
605 ilkmektep muallimine 
zam yapıldı. Tedrisat müfet
tişlerinin zammı da yakında 
bildirilecek .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Bulgar 
Milletler 
katibi ile 
görüştü .. 

Kralı Cenevrede 
Cemiyeti Umumi 
50 dakika kadar 
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Yeni Seyyah 
- Plajİmiz var, denizden isti

fade edeceksiniz. Kahvalb, öğle 
ve alqam yemekleri, sonra banyo
lu bir oda: hepsi 50 frank 1 

vusturya 
ir polis 

1 an 
kuvvet• 

a kar • 
1 18, O· • • 

8 e TIJrdum: 400 kurut·. Bura-
11 cenup Fransasımn en zengin 
sayfiyelerinden biri idi. Ertesi 
gün müdire yandaki büyük oteli 
gösterdi: Reşit Galip Beyin evinde 

dün bir toplantı yapıldı 
- Daha üç sene evvel bu otelde 

yalnız oda kirası günde 500 fran· 
kb. Fakat artık hep ucuz pansiyon 
uw!üne dönüyor. 

Hakikaten Avrupamn her :yerin
de fert - seyyah tipi ortadan kalkı
yor. Hususi yatlardan bir çoğu 
otellenn, klüplerin ve seyahat a
centelerinin mütterek - gezinti 
vapurları haline gelmiftir. Son de
rece rahat oto - karlar İstanbul ile 
İzmit kadar mesafe üzerinde gidip 
gelme bir iki Türk lirasına müfte
ri taşımaktadırlar. Bunun için tim
di scyyahçılrk, bizim bildiğimiz 
manadan büsbütün batka türlü, 
bir teşkilat iti olmuştur. Fransa
clan İspanyaya adam bapna 700 
franga (56 Türk lirası) on on beş 
v,iinlük seyahatler vardır. (Anka
ıaya birinci mevki yataklı ile gidip 
gelme fiati hemen hemen hunun 
iki misline yakındır). İtalya yeni 
evlilere şimendiferlerde yüzde 
seksen tenzilat yaptıktan ba,ka, 
genç karı kocaları Romada Papa 
tarafından taktis te ettirmektedir. 

Ecnebi profesörlerin ve yeni eleman
ların bugün ilanı bekleniyor 

Bundan kolaylıkla anlllfılabilir 
ki en pahalı zannettiğimiz Avru
pa memleketlerinde, en pahalı 
olan hayat tarzı içinde bile artık 
bir Türk lirası dahi belli bllflr bir 
kıymet olmu~tur. Halbuki geçen
lerde İstanbul plajlarından birine 
giden bir ahbabım, yemeksiz iç
meksiz, sadece soyunup giyinmek 
için kendisinden 5 lira baraka ki
rası istendiğini anlattı. Şimdi 5 
Türk lirasına bu barakanın çok 
iyisi Londra camekanlarında sah
hkbr. 

İstanbul seyyah ,ehri olmak 
için Avrupaya çok uzaktı. Bugün 
hem uzak, hem de çok pahalıdır. 
lstanbulun uzaklığını tayyarecili
ğin inki,afı giderecektir. Pahalılı
ğını ise ancak umumi menafi mü
esseselerinin mürakabesi altında 
nakliyat ve ikamet vasıtalarının, 
perakende seyyah değil, toptan 
ıeyyah esaslan üzerinden or~ani
ze olmaaı ortadan kaldırabilir. 

Herkes yalnız efyanın değil, gü
ne~in, tuzlu suyun ve havanın da 
ucuzunu arıyor. Bir kimseyi otur
Juğu yerJen ve oturma halinJen 
daha fazla para sarfettiren seya
hat, refah devrinin bir habrası 
olarak uzaklllfıp gitmektedir. 

Falih RIFKI 

Milliyet: Bu makale yazıldık
tan sonra gelen Times gazetesinde 
Falih Rıfkı Beyin yazısını teyit 
eder dikkate f&Y•n bir ilan gör
dük. Bu ilana göre 16 bin ton bir 
vapurla İngiltereden Çanakkaleye 
kadar devam edecek bir seyahatin 
170 liraya yapılacağı bildirilmek
tedir. llan aynca yolculara İstan
bul, Atina ve Napoli fehirlerini 
ziyaret ettirecektir. Ziyaret mas
raflarının da bu ücrete dahil oldu
ğu nazarı dikkate alınmalıdır. 

Bulgar Kıralı 
Cenevrede 
Boris Hz. Milletler cemi

yeti katibi ile görüştü 
CENEVRE 6 (A.A.) - Bulgar kra 

lı Boriı bu aabah Milletler cemiyeti u 
mumi ki.tibi M. Avenoru ziyaret et
miıtir. Elli dakika aüren görüpne ta
ma.men huauai oldu ve biç siyasi bir 
meaeleye temaa edilmediği iİ:aydedil· 
mektedir. Kral Boria Cenevreden bu 
ııün öğleden aonra aynlacaktır. 

Hudut haricine çıkarılan 
ecnebi 

Gazetemizin dünkü Son haber kıa
mınd .. Ankarada ecnebi bü~ firma· 
lardan birinin mümeaailimn görülen 
lüzum üzerine hud..ıt haricine çıkarıl· 
dığını yazmıştık. 

Viken Arınatrong'un mümessili o
lan ve bazı işleri ve teşebbüaleri ıüp
he veren bu şahıa Ankaradan şehri
mize getirilmiı ve geçen haftanın son 
günlerinde huduttan dışan çıkarılmıı 
tır. Vikers Armatrong finnasi vaktile 
memleketimizde Teraane iıile meı· 
gul olmuıtu. Bil&hara bu iı kendisin· 
den almmııtır. Yalnız bazı iıler için 
memleketimi:ııde iki mümeaıili bulua
makta idi 

Memurların maaşları verilmeye başlandı 
Maarif Vekili Re 

tit Galip Bey dün 
evinde meuul ol
muı ve ıehrimizde 
bulunan ecnebi pro 
fesörlerden Sho

vartz, Niaaen ve 

Zaverburg'u kabul 

etmiıtir. Vekil Bey 

profesörlerle Türk 

Üniversitesinin ye .. 
ni teıiıi dolayıaile 

teıkilatı, faaliyet 

programı etrafında 

görüşmÜ§IÜr J:cne• 

bi profesörler Tür

kiyedeki ilim inkı-

labını takdir etm"k Schwart:z:, Zaverburg, Niasen 
tedirler •• Şehrimizdeki profesörler bir sör gelecektir. Bu profeıörler kendi 
kaç gÜne kadar memleketlerine döne aahalarmda beynelmilel otorite ıahi-
cekler ve dera seneai baımda tekrar bi yüksek zevattır. Gelecek bu profe-
geleceklerdir. aörlerden biri Götingen Onivcraiteıi 

Yeni ecnebi hocalar profesörlerinden Yamea'dir. Bu zat 
Nobel mükafatını haiz, ikinci fi~ik 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Bu ayın onunda ve on ikisinde mem· 

leketimize yeniden dört ecnebi profe .. 

Hususi vapurların nakliye 
ücretlerinin daha ucuz 

olması isteniyor! 
Üç gün zarfında bütün vapurların kıy
metleri takdir edilerek tebliğ edilecek 

Mütercim z.ade Hakkı Bey 

1 Eylülden itibaren Türk limanları 
araoında tatbik edilecek yolcu ve eı
ya tarifelerini tanzime memur komis
yon, dün ikinci toplanbamı, Deniz Ti .. 
caret müdürlüğü salonunda, Deniz ve 
Hava müsteıan Sadullah Beyin riya
setinde yapmııtır. Dünkü içtimada, 
lktraat vek81etince mÜzakerata zemin 
olmak Üzere hazırlanan yolcu tarife· 
leri projeleri de azaya dağıtılmıı ve 
e,ya tarifeleri projelerile yolcu tari· 
feleri projeleri üzerinde müzakerata 
ba~lanmııtır. Vapurcular mahafilinden 
tere~tüh eden malômata göre, Tica
ret odaaı mümesıillen, yolcu tarifele
rinde, devlet deniz yollan iılebne j. 
dareıile hususi vapurcular ıirketi va
purlannda müsavi ücretlerini tatbi· 
kmı muvafık göremediklerini, devlet 
deniz yollan vapurlanrun daha lükı 
kamaralara malik olduğunu ve daha 

(Devamı 5 ind sahifede) 

Dün de 30 bin kişi sergiyi 
gezdi, müsabaka yapılıyor 
Seyyahlar sergiden çok şeyler aldılar 
Serginin gelecek sefer haftada bir gün 

Ücretle gezilmesi temin edilecek 

Sergide Kurukahveci Mehmet 

Betinci yerli maJlar sercisinin dün 
altıncı ıünü idi. 

Pazar olmak dolayısile 30,000 den 
fazla ziyaretçi gelrniıtir. 

Istanbulda bulunan muhtelif millet• 

Elendi Mahdum/an paviyonu 

lere menaup seyyahlar da serariyi gez ... 
mitler ve bazı mübayaatta bulunmuılar
dır. 

Ecnebi ıeyyahlar halı ve çinilere bil
(Devamı S inci sahifede) 

1 
1 

t şki i 
Belediyeler 
Bankası 
Nizamname Heyeti veki

lede kabul edildi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Ahi

ren bir kanunla leıiıi kabul edilen 
belediyeler bankasının nizamnameıi 
Heyeti vekilece kabul olunmuıtur. Bu 
nizamnameye göre bankanın müdde
ti teşekkülü tarihinden itibaren 99 ae
nedir. Ve idare merkezi Ankaradır. 
Banka hükmi ıahsiyeti haiz bir mü
eueıe olup muamelelerinde bu nizam 
name hükümlerine tabidir. Tetkil 
maksadı belediyelere ıeliirlerin tan· 
zim ve teıiıi iılerinde yapacakları e .. 
saolı imme itleri için muhtaç oldukla
rı parayı yapılacak iş.lerin ebemmiye 
tine, belediyelerin ödeme kabiliyetle
rine göre ikraz etmek kısa ve uzun 
vadeli avans vermek ve cari hesaplar 
açmak veya bunlara tavassut ve ke
falet etmektedir.. ikraz müddetleri 
bir !CQeden on seneye kadardır. Kııa 
vadeli avanslarla cari hesaplar aene
ıi içinde, uzun vadeli hesaplar ve eari 
hesaplar azami üç senede ödenmPk 
Üzere açılır. Bu avans ve cari hesap .. 
!arın vadeleri huliilünde nakden ka
panmaaı mecburidir. Herhangi bir fe• 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Recep B. bugün 
Geliyor 

ANKARA, 6 (Telefonla) - Fırka 
katibi umumiai Recep Bey latanbula 
hareket etıni§tir. Recep Bey lstanbul
da bir hafta kadar kalacaktır. 

