ı lc-i.ııiıiııiiiiiiiı müraca.ı.t edilebilir. Telefon: 6-0474. • (5207)-f~lS= 
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Anhara tavukçuluk enıti tüsünden bir höfe ..• 

• 
Istanbul tavukçularına da 

damızlık verilecek 
Ancak damızlık alan tavukçuları Ziraat 

Vekaleti kontrol edecek 
Ziraat Vekaleti Tavukçuluk Enstitü

sü, memlekette ıslah edilmit tavuk ye
tiştirmek için yapmakta olduğu ite de
vam etmektedir. 

Ziraat V ekileti her taraftan ııösterilen 
alakayı nıwın dikkate alarak bu ıeııe 
nüessae tetkiylatmın inıkin ni.betinde 
oüyütülmesim lıararlqbrmıftır. Möease
ıenin en büyiik ıacksanları damızlık kü
mesleri idi. Bu sene alb tane damızlık 
kümesi yapılacaktır. Bu kümeslerin 
beherinde damızlığa mahsus on bet ta
vuk bir boros konacak ve bir büyilklük
le olacaktır. Bu kümeslerde yüz tane pi
lice balnlabilecektir. Bundan ba§ka ev
velce müesıesede yapılamayıp nokıan 

kalan samanlık, depo, ambar ve yem ba
zırlamağa mahsus yerler de yapılacaktır. 
Bu &u,.etle önümüzdeki ıene bit"8z daha 
fazlalaştırması ve daha çok civciv yetit
tirmek imkanı temin edilmiı olacaktır. 

lstanbuldaki belli başlı tavuk yetiıtir
me müesseseleri de Enıtitüye müracaat 
ederek damızlık İstemektedir. Müessese 
bunlara bu sene mümkün olduğu kadar 

danuzlık verecektir. Fakat Ziraat V eki
leti bu müesseselerin danuzlık cins yu
murta satbklannı ve batta piliç ve ta
vuk satacaklannı nazarı dikkate alarak 
bunlan ve bunlann faaliyetlerini sıkı 
bir kontrole tibi tntınağa karar vennİf
tir. 

Enstitünün bu sene yetiıtirdiği piliç
lerin ilk cıkanlan yumurtlamağa bafla
mışlardır. -Bu suretle müeııesenin dört. 
dört buçuk aylık piliçleri yumurta ver
dikleri anlaıılınııtır. Bunların yumurta 
ağırlıkları 52 gramdır. ilk defa yunuırt
lıyan bu bayvanlard'a yumurta ağırlığı
nın bu derece olması büyüdükçe yumur
ta ılğırlığının daha fazla olacağına §Üpbe 
buakmamaktadır. ilk yumurtlamağa bat 
lıyan piliçlerin kendi ağırlıkları bin bet 
yüz ıeksen gramdır. Bu ağırlık da bun
ların büyüme hususunda çok iyi yetit
tiklerini göstermektedir. Ayni yaıtaki 

horoslann ağırlığı da iki bin yüz gram 
gelınektedir. Ayni yaştaki Rudaylant pi
liçlerinin tavuklannda ağırlığı iki bin ve 
boroslannda ela iki bin beş yüz elli gram-

Adliye Vekilinin de 
bir dava ve 

sam.ii olduğu 
karar 

'.Ankara a~ır ceza mahkemesinin bef sene evvel kambur T evlik iamin 
de birini parasına tamaan öldüren Ayet, Hamit ve Ahmet hakkında 
karannı verdiğir.ıi y=mı,tık. 

Son celsede samiin arasında Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
de bulunmu~tur. Resmimiz Adliye Vekilini aamiin arasında ve hey«'
iıhakime ile maznunları gÖ$termekteclir. 

c1ır. 1 Okuyucularımızın mektupları 
Halen müessesede Legorn ve Ruday-

lant cinslerinden geçen senenin tavuğu '"Efendim, 
olan damızlık yüz seksen beıtir. Bunla- Şehir dahilinde halkın okuması i-
nn yinni beti Rudaylanttır. Bunlardan çin asılan ilan, tarife, tabela ve aaire
yevmi alınan yumurta saym yüz ile yüz de görülen imli. yanlıılan pek çoktur. 
kırk arasındadır. Bunun tavuk sayısına Bunlar haddi zatmda büyülder için 
nazaran biraz az olu,u artık hayvanla- bir mesele değildir. Fakat çocuk Jan
rın tüy değiştirme zamanı olması dola- mızın bunları okuya okuya imlayı 
yısiyle yumurtalarını kesmesinden ileri yanlıt bellemeleri ihtimali çok varit-
gelmektedir. tir. Bunlar hazan her gün rastgeldiği

Enstitü bu sene yetittirdiği civcivleri 
muntazaman tartmı~ ve on ikinci hafta
dan itibaren de boyl"nru ölçmeğe başla
mıftır. Halen Rudaylant cinsi yirmi beş 
santim uzunluğunda olan ölçü ile ölçül&-
miyecek kadar büyümüıtür. • 

miz yerlerdedir .• Meseli. Postabanede 
teigraf giteıinde asılı olan Yıldırım 
telgrafnamesi ilanında aynen '"Müdü
riyet'', otobüslere belediye tarafından 
verilip taliki mecburi tutulan levha
larda «Hatti iıtiab», Halk pasta sa
lonun~ (Can Kaya) -.ibileri ile bi-

1 Kiracı 
Bulunamıyor mu? 

ANKARA, 31 (Milliyet) - ldarei 
bususiycn.İn Maarif vekftleti altında 
yaptıı·dığ.ı sıra dükkanlardan bahçe 
tarafındakileı·den yan•ından fazlası 
bostur. K.iralannıo pahalılıtı dolayı&i
le ~üıteri bul .. mayan ve ad~i seki
zi bulan bu dükkanların, kfraları mu
tedil bir hadde ininceye kadar kiracı 
bulamayacaİfı anlatılmaktadır. 