Galatasaray 
M. Fethi Bey 
İdare heyetinden meni 
muhakeme kararı aldı 
Galatasaray liaesi eski müdürü F et-

hi Bey ve dahiliye tefi Süleyman, he

FETHi BEY 

sap memuru Meh· 
met Beyler ile dep 
poy memuru Meh
met ve Rakını efen 
diler hakkında in
ıaat ve teferrüatı it 
!erinden dolayı tah 
kikat yapılmı§ ve 
bunlara dair evrak 
Vilayet idare heye 
tine verilmiıti. lda 
re heyeti uzun tel 
kikattan aonra ka
rarını vermiıtir Al 
dığmıız malômat.ıt 
göre Fethi B. hak
kında yapılan tel· 
kikatta kendiainin 
mevzuubahio itler 

ile alikasaı görü.Jmemiı ve men'i mu
hakemesine karar verilmiıtir. Fethi 
Beyin esasen kantık bir itle alakaaı 
olamıyacafıru evvelce yazmııtık. Bu 
karar cidden yerindedir. Kazmı Bey 
ve Rakim Efendi de men'i muhakeme 
karan almqtır. Dahiliye ıefi Süley
man Bey ve deppoy memuru Mehmet 
Efendi hakkında bazı ıuçlardan do
layı lüzumu muhakemelerine karar 
verilmittir. Süleyman Bey aynca ba
zı maddelerden men'i muhakeme ka· 
rarı almıştır. 

İlim tarihinde Yahudiler 

Galip Ata Beyin ıayanı dikkat 
bir makalesi bugün dördüncü aa· 
hifemizde. 

• 

• e e 1 

Almanya nezdinde bugün 
teşebbüs yapılacak 

Almanya ile A vusturyanın arası açıldı. 
Avusturya başvekili Romaya gidiyor 

M. Hitler 

BERLİN, 6 A. A. - Volf Ajan-ı 
sı bildiriyor: Berliner Brüsen Zei
tung gazetesinin Paris muhabirine 
göre Avusturya başvekili M. Dülf-

fuss Fransaya müracaat ederek A
vusturyada milliyetperver sosyalist 
lige ~ı mücadele etmek üzere 
18 bin kişilik bir muavin polis kuv
vetinin teşkili için Fransız hükı'.ime 
tinin müsaadesini istemiştir. 

Bu kuvvet askeri mahiyette ola
cak, askeri silahlarla techiz olun,. 
cak ve harbiye nezaretine tabi bu
lunacaktır. Fransa hükumeti lngil 
tere ve Küçük ltiliif ile istişareler
de bulunduktan so~ra Avusturya
nın bu teklifini kabul etmiştir. 

Avusturya başvekili Romaya 
gidiyor 

V1Y ANA, 6 A.A.- M. Dolffuss' 
ın yakında Romaya gideceği ha
ber veriliyor. Zanedildiğine göre 
bu seyahat Roma tarafından ha
zulanmıstır. Filhakika M. Dolfuss' 
ın Romaya son seyahatı ltalya hü
kilmetinden ziyade papalığa yapıl
mıttr. M. Mussolini M. Dolffussu 
bu vadide ikiz ettirmittir. Yeni 
ziy<:.tet daha ziyade ltalya hüku
metine ait olacaktır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Salahiyettar/ardan soruyoruz .. 

Erkek kadın f a.rkı var mı? 
Hakem kararı 
değiştirilemez. 

Maruf futbolcu Zeki Riza Beye sor
duk: 

- Turing Klübün otomobil yarıılann 
da baıka kadın rakip olmadığı için mü
aabakacla erkeklerle beraber tutulmaoı· 
nı istiyen Samiye Burhan Cahit H. m 
bu talebi hakem heyetince kabul edil
miı ve Samiye Cahil Hanım yapılan mü 
ıabakada rakibi Vehbi Sait Beyi 17 sa
niye geçmiıtir. Vehbi Sait Bey buna iti
raz ediyor ve kadınların erkek kategori· 
ıine ahnmaıından şikayette bulunuyor. 
Siz buna ne dersiniz? 

Zeki Riza Bey ıu cevabı verdi: 
- Kendine güvenen kadın erkekler

le müsabaka yapmak haldmıı daima ha· 
izdir. 

Elverir ki kendisini bu müsabakalara 
ginneğe hazırlamı§ olsun. Avrupanın at 
letizmde yetiıen bazı kadınlan bizim 
buradaki erkek atletlerimize yakın dere 
celer aldıkları çok görülüyor. Erkekler
le ayni ferait altında yani& girmek kud 
retini kendinde gören kadınlan kadın 
olduklan için müaabakaya girmekten 

(Devamı 5 inci <ıahifede) 

hiç bir şekilde 
Daima böyledir 

Zeki Beyin cevabı 

Zeki Bey 

Müsabakamız mevsimin 
. en büyük yüzme 
müsabakası olacak •• 

Beş kulübü iştirake davet ediyoruz 
13 ağustos pazar 

13 Ağuatoı pa· 
zar ııünü Modada· 
ki yüzme havuzun
da mevaimin en bü 
yük yüzms yanımı 
yapıyoruz. l\füaaba 
kamızın :nükem .. 
mel olabilmesi için 
her ..,,.; düşündük 
ve çok büyük feda. 
kirlıldardan da çe 
kinmiyoruz. Y arq
lar, kımu malır-.su 

muzda yazıdığı gibi ma!Uın kateıori
ler Üzerinden yapılacak ve gene isim
lerini yazdığımız hakemler tarafın· 
dan idare edilecektir. Koıulann tam 
bir ahenkle ve bitaraflıkla idare :?dil
mesi için klüplerimizin fU ıeraite ta
mamen tetabuk edebilecek bir suret-

te hareket etmeleri lilzımdD": 
1 - Müsabakalar tam saftl ~7'tla 

baılıyacağı için, orada bu saatten ev• 
ve] isbatı vücut edilmeıi, 

2 - ilan ettiğimiz, kategoril.,re İt· 
tirak edecek yüzücülerin isimleriniıı 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 

Program ikinci Sahi/ emizdedir ........................................................... 



Tarihi tefrika: 80 

Yaaan: S. N. Her lıaklu (Milliyet\ indir. 

Akabe, Küyt, Necid hadiseleri 
1 

Sultan Hamit: "Fakat ben •ağ oldukça yorganı muhafaza edece
ğim!,. diyor. - RÜflÜ Be,,in, Akab e muvaffakiyeti.-

"Şark meselesi, Question d'Orient"; 
zahirde, Ounanlr tabiiyetinde bulu
nan Ortodok., Rum, Ermeni, Ermeni 
Katoli<, Proteıtan, Naauri, Maruni 
ahalinin hrriatiyanhk, dindathk ali.
ka.aı ye inaaniyet ve medeniyet hisle· 
rile manen himayeıi ve ayni zamanda 
ecnebi tebaasından memleketimizde 
icrayi tıcaret edenlerin ırerek tahıala
nnca, gerek seyahat Te ticaretlerince 
selamet ye emniyetleri -eleai, baba
neai altında takip olunu,..,..du. 

Bu bahan ve veıilelerle ne entri
kalar çe..rildiği, ne elim hi.diaeler, ne 
feci harpler çıkanldıir da malUnıdur. 

On dokuzuncu aana aonlarmda 
Devletı Aliyenin Avrupa uıulü m.ede .. 
niyesini kabul edip din ve mezhep, 
rrk taaaauplanndan i.zade bir miiaa
vatı idare teıiı etmesini ve hürriyeti 
mezbebiye, serbeıtü iyini kanunu
mahaua ile temin eylemesi ve hıristi
yanlardan vezirler, hik:imler yapma· 
sı ve düveli muazzama müvazene.ainin 
batka ,ekil almaaı, eski maıkenin de 
batkalaşmasını icap eylemİf va bunun 
iç;n yukariki bahiılerimizd& yazdriı· 
mız veçhile yemen çöllerinde çem
len mefsedet dolapları, aon aenelorde 
Hicaz, Suriye, Bağdat, Baara taraf
larında da çevrilerek iılim kütleleri 
hükümete kartı yapmağa ve İsyanlara 
sevk v~ tahrik olunmağa tevesıül edil
mıflİr. 

Değİ§en maıkenin altındaki sima· 
fa,. ve maksatlar gene eski simalar 
ve makaatlar olup ancak eskiden hı
ristiyan rahibi, medeniyet kılavuzu 
rolünü oynayanlar bu ''Şarka akın! 
Dnng nach Oıten" yani maddi ve 
ınanevı nüfuzlarını arttırarak büyük 
buyük ı mtiyazhrla Şarka hülül müaa 
bakuına gfrişmişl er ve doymak b il
m iyen bir hcrıla gOzleriru açarak ~a
l ı şmağa koyulmuılardır. 

Bit· gün Hünkir, Hariciye müıte~ 
farı Artın Dadyan Patayı huzuruna 
çağırarak bu hallerden tiki.yet etmiş 
ve nihayet: 

''- Malümab resmiye dolayısiJe 
her rrün ~efaret müstep.r ve tercüman 
ı :..rıle temasınız vatdır. Söz arasında 
muna&ebet getirerek, onlara söyl.- ! 
Anlat ki Hoca Nasrettin Efendi mer
!tumun dediği gibi ortaya aürülen ba
hanPler ve çıkarılan hadiseler, hep 
bottur, r.afitedir, bütün kavga, bizim 
yorganın başınadır. Fakat ben, sağ ol· 
dukça yorgant muhafaza edeceğin1!'' 
d o:ı t. ~ti 

A r l in Pa~. Sultan Ham.idin huıu~i 
bentlelcırinden idi, kızı da Harami 
Hum• y..,.da tercüman idi. Abdülha
mıt, Artio Paşaya söylediği aözde 
dıumU-f , sonuna kadar azminde sebat 
gci s tenniıtı . 

Hünkirın bu azmü aebalfru göste· 
ı ~n va k'alardan biri de "Akabe" hi.
d l ıesi dir. 

Suriye viliyetinin arazii aıliyesİn· 
aen ve tabıi hudutlanndan olan Aka
:ı e ye, durup dururken lngilizler mu
sallıtt olmuılardı. Garezleri, Hic.u şi
m adı fer hattını belinden vurmak, .,, 
l atLıı maktı. Sultan Hamit bunu ;,itin· 
cc Mr:ur fevkali.de komiserliğine, Su· 
rıye viliyetine, beşinci ordu müşürÜ· 
n e ı raydan hususi ve tiddetl i emirler 

vererek men' ini irade ettiği gibi Ba· 
bıilice icabının ehemmiyetle mütalea 
ve ittihazını da emretti. 

Hi.diaeden on bet gün aonra yave
raru ıehriyariden Miralay Rüştü Beyi 
s~ti mahsusada memur ederek Aka
beye gönderdi. Bu Rüştü Bey, bili.. 
hara paşa olmuştu. Eski mqhur aa
kerleTden Topçu daireai reisi Hüıeyin 
Paıanın damadı idi .. Gayet ciddi, tem 
kinli, ceaur, namuılu, ifgÜzar, becerik 
li bir aakerdi. 

Rüttü Beyin maiyetine bir alay ka
dar askerle iki batarya top verilmit· 
ti, fakat çok nokaanlan vardı. Rüttü 
Bey, Akabeye pek yakın ve aıkerlik
çe nafiz bir mevkide yerletti; o ci
vardaki Araplar bermutat münafık
lıklarmı, casusluklannı yapıyorlardı. 
Rüttü Bey, bunları tiddetli surette 
korkuttu, gözlerini yddırdı, metanet
lerine mi.ni oldu. 

Sahile yanafaD lngiliz harp gemisi 
süvariaine de f&yet karaya aaker ÇI• 

karmaiia tefebbüı ederlerae her me
auliyet kendilerine ait olmak Üzere 
Yazifei askeriyeaini derhal icra ede
ceiiini katiyetle bildirdi: 

"- Buraaı Oımanh devleti arazii 
aaliyeıindendir. Suriye Yiliyetinin 
doğrudan doiiruya hududu içindedir. 
Mmr hükümetinin hiç bir ali.kası yok 
tur. Öyle bir iddia dermeyan oluna
maz. Farzı muhal olarak, olunsa da 
Mısırın metbuu müfabhamı geM Devle
ti aliyedir. İngilizlerin buralara &0-

lrulma11 i.di seya.hat kabilinden olsa 
bile karaya asker çıkanlmasma mü
aaade imki.nı yoktur!'' 

Tarzında tebligatı müeııirede bu .. 
lunarak şediden mümanaat etmit ve 
nihayet lngilizler oradan çekilip git
meğe mecbur kalmışlardı. 

Sultan Hamit, Rüştü Beyin b ... ha
reke t ve hizmetini takdir ite rütbesi· 
nİ terfi ederek pafa yapmışb. Rüıtü 
Patanın kalemi ele kuvvetli idi. Akabe 
hi.disesinin tafsilatını ve Y ddızla o
lan muhaberatını havi yazdığı kitap 
matbu ve münteşirdir. 

Böyle azmü irade gösterilmeyip te 
'it pamuk ipliğine bağlanarak oluru
na bırakılsaydı . emsali gibi kangren 
olacaktı. 

Rüştü Pata, Akabeıl~ bui,.ndu(u üç 
ay içinde geçen vekayii, sürgunde ı
ken bana, uzun, uzadıya anlatmıştı .. 
Mahalli Arap şeyhlerinin sahile gelen 
lngiliz gemisine karşı yaptıkları ta
pmışları ve kendi devletlerine ve is
lim.lığa cinayetlerini anlata anlata bi 
tiremiyordu. 
Had isenın en son ve hararetli gü. 

nünde, kendisi tifodan hasta ve klfk 
derece ateş iç ınde çadırında yatağa 
seril i yatıyorken Bedevi serserilerin 
ansızın suikao;t taarruzlarına maruz 
olmu~ ve bu badıreden nöbetçilerinin 
sili.hına i ttirak eden kendi rovelve· 
rinin ini , müthiş ateıile kurtulabil· 
mişti. 

işin asıl ibret alınacak ve teessüf 
olunacak noktası mütecavizlerin söz~ 
de devlete sadık görünerek indelha
ce yardım etmek Üzere Şam tarafın
dan sevkolunmuş gönüllü Arap ef
raitan o1malarıdır. 

(Arkası uar.) 
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Yarın: 

Akabe, Küyt, Necid hadiseleri 
Osmanlı bayrağım indiren 

kabile şeyhleri ve ıimerası. -

2 
Osmanlı memuru. - Tarikat ve 
Gündüz külahlı, gece •ilalılı! 

Yüzme miisabakamızın programı 
Yarı 11a~ ı idare edecek olan ha

kemlerin esamisin.i ve programı ay .. 
n•n -ı ~ğıya dercediyoruz: 

Bfı1 Hakem Ahmet Fetkeri. B. 
Hakemler: Deniz Federasyonun 

dan: Rıza Bey. Deniz Federasyo
nundan kaplan Ziya Bey. 

Yüzme komitesi reüi Ekrem 
Rıi.rtü Bey. 

Deniz ledeı·asyonundan Abdu
rahman Bey. 

Her Rit, Alman mektebi Jimna 
tik ho-:ası. 

Y. f. C. A. jimnastik ve su spor
ları müdürü lllıami Bey. 

Mü•abaka katibi: C. Kemal B. 
Spiker: Spor mulıarririmiz Muh

tesem ôzdemir B. 

Y arı#ar da her sınJ yii:Wcü i
çin ayn ayrı düfünülmüf ve idare 
edecek olan hakemlerin ek•eriyeti
nin fikri alınmı.tır. Y.artf prova
mı ..,Jur: 

1 - 100 metre •erbest erkekler 
2 - 100 metre serbat kadınlar 
3 - 400 metre ser6est erkekler 
4 - 200 metre lrurbaflama er-

kekler. 
5 - 200 metre kurbağlama ha

nımlar. 
6 - 100 metre sırt üstü erkek

ler. 

yanıı gününden bir '1'Ün evvele yani Cu· 
ll".artrai gı.inü aktamına kadar gaze· 
lemız spor mulirrirliğine yoll~nnuş 
pfmaaı, 

3 - Yar1ıa cirecek •e &v\'elden 
ts•mıen bildirilmis olan yüzürülerın 

1- 50 metre 12 -14 Y"fındaki 
çocuklar için •erbest müsabaka 
(luz ve erkek çocuklar girebilir). 
8- 50 metre 14 - 16 yafında ço

cuklar için serbest müsabaka (kız 
ve erkek ~ocuklar giredilir). 

9 - 100 sırt üıtü lıanunlar 
10 - 200 metre •erbest erkek

ler. 
11-1500 metre •erbest erkek

ler. 
12 - 200 metre serbest erkek

ler. 
13 - Tramplen Atlaması. 
14 - 400 metre serbest hanım

lar. 
15 - 50 metre kurbağlama 
16 - 50 metre kurbağlama ve 

serbest tekaütler. 
11 - Türk Bayrak yarlf' 
l 8 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türlr bayrak 

yarıft. 

20 - 4 '200 bayrak JWl'ıfl· 
Müsabaluula atlamalar puvana 

dahil değildir. 
Diğer yarı~lann hepsi bilıiistis

na puvan alacaktır. 
V aterpolo maçlarını f,ir günde 

bitirmenin imkanı olmadığı için 
miisabakalarımızda Vaterpolo ~
çı yaptırmayacağız. 

hüviyet varakaları her yanttan lO da 
kika evvel ha< h"kem Ahmet F etkori 
Beye teıliın ~dihni~ buluomaJt". 

'1 - J\1üsabakaların cereynnında 
tam b'r pllrcu ı-uhlle har~k~t edil .. 
n-ıe11i v" Rlf"yht<C müan.~rklAr t~•·"-f•n· 

MiLLiYET P ...\.ZAR.TESl 

Japon bahriyesi 
Ve İngiltere 
Manevralar İngilizlerin 

nazarı dikkatini celbediyor 
LONDRA, 6 (A.A.) - Japon bah. 

riyesinin manevraları ve Amerika hü
kUmetinin derhal harp gemisi inşası 
için proıramı. lngiliz efki.rı umumi· 
yesinin dikkatini, milli emniyet üzeri 
ne çekmiştir. 

Bu vaziyetin hükUmeti hareket~ g,e 
til"diği teyit ediliyor ve gelecek deuiz 
bütçesinde kruvazör, torpido muhr.i~ 
bi, denizaljJ gemileri yapılması için 
tahsisat konulacaktır. Tayyare n"'kil 
gemiai yapılmıyacakbr. Mütehaııısıs
lar bunların faidesi hususunda ~üphe
lidir. 
VAŞiNGTON, 6 (A.A.) - Hükü

met dairesi memurları, Amerikanın 
deniz intaab programına kartı Japon 
yanın bir proteıtoname göndermi4 
olmaamı katiyen tekzip ebnekt&dirler 

Yunan ordusu 
Kabinede tekaütlükler 

için ihtilaf çıktı 
ATINA, 6 <Huıusi) - Jenenl Plu 

tiraı'ın seçen Martın üçünde ciriıtiii 
harekete i§tirak eden hükı'.ıınet adamları 
ve ot"du mensuplarmm tekaüt edilmesi 
hakkında bir kanun i.yihası buırlannuı 
tır. 

Bu li.yibayi Harbiye, Bahriye ve Ha 
va aazırlan hazırlamııtır. Bu hareket 
batvekilin gösterdi(i itilifperverli(e mu 
halif addedilmektedir. Bu vaziyet M. 
Çaldarisin vaziyetini güçleıtinnektedr. 

Muhalefet gıazetesi. layihayi fiddet
le tenkit etmektedir .. Papanastasyo, Ka 
fandariı, ve Gonatas kabinedeki üır: na
zırın bu teşebbüsünü şiddetle tenkit et 
mekte ve hükümeti ordu istikla lini lağ
vetmek, orduyu siyaıilerin el inde bir a. 
Jet yapmakla ittiham etmektedirler. 

Bilha•.,. Papanastasyo ist ikbali çok 
bedbin görmektedir. 

Fransız tayyarecileri 
HALIFAX 6 (A.A.) - Kanadanm 

şark sahili radyolarmdan ı,ri , Fran
sız tayyaTecileri Cod.oa ile Hosıi'nin 
mahalli saat ile 11,25 te Sablo adası 
üzerinde görüldüklerini yazıyor. 

PARIS, 6 A.A. - Cads ile Roasi 'nın 
Atlas denizini geçi,lerine ait ron h a 
berler şunlardrr: 
"Havanın bozukluğundan dolayı çok 

müşkülatla uçtuğumuzdan bir tiirlü 
haber veremedik". 

Bir az sonra vaziyetini şu yolda tav
zih eden bir telgraf daha alınmııtır .. 

"Halifax açıklarmda beş saattan be
ri fena hava ile mücadele ettik". 

9,45 te hava nezaretine bir rapor 
daha gelmiştir: 

"Britanya ve Scilly adası sahillerin
den 1000 kilometre kad ... r uzaktayız." 

''Diğer taraftan a:Asaociated Press»· 
İn verdiği habere göre Amerika bcın· 
dırah Manhattan vapuru, saat 9,45 de 
üç vapurdan, Cades'in şu yolda verdi· 
ği telgrafı aldıklarını öğrenmiştir: 

"Geliyoruz. Britanyaya 600 kilo
metre yaklaştık Halifaz'denberi hava 
fena idi.'' 

---0--

ingiltere bankası müdürü 
GLASGOW, 6 A.A. - lngiltere 

bankası umum müdürü M. Montagu 
Normao Amerika ve Kanada 'ya git
n1ek Üzt-re hareket etti. Tatilini orada 
geçirecek tir. 

- -o-

M. Hull istifa etmiyor 
NEVYORK, 6 A.A. - Londra'dan 

döner dönmez, M. Hull, Hydopark'a 
giderek M. Roosevelt'i görmüştür. M. 
Hull iıtifası p.yiaıına temas ederek 
ne §imdi ne de sonra iatifa etmek niye 
tinde olmadığını ıöylemiştir. 