Odun, kömür 
Depoları 

ANKARA, 31 (Milliyet) - Anka
ra belediyesi, belediye kanunundan 
aldığı salahiyetle ıehir i9inden ndun 
ve kömür depolannı ıehir haricine 
çıkarmı§b. Bunlar Akköprü ve Bend
deresi- ile Cebeci taraflannda teksif 
ettirilmiıtir. 

zinı gözlerimiz bile o kadar iatinaa 
peyda etmİftir ki küçüklerin yanlııla
ra alıtmamıuı ihtimali yoktur. Bunlar 
la acaba kim oğratacak? 

Veziroğlu: Mehmet Ali 

' 

n 
Beddua alanlar 

ANKARA, 31 (Milliyet) - Ufacıll 
kağıt külahlara kabak çekirdeği k 
yarak birer kunııa satmak son günleı 
de küçük sermayeli seyyar satıcıl arı 
bfr icadıdır. Bunlar, Klüp sinema 
civarında, umumi bahçelerde Çô 

müıteri bulmakta ve fakat hiç ~üph 
yok ki; tdmizlik amel esinden de bi 
hayli hed dua almaktadırlar. 

Buz gibi ayran 

, 

, -
ANKARA, 31 (Milliyet) - Ayran, 

Ankarada bilhasaa yaz günleri pek 
revaçta bir içkidir. Resmimiz bir buz 
lu ayran satıcıaını göatermektedir. 
Ankaranm yağlı yoğurdile yapılan 
bu ayranın buz gibi sağuk olmak t•r
tile bardağı yÜz paraya verilmekte
dir. Gazozculara müthİJ bir rakip de
ğil mi? 

...................................................... ._ ....... __ .,_.ıııııi11111İııı ................................................................................. __ 
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Radyolin 
Kullanmak kafidir! 

Nefaset ve mükemmeliyetile 
Tlrklyeyl Avrupa dit macunla
rından müatağai bırakaa RAD
YOLINI bir defa ~ ecrü''le ediniz 

j 

Dl·K AT! Yerli Mallar Sergisindeki imalat
hanede mamulah 'e tüplerin 

üoldurulm <ıaını r örünür. 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 

Abonelere ilan 
Terkoa - latanbul arasındaki şebeke üzerinde yapılmakta 

olan mühim tevsiat ameliyatı neticesi olarak 2 Ağustos 33 
günü öğleden evvel lasmen su cereyanının kesileceği ve bunun 
mümkün mertebe az bir müddet devam etmesi için İcap e
den her türlü tedabirin ittihaz kılınmış olduğu Sular idaresi 
tarafından muhterem abonelerine ilan olunur. (3771) 

Umumi N~riyat ve Yau l~leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaaalık T. A. Ş. 

1 

1 

ı! 

1
- Askeri tab!ika

lar ilanları 

Aşağıda Yazılı yeşil ' bze
ler münakasaya konulmuştur. 
Vermek isteyenler şartname 
sını görmek ve münakasaya 
girmek için 1 O Ağustos 933 
perşembe günü saat 14 te Ba 
ıor ki'yde Barut F abrikalarm 
da satın alma komisyonuna 
müracaat etsinler. (302) 

• (3514) 
T opl.anede A•· Barut Fabrilu 

ke Sana't1ar aı Mu.haf•• 
Mektebi için Efradı içi• 

Kilo Kilo 
655 100 Ayşe ka-

Fasulvası 

480 o Sakız bağı 
320 150 Patates 

60 O Çalı F asulya111 
25 O Dere otu 

365 50 Taze Bamya 
485 150 Patlıcan 
245 O Dolmalık ye 

415 80 
şil biber 

Kırmızı do-
mates 

320 150 Kuru soğan 
15 o Maydanoz 

4968 

-· NOVOTNI.-. 
Bahçe ve Birah~ne•i 
Beyoğlunun en latif, en kibar 

Aile Bahçesi 

BiRA 20 
KURUŞ 

Nefis mezelerle 
Her nevi rakı 

En eyi yemeklar 

HER AKŞAM MUZIK 

j 

Kartal kra memurlıuğıından : Bir 

(5942].._ ... 

l~Göz Hekimi 

1 
Dr. S. Şükrü 
Birinci sınıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

borçtan dolayi mahcuz olup paraya çev-
' rilmesine karar verilen dolaybada kay 

narca mevkimde ve deruninde boıtan 

kuyU11u ve kırkı mütecaviz vİ§:lle kir.ız 

şeftalı ıeytin iocir ceviz ağaçla.rı buiu 

• 

• 

4969 

nan beş dönüm miktarında ve beher Jö muhamnıenesinin yüzde ye.di buçuğu 

nümü yüz lira kıymeti muhammeneli nisbe•inde pey akçesile ve şartname,i-

babçc 6-9-933 tarihi.ne milsadif çar- ni görmek isteyenlerin tMibi il3nd1n i 

'8mba günü saat 14 te açık arttırma ile tibaren Kartal icra memurluğuna mii-

ı.atılacal:ından talif) olanların kıym".ti racaatlan ilan oJ.unu.r. (6001) 