İrlandada neler oluyor 
DUBLIN, 6 A.A. - Muhalefet fır

kası ile hükümet arasında görüt fark· 
lan, lrlandada aiyasi bir &'erginlik 
yapmıştır. 

Dün hükümet binalarını muh .. faza 
İçin fevkalide polis tedbirleri aJınmı~
tır. Hükumetin yeni bir polis teıkila
tı yaptığ1 bildiriliyor. Daha şimdiden 
300 kişi kadar almmııtır. 

Dün nazırlar birkaç defa toplanıp 
müzakere etm.işlerdir. Müzakere neti· 
cel~ri gizli tutuluyor. 

-·····--········ ··-····-......... _ ........... ....--
dı:tr.ı lü:zum.1LlZ yere bağırdmama1ı. 

Kimieri davet ediyoruz? 
Müaabakamı-za reunen davet ettiii 

-niz klüp ad&di be, olup bunlar da 
Galataaaray , F enerbahçe, Beylmz, Ue 
niz liaeai ve 1. S. K. tır. 

Neden yanıı bu klüpler inlı:aar 
ettirdiiimiz bahıine selince, b1.mda 
iki sebep vanfrr. 

l - Bu mevİim fa.r.1 bir ha!de bu
lunan ancAk ha klüpler vardır. 

2 - Türkiye birincilifine iftirak 
edecek olan yüzücülerin e-ks,~ri ı bu 
klüplerde bulunmaktacLr. Bu huıua
ta her klübe ayrı ayn daveti'Yf' yolla
malttaMa gazetemiz ile ilin ştrr.eji 
muv .. fılt buldu"-

Klüp kaptanları aon J';ine kadAr 
muntazaman cazetemi•de çık3calt o .. 
lan pro.gramJ alarak enun üzerin~e
kimlerin i~tirak edeceklerini teıbit e .. 
dip bize yollamahdırlar. Bu suret!;, 
posta dolayıaile mektuplar da ı:-ık
memit ve tam zaın.nıncla cevqı veril· 
"'j" bulunaca"-t1r .. 

(;lJSTOS 1933 

BERLER 
Amerikada 
Milli kalkınma 

Patronlarla işciler arasında 
anlaşma oldu 

D i 
--------~~~~~..!!!!!~ 

Masonlar kulübüne silah 
atan Şevki B. mahkemede 

NEVYORK, 5 (A.A.) - M. Roose
velt, sermaye ile i t arasında. milli kal 

kınma için yeni kanunlar yapılana ka Mahmut Esat B mahkemede Şevkı· B 
dar umumi bir mütareke ili.n edecek- ' • • 

tir. M. Johnson ile patronlar ve İKİ.. ı h" d b 1 d M ı h •• • 
ler mümeasilleri arasında her türlü ih e ın e u un u, ason ara ucum etti 
tilafa derhal ve dostane bir ~ckılde 
nihayet veren ve grev yahut Lockout IZMIR, 6 (Milliyet) - Karsiya kada masonlar lılübüne 6İlah atnıalı 
yapılmıyacağına dair bir anlaşma ol- la maznun Giritli Şeııki B. İn muhakemesine bugün baflanmlftlr. 
muştur. Bu şekilde bir anlaşma sulh Esbak Adliye Vekili Mahmut E •at B. fQlıit olarak dinlenmiftİr. 
zamanında ilk defa olarak yapılmak- Mahmut Esat B . huviyeti tesbit edilirken: 
tadır. 

HYDEPARK, 6 (A.A.) _ M. Roo- - lzmirliyim. Babamın adı Ha sandır •• cevabını vermi,tir. 
seve1t, .sınai sulh mesaisini tanzİl'1 et- - Ne İf yaparsınız. sualine de: 
mek üzere 7 kişilik bir divan te~ki l et - Çiftciyim, dem4tir. 
miştir. Reisicümhur, bir beyanname Esbak Adliye Vekili ifadesinde Şevki B. in mektep arkadaşı oldu-
neırederek sermayedarlardan ve işçi- ğunu, Şevki B. in Gazi Hz, ne yapılmak istenilen •uiktutı haber vermek 
lerden kalkınma devresinde grev, I .. oc 
kout ve her türlü taarruz hareketle. le bir vatan kurtardığından kendisi ne •evgisinin arttığını, hasbuhalle-
rinden çekinilmesini ist&miftir. rinde mtuonlar aleyhinde konuştukl. arını, konferan• ve yazılarının tesİ-

HA YDPARK 6 (A.A.) _ M. Ro- rlle Şevki 8. in de mahını atmış olması muhtemel bulunduğunu, ma-
osevelt i, ile aermaye araaında umuın.i amafih kendisinin •iliihlı mücadelel erin aleyhtarı bulunduğunu, ııalan 
mütarekeyi ilin &den beyannameyi memleket, menaliine muhalif olan bu teşekkülün kalemle yenilmesi 
imzalamıştrr. mümkün olduğunu söyledi; maama lilı vatanperverane hissiyatı takbih 

Atlet ve güreşcile
• • • galibiyeti rımızın 

IVANONA, 6 (A.A.) - Anadolu a 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Burada Türk - Rus giirqçilerile at
letleri araamda yapılan müsabakalar fit 
suretle netice1enmiıtir: 

Güreşlerde bizimkiler aıfını kartı 6 
ile galip gelmitlerdir. 

Ruslardan yarım a(ır ııüreflere İtti
rak eden olmamıttır. 

Atletizmde: 
Sürat ko~uJu 100 metre: 11,3-10 da 

Semih birinci. 

cı. 

400 metre 5,1-10 Mehmet birinci. 
800 metre 2,11.1-IO da Besim birin-

Yüksek allamada: 
Haydar 1,70 atlamak suretiyle birin

ci ge1mittir. 

Muhteşem kararlar 
M. Hitler intizamın çabuk 

avdetini istiyor 
MlJNICH, 6 CA.A.) - Hitler, inti

zamın Almanyaya iıtedi(i kadar çabuk 
avdet ebnemesinden ve bir müddet ev· 
vel haber verilen inkdcip istikrarının bit 
memiş görünmesinden endişe ~der gibi~ 
dir. Bu sebeple, kır evinde kabul ettiği 
milli sosyalist reislerine demiştir ki : 

- Milli sosyalizm, her hanı! vası
talarla ı~endi evinde intizamı temine ka 
rar vermiştir. 

intizamın te'Wini dünya İçindeki va· 
:z.iyetimiz için kati bir un~urdur. Aııl 
mesele, devle t iktidarının geçici hatalar 
dan uzak bi• teskilatla teabhüt altında 
bulunmasıdır. BUnun için hareketimizin 
kuvvetini tamamen sağlamlalhrmak la
zımdır. 

Hitler, muhteşem hir dekor teşkil e 
den Baviyera dağlanndaki ikametinden 
bahsederken, şöyle haykırnuıtır: 

- Burada, dağlaı·ın lıaşmda, ovada 
insanJarın arasında bulunulduğu zaman 
dan daha açık görülüyor. Bu tepeler Ü· 
zerinde bulunduğum müddet esnasında 
muhteıem kararlar olğunlapcaktır." 

J eppelin Rio - de - Janeire 
ya gidiyor 

FRIEDRI CHSHAFEN, 6 A.A. -
Zeppelin, 15 yolcu, 160 kilo posta, 
18() kilo eıya ile Rio-de-Janeiro'ya ha 
reket etmiştir. Zeppelin, ilk defa ola· 
rak siyah, beyaz, kırmızı bayrağını 
ve Hitler haçı iıaretini tatıyor. Eylule 
kadar orada kalacaktır. 

İspanyada 70 kişi tevkif 
edildi 

SEViLLE, 6 A.A. - Liman itçileri
nin grevi münasebetile bi.diaeleT ol· 
muttur. Gizli bir toplantı yapını, O• 

lan 79 koınünıst tevkjf edilmiıtir. 
--o-

Almanya ve Y ahudiier 

etmem, dedi. 
Hakim Şevki Beye bu ifadeye ne diyeceğini sordu. Şevki B. doğru 

söyliyor o yalan bilmez ceııabını ve rdi. 
Diğer f"hitlerden sonra Şevki B. in müdafaası okundu fOk uz.un 

olan müdafaada mason lefkiliitının milliyetperverliğe, ahlak seciye 
sağlamlığına muhalefeti, Trabulıuu bu teşkilat tuirile Hakkı paf4 

kabinesinin gaip ettiğini, papas Fro nun bu teşkilatla saraya girerek mil 
li nareketle mücadele ettiğini zikret ilmekte ve: 

- Bu tqkilıit dünyanın lıer yerin de santajçılık yapıyor ve htuis men
faatleri milli emellere tercih ediyor. Türk gençliğine Jıarp aleyhinde 
telkinatta bulunuyor. Bu milleti ve bu vatani müdafaa ile mükellef tq
kilatın bu gibi propagandalardan nasıl müteessir olacağını Türk lıô.
kiminin takdirine bırakıyorum. Bu mefkure ve kanaat uğrunda mah
kum olursam Türk milleti sağ olswı dinmekteılir. 

Bundan sonr a mahkeme Şevki B. in 5 gün tecille lıapsina karar 
verdi. 

Yeni ihdas edilen tahsil mü/ ettişlik
leri hakkında Maliyenin tamimi 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Maliye vekaleti ahiren ihdas edilen 

ı•ilayet ve kaza tahsil müfettişlikle ri hakkında yeni bir tamim yapmlf· 
tır. 14 Eyliil 933 tarihinden itibaren tahsil memurlukları liiğvedilerek 
ihdtu edilen tahsil müfettişlikleri nin tahsilat muamelesinin tetkik ve 
nıvrakabesini tahsildar/arla tahsil memurlarının ve:zailine ve tah•ilatı 

muamelatına dair 1 Ağustoıı929tairh li talimatname alıkiimı dairuinde ic 
ra edeceklerini ve fakat mezkur talimatnamenin 41 inci maddesinde 
talıail memurlarının senede en az üç defa tahsil dairelerini devrü tef
tİf edecekleri yazılı ise de bunun tatbikatta imkanı olmadığından liia
kal senede bir defa devrü teftiş yapmalarını kafi geleceğini bildirmek 
te ve bu müfettislerin Hukuk, Mülkiye ve Yüksek Ticaret mektepleri
nin birinden veya Maliye meslek mektebinden mezun bulunmalarının 
mesrut bulunduğu . bu evsafı ha iz talip bulunmadığı takdirde lise 
me~unlarının imtihanla tayinlerinin caiz olduğunu yazmaktadır. Kanu 
nun tatbik mevkiine gireceği tarih olan 14 EylUl 933 te lıiilen müs
tahdem taluil memurlarından talu il müfetti,tiklerine tayinleri için bu 
şeraiti lıaiz olmayanlar açıkta kala caklanndan fuzuli açık maaşı itası· 
na mahal kalmamak üzere bunların münhal tahsildarlık veya münhal 
bulunan yahut inlıiliil edecek olan muadili memuriyetlere tayinler;nin 
derpi' edildiği de bu tamimde bil clirilmekteılir. 

Varnada avcılar şenliklerine iştira'!< 
eden heyetimiz şerefine oyunlar .• 

VARNA, 6 (Milliyet) - Avcı/ ar fenlikleri bugün parlak bir suret
te kutlulanmıstır. Sabah saat onda Katedral meydanında yapılan mera 
simde avcılar; binlerce halk, Dahiliye, Maarif ve Ziraat nazırları ile 
Varna belediye ve ticaret odası re isleri, vali, kuman~an, konsoloslar, 
beynf'lmilel aııcılar cemiyeti umumi k .'itibi Tomte Adıx, murahhas he
yetler hazır bulunm.,.lardır. Dini ayin yapıldıktan •onra Ziraat nazın 
bir r.ııtuk söyledi. Nazır nutkunda Bulgar avcı teşkilatının faydaların• 
anlattı. Bu nutka avcılar reisi Cene ral Aktacarol cevap verdi: Bundan 
sonra b~ta müzika olduğu halde büyük alayla deniz p<trkına gidildi. 
Burada milli ihtilalci V asileyevaki, ve milli ~air Hristo Boteefin heykel 
/erine çelenkler kondu, avcılar cemiyeti umumi katibi de bir nutuk •ÖY 
leıli. Saat dörtte stadyomda heyetimiz fereline spor oyunları yapıldt.. 
Aka Gündüz Bey Maarif nazırı, Varna vali ve kumandanile UZWI 

müddet çok amimi bir urette görüf tü. Nazır ve vali heyetimizin şenlik
lere iftirak etmesinden çok mütqekkir ve menun kaldklarını söyledi
ler. 

ENDAHT müsabakaları yapılacak ve mükafatlar tevzi edilecektir. 
Bu mükiilatlar meyanında Roman ya murahhas heyeti tarafından ve
rilen bir kupa vardır. 

•• birincilikleri Ankarada yuzme 
BERLIN, 6 A.A. - Strakenburger ANKARA, 6 (Tele/onla) - Su •porları antrenörü bu •abalı '!eh-

Pre••e'e ıröre Hesoe nazır reiıi doktor rimize gelmiş ııe ıporculanmız tarafından lıarfflanm(ftır. Mumaileyh 
Wcrner, Beerfeld'de verdiği bir nutuk önümüzdeki cuma günü Karadeniz havuzunda yapılacak mıntaka yüz.-
ta demi,tir ki: b • • ·1·Lı • • • k d k "d l h ·· ···1 d 

M 1 Y h d ·ı · t hk" t k d me ırıncı ıR erıne 1flıra e ece , ı mancı anmızı er gan og e en 
~'e e a u ı era a ır e me e- b ·· 

iiil<lir. Yalnız evlerinin Üzerlerine ;lan 1 sonra çalı,hracaktır. Yüzme antrenemanlan ugunden bQflamıfltr. 
\ar yapıftırarak kendilerine iktıaadi ! LJ "dd l" k/ı b /ı d 
bir Jekilde dokunı.~~ktadır. Bu yapılır rıer tara ~ta Şl et l SlCa ar aş a 1 
aa Yahudı, kPndılıgınden ecdadının e- J 1 

vine dönecektir. o_ ".aman, Y~h,~dili- ANKARA 6 A.A. _Meteoroloji müeuuesinJen yağlf ve sühunet 
fe, yenı vatanında ıyı temmenılerımız • • ' al. b b •nJ be 
refakat &decektir." vazıyelt halıkınJa aldığı'!'ız "!l a malak n~ranb. u ail".'n qı. en • 

ri yağıpız g~ti. KaraJenız saltı m ınta aşınua ır m unetreyı ıreçme-

Amerikada sütçüler 
kanlı oldu 

• mek üzere bir ya~ görülmıiftür. Bul(iinlerde memleketin her taralın
grevı da •ühunetin yükıelJiii llörülmek tedir. Bütün mıntalralarJa ayın S in 

NEV-YORK, 6 (A.A.) - Sut miı•
ta.lısilleri ırrevi münasebetiyle aill' hi
diaeler olmuttur. 

Ncv-Y ork hükümoti dahilinde yüz. 
bat• Macoratb ile 5 ••ke• ablan laflar
la ai1r ıurette yaralanmıflardır. Kıta, 
ıaz bombaları ve. n2velverlerle mukabe
le etmiıtir. GreYcilerden yanlıların u. 6 

y111 belli deiiildir. 

Adliye baş müfettişliği 
ANKARA, 6 (Telefonla) - Birin

ci aınıf Adliye müfettiti ve Adliy" ve 
ki.leli :ırat itleri müdüriİ Kaaım Beyin 
Adliye HflBÜfettifliii- tayini ali 
tudika iktiran ••ittir. 

ele en yükselr •ulıunet ,öyle lrayıle dilmİffİr. Trakya mıntaka•ında en 
lcnla olmak üzere Eılirnede 31, Kocaeli mınlakasında lzmitte 29, Eıre 
mıntakasında Denizlide 36 , orta AnadoluJa Ankara ve Aluaraycla 
35 cenubi AnadoluJa, Diyarıbekirıle 44, farki Antuloluda Erzincanda 
34: Karadeniz sahil mıntakasındaGireson ve Samsunda 21 derecedir. 

İnegölde ke_reste fabrikası açıldı 
INEGôL, 6 ( A.A.) - Şehrimizde yapılan büyük kere•te labrilraa 

nın açılma merasimi bugün yapılm L~tır. • 

Bugün Rusya4a· maç var 
GORKIO, 6 ( A.A.) - Türk s porcıtları tlün buraya gelmif ve sa· 

mimi tezahiiratla Jrar,ılanmlfhr. T iirlt misafirleri fehri ve otomıabı1 fao 
rikasım ~eznıif_lenlir. iki t ... al takımları yarın ktu,.LG,acoklartlrr. 



l-lı.rpan" 
Tahsil kurbanları 

Dün matbaaya elinde bir çocukla 
fakir bir Anadolu kadını geldi. 

Kocaaı ölmüJ, fakir, himayesiz kal
Dllf, yanında kavruk, çelimsiz, fakat 
gözlerinde zekanın •tıklan parhyan 
bir Türk yavruau var. Onu ifaret e· 
derek ıızlandr: 

- Buncağıaı baha11zdır DarüHa· 
fakaya alırlar, diye ta Safradan ge
tirdim. Almadılar. Şimdi yol para••· 
na nu yanayım, çocuk okumaktan kal
dı - nu yımayonl 

O anlabrken küçük fıldır fıldır ba
kan gözlerile bize ve Iatanlıulu 
yeni gördüğünü belli eden keyifli bir 
teceHÜale etrafa bakıyordu. 

Onu belki elinden tutar, derdine 
deva bulurlar ümidi ile Halk Fırka11 
merkezine gönderdik. 

Menimin bu günlerinde Anadolu
dan lıtanbula doğru bir çocuk akını 
baılar. 

Vakti hali olan babalar emniyetli, 
idareli yapılı mektep ararlar. Kimse• 
aiz kadınlar yavrulannı hem besliye
cek, hem de okutacak bir devlet oca
ğı sorarlar. 

latanbulda böyle müeueaeler yok 
değildir. 

Fakir talebeyi kabul eden mektep
ler olduğu gibi en zengin aile çocuk
larnu yetittirebilecek derecede yük
aek ve modern mektepler de vardır. 

Fakat bunlar her gün artan ihtiya
ca cevap verecek derecede değiller
dir.Yeni rejimden sonra, hatti yeni 
harflerden aonra okumağa kartı çok 
derin bir havea uyanmııtır. 

Türk aile reisi evlidııu iyi yetiı· 
tirmek için çırpınmaktadır. Fakat bu 
heyecanla çaldığı kapılann yüzüne 
kapandığını görmektedir. Mürac:aatla
nn çokluğu karıısmda huauai ve res
mi mektepler kabul tartlarını gittik
çe ağırlaıtırmaktadırlar. Meaeli. Da
r\İffafakaya girmek İçin Jıabaaız ol
mak, fakir kalmak gibi eskiden kafi 
görülen ıartlara timdi imtihanda mu
vaffak olmak, ondan aonra da kadro
nun darlığına binaen çekilecek kur'a· 
da muhakkak doluyu kazanmak gibi 
artık talie, kıunete bırakılmıt yeni 
yeni garip kayıtlar ili.ve edilmiıtir. 

Ot .... i mektepler de böyledir. 
Ailelerin fakri bir çok istidatları, 

uyanacak zeki.lan söndürmektedir. 
Buna hemen her yıl bu mevıimlerile 

ıahit oluyoruz. 

latanbul ııokaklan, Sirkeci otelleri 
mektep arayan fakir ve zengin çocuk
larile dolup taııyor. Bir çok zahmet
ler ve yorgunluklardan ümitlerden 
sonra çoğunun haibühaaır köylerine, 
kaaabalanna döndüklerini ifitiyoruz. 
Y annki Türkiyeyi ellerine teslim ede
ceiimiz bu yavrulara karıı zalimane 
değilse de pek bigane davrandığımı
zı zannediyonun. 

Okumak, öğrenmek sevıiai ile bu 
sıcak günlerde, köylerden, kasabalar
dan merkezlere doğru akan hu kafi
lelerin kızım toz bulutlarını sıcak ter 
damlalarile ıalatmağa çahıarak tek
rar köylere dönüıünü bir dakika dü
tününce insan yüreğinin sızladığını 
hissediyor. 

Bu tahsil kurbanlarına elini uzat· 
ması için tuttuğunu koparan, inkılap 
mııarlfimjze en kuv-tetli temel atan 
Rqit Galip Beyden rica edelim. 

Burhan CAHIT 

İstanbul unutmuş! 
Ticaret odası memurlarının 

tekaütlüğü 
için tahsisat konacak 
Ticaret ve Sanayi odalan nizamna

mesi, oda memurlan için birer tek .. üt 
aandığı kurulmaaı hakkında ahkamı 
ihtiva etmektedir. Bursa Ticaret oda
aı, bu sene bu maksatla bütçesinden 
300 lira, lzmir Ticaret odası 3 bin li
ra ayırmıılardır. latanbul Ticaret o
dası, unutulma neticesi bu it için büt
çeaine tahaiaat koymamııtır. ı934 hüt 
çeaine, bunu telafi için fazla tahsisat 
koyacaktır. 

1 BORSA 1 
(lf Bankumdan alınan cetveldir) 

5 AGUSTOS 1933 
Ak§ a m Fiatları 

1 ıtikrazlar Tah .. i!it 
latikraz d h:li 97,50 Elektrik 
1933 latilırazı 95.- Tr:tm••Y 
~rk d. yoll•n 2.40 Tünel 
D. Mu•ahhide 54,20 Rlhbm 
G:i rü !d ~r 8,25 Anadolu 1 Saydi mahi s.&0 
Baidat 10.25 # ili 
T, aakerİ.J• 10 Mümessil 

ESHAM 
Telefon 

ma 9,50 Bomonti 
., " H'\mıline 9,55 T"'rko:& ,,• 
,. , . Müeı .. iı 1Q2 Çimento 
Tramway 50 lttiat day. 
Anadolu Hisse 26,80 Şark day. 
Reji 3,60 Balya 
Şir. hariy• 15,25 .Şa.rlıı: m, ecu 

ÇEK FIATLARI 

Paria 12,06 l Prai 
Londra 700,75 Viynna 
Nüyork 64,275 Madrit 
Milano 8,9875 Berin 
Brükıel 3_.3875 Viyana 
Ati.oa 8307 P .. t• 
Cene•re 2,43,70 Bell'r&t 
Sofia 67,935 Bükreı 
Am•terdam 1,1671 Moıkova 

N U K U T (Satıı) 

20 f. Franaıs 
1 l 11 tf'rl;n 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Be.lçika 
20 Dr•hmi 
20 1. lı•İ.çr• 
20 L••• 
21 Kur. Çek 

1 Florin 

Kuruı I 
167 1 .Şilir, A.,,. 
70"1 1 Pc:r.eta 
ıss 1 M'lrk 
219 l Zeloti 
116 20 Ley 

25 ı 2> Dh•r 818 1 Çe. no-v4'Ç 
0.25 1 Albn 
116 1 l\ ·"C'.'diye· 

84.- B ın \ - ot 

-.-
~ . 

~ 

18,20 
4625 
45.90 

49.70 

14,50 
21,-
27,75 
12,40 
20.-

1,55 
2,75 
2,90 

15,9225 
426 
5.85 

1,9775 
4,26 

3,905 
34,79 
80,23 
1085 

25.-
15.-
50.-
2-1.-

0.23 
55.-

927 
o ,;7 
2,46 
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ŞEHiR HABERLERi 

Şeker düşüyor 
Fiatlarda bariz bir fark 

gö.zükmeğe başladı 
Şeker piyaaaamda tenezzül vardır. 

Ecnebi ıekerlerinin toptan fiyatı bir 
kurut dütmüıtür. Alpullu fabrikasının 
ıekerleri piyaaaya çıktıktan sonra y<'r 
li ıeker fabrikalarında da tenezzül 
mÜfahede edilmektedir. 

Yumurta ucuzluyor 
Yumurt fiyatlarında tenezzül gö

rülmektedir. Bir hafta evvel ı4 lira}"a 
aatılan ufak yumurtalann bir saı>dığı 
13, 16 !raya satılan İri malın aandığı 
ı5,5 liraya kadar muamele görmekte 
dir. 

Dün gelen buğday 
Dün Anadoludan Jehrimize ı2 va· 

gon buğday, iki vagon tiftik, iki va
gon arpa gelmiıtir. Dün borsada ar
pa 3,2ı, buğday 4,95 kuruıtan muame 
le görmüıtür. 

Yaş meyve ihracatımız 
aleyhinde propaganda mı? 
Almanyada, yaı meyve ithalatı a

leyhinde propaganda yapılmakta ve 
ltalyanın Almanyaya yat meyve ihraca
tı yapan tacirlerinin hundan zarar gör
düğü haber verilmektedir. ihracat ofisi, 
bu propagandaların ya§ meyvelerimi .. 
ze de müteveccih olup olmadığı l·P.· 
nüz malôm olmamakla beraber, key
fiyetten ya§ meyve tacirlerimizi haber 
dar etmiıtir. 

Japonya ile ticaret mukavelesi 
Japonya ile aramızdaki ticaret mu 

kaveleainin 14 ağustostan itibaren en 
ziyade mazhan müsaade devlet mua
meleıi eıasına müıtenit olmak Üzt!re 
altı ay temdit edildiğini yazmıtbk. 
Ayni tarihten muteber olmak üzere 
altı ay müddetle bir ikamet mukave
lesi de hazırlanmıf ve keyfiyetten a
li.kadar merciler haberdar edilmiı
tir. 

Afyon fiatı artıyor 
Afyon fiatleri tereffüe yüz tulınuttur. 

Uyuıturucu maddeler inhisar idaresi 
mübayaata batlayınca fiyatlerin daha zi 
yade yükseleceği muhakkak görülmek
tedir. 

9 EylOI sergisi 
9 Eyliil lzmir panayır tertip lıeyeti, 

lıtanbul tacirlerinin ıenif mikyasta 
panayıra ittirakleri için ticaret oda11-
na nıüracat etmiıtir. Oda, alakadar 
tacirlere bu mektubu aynen gönder
miı ve iştirak tavaiyesinde bulıınmuı .. 
tur. 

Yeni sene fındık istihsalatı 
Gireaon Ticaret odasından oc!aya 

gelen bir mektupta, bu aene Görcl .. ka 
zasında 60 bin, Tireboluda 48 !>in, Gi 
reaon merkezinde 375 bin kantar fm 
dık iatihaal edildiği ve mahıulün ilk 
tahmin edilen rekolteyi tecavüz etti
ği bildirilmiıtir. 

Yeni ölçüler 
Tetkikatı 
Teşkilat işe başlıyor 
latanbul ıruntakaaı ölçü ve ayarlar 

batmüfettifİ Kadri Bey, ba§hca tiki.yet 
leri mucip olan su, eletrik ve gaz saat
leri hakkında bu tirketler mümeuilleri
le ıörütmüıtür. Kadri Bey, Ölçü ve a
yarlar idaresi lstanhul letkilatının faa
liyete geçmesi için ihzari mesaiye lıa§
landığı, hazırlanan nizamnamenin Dev
let şurasından geçtiğini, lazım gelen a
yar ve alitın ıiparİf edildiğini, ölçülerin 
memlekete girerken veya memlekette i
mal edilir e<lilmez muayene edilmekle 
beraber her aene ve gayri muayyen za. 
manlarda da muayene edileceğini söyle
miıtir. 

Poliste 

Katil Recebin cinayeti 
Galatada Kireçkapıda bir ziyafet 

olmuştur. Katil namile maruf Recep 
ile Arnavut Haydar araamda ,,ıacak 
yÜzÜnden kavga çıkmış ve Katil Re
cep bıçakla Arnavut Haydan ağır 
surette yaralamışbr. Recep yak"'lan· 
mıştır. 

Yankesicilik 
Mehmet oğlu Ounan Karaluiyde 

tramvay beklerken aabıkalılard"n 
Saim ve Sedat taraflarından saati ve 
cüzdanı atırı)mıf ve suçlular yakalan 
mıstır. 

Dögüşenler 
Kumkapıda seyyar sabcı T Rlyos ile 

Avadis araaında kavga çıkmıt. Ava
diı dayak demiıtir. 

Betiktaşta Selim ile Kadri kavf'a et 
mitler ve biribirlerini adam akıllı döv 
müılerdir. 

Hırsızlıklar 
1 - Emniyet aandığı civarında otu• 

ran Dr. ihya Salih Beyin evinden lıa· 
zı mücevherat çalınmıştır. Bu'ldan 
evvelce de Salih Beyin evinde bir hır
ıızlık olmuıtur. Bu hıraızlıkları yapa
nın evvelce Salih Beyin yanında çalı
ıan Nusret olduğu anlatılmış ve cür
mü meıhut halinde yakalanmıştır. 

2 - Harbiye mektebi kütüphane 
müdürü izzet Beyin evinilen bazı mü .. 
çe,-J>.,rat ç~.lan Mehmet Ali bıınları 
aatai"ken yahalanmı§tır. • 

Maarifte 

Muallimlere 
Zam yapıldı 
605 muallime zam yapıldı 

latanbul ilk tedrisat muallimlerin
den bu sene zam alanların liatesi Ma
arif müdürlüğüne bildirilmiıtir. Lia
teye nazaran bu aene latanbuldan zam 
alan ilk mektep bocalannın adedi 600 
dür. 1880 numaralı kanunun ikinci 
maddesi ıiıucibince bu muallimler ye
ni zamlanıu eylul ı933 ıeneainden 
itibaren alacaklardır. Bu zam listesin
den bafka ıso kitinin bir zam listesi 
daha, bugünlerde tebliğ edilecektir. 
Bu ikinci listede zam gören ilk tedri
sat müfettiıleri de vardır. Yeni zam.. 
lardan ııonra İstanbul ilk mektep ho
calanndan en fazla maa§ alan bir 
muallimdir ki maaı tutan ile beraber 
108 liradır. Maamafih bu sene zam 
ıörmiyen ve maaılan ı20 lira olan 
iki ilk mektep hocası daha vardır. 

Zam gören muallimler kaza itiba
rile ıu ıekildedir. 

Yalova 6 muallim. Bakırköy ıs, Ça 
talca 23, Silivri 8, Kartal 14, Şile 
8, Sarıyer 2ı, Adalar ıo, Beykoz 20, 
Üsküdar 72, Kadıköy 54, Betiktaı 
71, Beyoğlu 65, Eminönü 70, Fatih 
.128 muallim zam görmüıtür. 

Bundan baıka hususi idarenin o
lan Dumlupınar mektebinde de 6 mu
allim zam görmüJtür. 

Zam gören muallimlerin hangi de
receden hangi dereceye terfi ettikleri 
ve tutarlan ile birlikte alacaklan ma
aı ıu ıekildedir: 

99 muallim 52 liradan 56 liraya, 
257 muallim 56 liradan 60 liraya, ı27 
muallim 60 liradan 66 liraya, 93 mu
allim 66 liradan 75 liraya, 19 mual
im 75 iradan 84 liraya, 9 muallim 
84 liraan 98 liaya, ı muallim 98 lira
dan 108 liraya terfi etmişlerdir. 

Köylere kitap 
Köy mekteplerine tevzi edilmek ü

zere Maarif vekaleti 14 ciltlik bir •e
ri neıriyat hazırlamııtır. Bu kitaplar 
bilhaHa köyleri alakadar etmektedir. 
Bu kitaplardan ağaççılık ve fidancı
lık İllDİnde ikisi Maarif müdürlüğüne 
gönderilmiıtir. Ötekileri de yakında 
sönderilecek ve köylere tevzi oluna
caktır. 

Milli şarkılar 
Maarif vekaleti milli talim ve ter

biye heyeti ilk mekteplerde aöylenen 
fal'kı ve marflann listesini istemiıti. 
lıtanbul Maarif müdürlüğü bunları 

Mahkemelerde 

YllAyette 

Mali 
Teşkilat 

'li•• 1 

Yarın bir içtima yapılacak 
1 EylUlde lstanbulda yapılacak o

lan yeni mali tqkili.t için yarın bir iç 
tima yapılacaktır. Bu içtimada bugiin 
Ankaradan gelmeıi beklenen Adana 
defterdarı Talat. Samsun defterdarı 
Zeynelabidin beyler de bulunaçaı.tır. 

Maaş yoklamaları 
Eytam, ermali ve mütekaitlerın 

maaf yoklamalarına dün baılannıış
tır. 

Vesikaların tasdiki 
Kaza ve vilayet idare heyetleri tara

fından asıllanna mutabakati tasdik olu
nan bazı vesika suretlerinin tetkikat ne
ticesinde sahte olduğu n bu gibi vesi
kalann Jayikiye tetkik olunmıyarak «a
aıllanna mutabıktır» kaydile mühürlen 
diği anla~ılmaktaclır. Sicil tanziminde, 
tekaüt veya açık m&af' tahsisinde hu gi
bi vesikalann gayri kanuni muamelelere 
meydan vereceği tabii bulunduğun

dan bunclan sonra bu gibi vesaik ıuret
lerinin tasdikinde azami dikkat ve itina 
gösterilmesi Dahiliye Yeki.Jetinden ala
kadarlara tamim edilmiıtir. 

Kontenjan için iki memur 
ihracat ofisi istatiıtik tefi F anık 

ve memurlardan Turhan Beylerin kon 
tenjan işlerinde iıtihdam edilmek ü
zere Ankaraya azimetleri emredilmif 
tir. 

toplamı§ ve Ankaraya göndermiıtir. 
lstanbul ilk mekteplerinden 446 §ar
kı ve marf toplanmııtır. Talim ve ter
biye heyeti hunlan tetkik edecek , 
muvafık olmıyanlann mekteplerde o· 
kunmaıını menedecektir. 

llkmekteplere hoca 
latanbul Maarif müdürlüğü latan

hul ilk metkepler muallimlerinin 
kadrosunu ayın aonuna doğru hazırla 
mağa haılayacaktır. Bu sene latan
bul kadrosunda 108 münhal muallim
lik •ardır. Bunlardan 45 i köylerde, 
60 1 yeni açılacak tehir ilk mekteple
rindedir. Bu sene muallim mekteple
rinden mezun olmadığı için buralara 
geçen senelerdeki mezunlardan mu
allim tayin edilecektir. 

• 

Karakaş Y orgi Yunanista
na iade edilecek mi? 

Elçiliğin müracaatı Adliyeye geldi 
Dünkü Cümhuriyet gazetesinde Yu 

naniatanda bir asker öldürerek ka
çan Karakaı Y orgi isminde bir ada
mın polia tarafından lıtanbulda ya
kalandığı ve birinci ceza mahkemesin 
de muhakeme edilerek iadesine karar 
verildiği yazılmıştı. 

Bu haber battan hafa yanlııtır. Ka· 
rakaı Y orginin 1923 senesinde Selanik· 
te elinden bir kaza çıkmıı, o da ls
tanbula kaçarak Beyoğlunda Karna
val sokağında oturmıya ve Löbonda 
garııonluk etmeğe baflamışbr. Bir ka~ 
hafta evvel Yunanistan sefaretimiz 
vasıtasiyla Hariciye vekiletine müra
caat edilerek Y orginin iadeai talep 
edilmiı, Hariciye veki.leti de keyfiye
ti Adliye vekaletine bildirmiıtir. 

Adliye vekaleti hu husustaki evr,.kı 
birinci ceza mahkemesine göndermİf· 
tir. Birinci cezn mahkemesi bir celp 
keserek Y orgiyi çağırmıı, tabiiyetini 
ve hüviyetini tesbit ettikten aonra it· 
!ediği cürmün cürmü adi olduğuna ka
rar vermiş ve Y orgiyi serbest bırak .. 
mııtır. Bu husustaki evrak la Y orgi
nin iadesi icap edip etmediği tetkik e
dilmek Üzere müddeiumumilik tetlcik 
bürosuna tevdi edilmiştir. Yoksa cüm 
huriyetin yazdığı gibi Karakaş Y orgi 
nin tevh:ifine ve Yunanistana iadesine 
karar verilmiş değildir. 

Y orgi serbesttir ve ıu anda l .Öbfln 
pastahanesinde iti lıaımda çalışmak
tadır. 

Ceza tecil edildi 
Kasap lamail efendi isminde bir va· 

tandaşı bili sebep karakola celbederek 
itinden giicünden alıkoyı:ııaktan suçlu 
irfan ve Hayri efendilerin muhakemesi 
dün Birinci Ceza mahkemesinde ikmal 
edilmit, ikiai de birer ay hapse mahküm 
edilmişlerdir. Fakat mahkUmiyeti aabı· 
kalan olmadığı İçin cezaları tecil edilmit 
tir. 

MahkOm oldu 
Şükrü efendi isminde bir adamın ta· 

banca11nı, Leman Hanım isminde bir 
kadının ela 70 lira para11ru çalmaktan 
ıuçlu Nuri ismindeki adamın muhake-
111esi dün neticelenmiı. Nuri 2 ay 7 giin 
hapse mahkfr111 edilmiıtir. 

Serbest bırakıldı 
latanbul Emniyet müdürlüğü komü

nistlik propaganda11 yaptığı için lvan 
Semerciyof İsminde bir adamı yakala .. 
mış, müddeiumumiliğe tevtli etmit. müd 
deiumumilik te İstintak hi.kiliğine sev-
ketmittir. ı 

. istinaf biı.k'.mliği fvı>h Semerciyef 
hakkın ela tevkif l<ararı vermiş, 1 van Se-

merciyef le bu karara Asliye birinci ce
za mahkemeıinde itiraz etmiıtir. 

Mahkeme itirazı tetkik etmiı ve 1-
van Semerciyef hakkmcla tahliye kara
n vermiıtir. 1 van Semerciyaf serbest bı 
rakılmııtır. 

Başka güne kaldı 
Mehmet isminde bir adamı kasten 

öldürmekte" suçlu olup evvelce 9 aene 
3 ay müddetle hapıe mahkUm olan Mu• 
tafanı~ hakkındaki hüküm Temyiz mah 
kemesı tarafından nakzedilmiıtir. 

Dün hu muhakemeye nakza uyula
~k Y~niden baılanılmıı ve müdafaa ve
killcnne tebliğat icra.. için muhakeme 
başka güne bırakılmııtır. 

Nazım Hikmet - Süreyya 
Paşa davası 

Ed<i latanbul mebusu Süreyya Pa
t~ tarafından aleyhine hakaret amiz net 
nyat da,,ası açılan Nazım Hikmet Be
yin muhakemesine dün ikinci ceza mah .. 
kemesi'.'de devam edilmiıtir. 

iddia makaııuıu iığal eden Ferhat 
Bey celse açılır açılmaz ıuçlunun ikinci 
ceza mahkemesinde mahkUmiyeti .. bı
~aı olup olmadığının sorulmasını iıte
nııf. Nazım Hikmet Bey ikinci ceza 
mahkemesinde henüz bir hafla evvel 
mahküm olduğunu hükmü temyiz etti· 

ğiı_ı~ .5. ~ne evvel bu
1
dudu paaaportıuz geç 

tıgı ıçın Ankara Ağırceza mahkemeıi 
tarafından 3 ay hapıe mahkum edildiği
ni söylemiltir. 

Vekili rfan Emin Bey tevsii tahki
kat hakkında talebi oldu'ğunu aöyliye
rek: 

:- Bu §İİr 931 senesinde yazılnuı, 
aynı ıene yapılan matbuat tenezzühü 
eanaaın~a va~'!rda <>kunmuıtur. Hal!Nki 
dava "tluv .. kkıl&min baheaı öldükten son 
ra yazılımı olduğuna göre Nazım Hik
met Beyin bahası 17 mart 932 de ölmü§ 
tü~. Şiir 1931 de yazıldığına göre iddia 
edilen vaka ile alakadar değildir. Bu hu 
ıusta dinletecek müdafaa fabitlenmiz 
var, demiştir. 

• Süreyya PllflllJln vekili: 
.. - Biz 1931 tarihinde yazılımı olan 

ııır dolayııile değil, 1933 tarihinde inti
tar eden tiir dolayıaile dava ediyoruz. 
1933 tarihinde intiıar eden tiirin 193 
de yazılmıı olması davaıun mahiyetini 
değiıtirmez, demiştir. 

iddia makamı müdafaa ıahidine lü
zum olmadığı mütalaasında bulunmuı
tur. 

Muhakeme müdafaa tahiı\i.ne lüzum 
olmaılığına, Nizrm Hikmet Beyin mah
kiimiyeti o]up olmadığuıın Mh"u1masına 
ve muhakemenin ı 7 Ağustoıa 'talikine 
karar vermiştir. ~ 

Belediyede 

Yapı istatistiği 
Belediye iyi bir istatistik 

hazırladı 
Belediye 926 - 93 ı nihayetine ka

dar bir yapı istatistiği hazırlamııtır. 
Bu iatatiıtikte bütün binalara ait ına· 
IUnıat vardır. Ev, apartıman, mağaza, 
depo, garaj, sinema, tiyatro, fabrika. 
mektep ve saire adetleri bulunmakta 
dır. 

Bu iıtatiıtik~re göre §"hrimizde 
İn§aat seneden seneye arbnaktadır. 

Fırınların tah~idi 
F ınnlann tahdidi hakkındaki tet

kikat bitmek üzeredir. Bu husustaki 
rapor ~bir mecliıine verilecek ve mec 
lis karar ittihaz edecektir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köpriUü eyliilde münakasaya 

konacaktır. 

Taksim deposu 
Taksimde Terkoa için yapılan bü

yük havuza ıu yükseltme makineıi 
konacaktır. Bu suretle yiiksek yerlere 
au çıkacaktır. 

Cumhuriyet bayramı 
Cümhuriyet bayramı programı teı

bit edilmektedir. Bayram büyük ola
caktır. Komiıyon bayramda nakil va· 
11taları ücretlerinin nısıf olma11 için 
ıirketler nezdinde tetebbüaatta bulu
nacaktır. 

Antalya belediye reisi 
Antalya belediye reiıi Hüanü Bey, 

Antalya belediyesine ait itler için 
Ankaraya gitmiıti. Hüsnü Bey Baıve 
kil ismet Paıayı, Dahiliye vekilini 
ve Baı,,ekilet müsteıarını ziyaret et
mit. muallakta kalan meseleleri bele 
diye lehine halletmeğe muvaffak ol
muttur. Antalya belediye reisi Anka· 
radan fehrimize ıelmiıtir. Bir kaç gü 
ne kadar Antalyaya hareket ed.,cek
tir. 

Terkosu çoğaltmak için 
Belediye geçen ki.nunuaaniden beri 

Terkoa ıebeke ve te.aisatında bazı ıs .. 
lahat yapmış, şu mikdarıru çoğaltmıt. 
bir çok semtlere yeniden su vermeğe 
mu,,affak olmuıtur. Bu huauata ~n e
aaalı ta.mir v• İDfllattan biri geçen 
gün Terken gölü civannda yapılan 
;n§aattır ki iki gÜn latanbulu susuz 
bırakmııb. Belediye fimdiye kadar 
şehre günde akıblan su mikdarırun ne 
nisbette çoğaltıldığını nazan dikkate 
alarak mevcut noksanlan telifi ıçin 
bir çalııma programı hazırlllmağa 
karar vermiıtir. Bu programa fatan
buldal hiç Terkos tesisatı bulunmıyan 
yerlere au vermek için bir proj~ rap .. 
tedileceği gibi mevcut auyun çoğaltıl
mRsı için de ayn bir proje ili.ve edi· 
lecektir. 

Takibat yapılacak 
Kazlıçeımedeki dabağhanelerden 

çıkan deri parçalan , pislikler bura
daki boı analara akıyor ve ortalığa 
dayanılmaz fena bir koku yayıyor id;. 
Fatih belediyeai temizlik ameleaine 
fabrikalann ameleainden bir kısmını 
da yardım ettirerek buradaki araPlon 
tamamle temizletmiıtir. Bundan aon
ra fabrikalardan bu gibi piılikler atıl
mıyacak, aksi takdirde haklarında ka 
nuni takibat yapılacaktır. 

Hasta bakıcı 
Bu sene 50 hanım 
daha yetiştirilecek 

Hilaliahmer hastabakıcılık mekte
bine hu sene yeniden elli talP.bc alı
nacaktır .. Dün bir muharrimiz mek
tep müdürü Omer Lutfi Bey ile ı:nniı
miiştür. Omer Lütfi Bey muh ... rrirımi
ze fU izabab verınittir: 

- Türkiye Hili.liahmer cemiyeti 
tarafından 8 sene evvel teaia edilt>n 
hasta bakıcı hemşireler mektebi :>Ü· 
yük bir inkiıaf ve terakkiye mazhar 
olmu,ıur. Mektepten yetiten hemıire 
ler memleketin her tarafında feyizli 
hizmetler ifa etmektedir. Mektebin 
az zaman zarfında kazandığı töhret 
bir çok genç kızlarımızın m .. ktebe 
sevk ve tefvik etmektedir. 

lıte memleketin mühim bir. ' ht iya
cmı ve genç kıılarınuzm bu tekilde 
arzularını yerine getirebilrnel< için 
Hili.liahnıer cemiyeti merkezi umumi
ai bu sene mektebe iki miıli yani 50 
talebe almm.asına karar vermi•tir. 

Mektep leyli ve parasızdır. Talebe
nin iaki.ıı. iaıe, ilbaı ve bilümum ma• 
aarifi ve hatta her ay verilmetke olan 
cep harçlığı Hili.liahmer c.-t>miyeti mer 
kezi umumiainden temin edilmektedir 
Talebelerin ia~, ilbaı ve tahsilleri hu 
ıusuna da fazla ehemmiyet verilmek
tedir. 

Mektebin tahsili ilci buçuk M'nedir. 
Mektebe ilk mektebi ikınal edenler 
imtihanla, orta mektebi ikmal ~ 
Jer imtihllDllz kabul edilirler ve yat
ları 18 • 30 arasında olanlar kabul e
dilir. Tahsilini ikmal eden hem,irele
re tahadetname verilir. Ve hemtireler 
mektebinden çıktıktan ııonr:ı beı sene 
mecburi hizmete tabidir. K11yıt ve ka· 
bul muamelesini baılanmıştır. ıs ey
lüll"kadar devam edecektir. 

Bu ıene mektepten yirmi '"'"be 
çıkını ıtır. • 

Tatil eden bankalar 
Mevduatı koruma kanununun ban

kaların telllİnat vermeleri için tayin 
ettiği müddet bitmi tir. Bazı küçük 
ecnebi bankaları, faaliyetlerini tatil 
etmektedirler. 
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Seyahat ya Resulallahl. 
Evliya Çelebi mqhur aeyahatna• 

meainin mukaddemesinde bu uzwı 
seyahate na11I çıktığını anlatırken 
der ki: 

"- Gece rüyamda Hazreti Pey. 
gamberi gördüm. Elini öptüm. Ben· 
den ne dilediğimi aordu. Ben de te· 
laat ya Resulallah diyeceğim yerde •· 
lim dolaııp seyahat ya Resulallah d. 
mitim !. Bu ıuretle Hazreti Peygam• 
ber emelimizi kabul etti ve bize bu 
seyahat nasip oldu •.. " 

E ... Jiya Çelebi çok zeki, ince ve a• 
rif bir adamdır. Zamanmda her ha. 
rekete bir mana 'l'erileceğini bildiği 
için letebbüa edeceği aeyahat fena 
tefsire uiramaam diye ifin içine pey
gamber kuvveti ve himayeıi kanştır
mtf •e öylece mu•affak olmuttur, 
Yoksa rüya falan bak getire! 

Dün vapurla Galata önünden ge
çerken dalyan gibi nhbmda yatan 
ltalyan bandralı Oaeania vapunınu 
görünce aklıma Evliya Çelebinin bu 
mukaddemesi geldi. Ve içimden de
dim ki: 

- Kefke ben de rüyamda Hazreti 
Peygamberi cöraem de ondan ıefaat 
ya Resulallah yerine yanlıılıkla seya
hat ya Resulallah desem. Ancak Oae
ania'ya binmek tartile .. Çünkü bizim 
gibi seyahat tiryakisi fakat dünyalığı 
kıt adamların böyle deniz aarayla
nnda seyahat edel,ilmeıi için ba~ka 
çare yok! 

Biz geçen sene Napoli limanında 
bir köhne Loyd vapurile pineklerken 
bu Oaeania'nın büyük karde§i 25 
bin tonluk Saturnia geldi. Bunun iki 
miıli büyiiklüğünde fakat tıpkı bu 
tekilde idi. Rıhtıma bir kayık Kibi ko
lay yanaıb, üç saat kadar kaldı ve 
bizden sonra kalkarak biozi geçip Septe 
boğazına doğruldu idi. O zamandan 
beri ltalyanlann bu çok biçimli mo
tör gemilerine tutkundum. Kader bir 
tanesini ayağımıza kadar getirdi am
ma ne fayda! Rumelili kadının dedi
ği gibi: 

- Nerede ananda o tali!. 

Gene ilanlar bahsi! ... 
Dünyada samimiyet ile riya ne ka· 

dar biribirine kantb ise hakikat ile 
rekli.m da o kadar yaklaştılar .. Kar
fnnızdaki dostumuzun sözleri SRmİ· 
mi midir? Riya mıdır? anlamakta na
sıl i.ciz kalıyoraak dünya gazetelerin
de okuduğumuz yazılar bir hakikat 
ifadesi midir, yoıiaa bir rekli.m mı
dır, fark edemiyoruz ... Bizim gibi rek
lamda en ıeri memleketlerde bile bu 
İf hayli İptizale uğradı. insan b l\zan 
aldığı mektuplarda bile ili.n kokusu 
seziyor. Belki iktıaadi kalkınmada i
fİmize yarar diye bu yeni çefit aaygı
aızlığa ıes çıkardığlDUz yok amma ba 
zan li.übaliliği pek ileriye götürü. 
yor .. 

Meaeli.: §U günlerde biraz nefeg al
mak, deniz görmek ve gözünü gönlü 
nü açmak için vapurlara binenler 
giiverte yanındaki telleri böylu boyu
na örten ilin levhalarmm saygısız
lığı yüzünden tahtaperde ile çevril. 
mit bir araada oturur gibi oluyorlar .. 
Acaba bu levhaların gövertenin üst 
kısmı kenanna nakilleri imkanı yok 
mu? .. MalUnı ya! lli.n Taridatı gelir 
geçer, a11l musluk yolcunun kesesi· 
dir .. Onu biraz bot tutmalı değil mi?. 

FELEK 

Memlekette kadastro 
Tapu ve kadastro ba§müfettiti Ha

lit Ziya Bey bu günlerde Konyaya gide
cek ve oradan da Ankaraya gidecektir. 
Halit Ziya Bey Ankaradan Karacabeye 
gjdecek, orada devlete ait yüz küsur J,in 
dönüm hara ve arazinin tayyare ve fo
toğrafarla harita11nın esa•lannı alacak 
olan heyetlerle görüıecek, haritanın a
lııunaoı iôn tetkikat yapacaktır. 

Yeni alınacak vapurlar 
Bundan ııonra Türk bayragına İnli· 

kal edecek vapurların ıs yaşından 
yukan olmıyacağmı yazmıtbk. Bu hu
auataki nizamname deniz ticaret mü .. 
dürlüğüne gelmiştir. Nizamnameye 
göre, 400 tondan küçük ticaret vapur 
ları da artık Türk bayrağına intikal 
edemiyecektir. 

Alman ticaret odasının 
bir teklifi 

Berlindeki Türk Ticaret odası, ls
tanbul Ticaret odaama müracaat ede .. 
rek, yakında Almanyada kimsesiz ve 
fakir çocuklar menfaatine bif •Bebek 
mqheri•' vucüde l'etirileceğini, bü
tün dunya bebeklerinin kıyafetlerini 
ıöateren küçük bebeklerin bu &ergi de 
tethir edileceğini bildirmiş ve yerli 
malmdan iki Türk bebeğinin hazırla• 
naralr •Ürat]e göndcrilmeıini rice et .. 
mittir. Oda, bu hususta bebek im:ılile 
m"fgul tacirlere müracaat etmiştir. 

Burhanettin B. gelmiyor 
Beynelmilel tevhit edilmit konşi

mentoların bizde de kabulü için Ti
caret odasında teıekkül eden komis
yonda Seyriaefaini temsil eden Bürha 
nettin Bey bir müddetten beri komİı· 
yona devam etmediğinden yerine bir' 
baıkaaıiım tayin ve izamı içın devlet 
deniıryollan iıletme idareıiİıe müra
caat eclilmiıtir. 

Arnavutluk bayrağı ve 
Türk tiftikleri 

Arnavutluk Salibiabmer cemiyeti, 
Arnavutlukta satılacak Arnavutluk 
yaprakları inhiaarmı almqtır. Cemi· 
yet. Tiran elçiliğimize müracaatla, 
Arnavutluk bayraklarını Türk tiftik. 
!erinden yaptirmak istediğini bildir· 
miş ve bu maksat için Türk tiftik ta· 
cirJerile temas ettirilmesini rica etm'ı 
tir. Tiran elçiliğimiz, Ticaret oda:ına 
keyfiyeti ltildinniı ve odft da tiflik ta
cirJerimizi haberdar etmİJtir. Cc::ıİ· 
yetin, 50 . 60 bin bayrak imal ettire
ceği iliveten bildirllmektedir. 



[ İçtimai bahisler " , ____ ___.J 
İlim tarihinde Yahudiler 

Almanyada derslerinden çıkanlan rin yüzünden kitap tercümesi •çın 
Y abudi hocalardan bazılarının böyle zahmet çekildiğinin daha ba§ka 
yeni latanbul Oniveraiteıine davet misalleri de vardır. 
edilmeleri bize Y ahudl alimlerinin Gene Alfons'un sarayında çalıtmıt 
bir memleketten baıka bir memlekete y ahudi alimlerden yahuda diye ta-
ilim götürmek huauıunda tarihi biz- nınmıf Ben Musa ve Y akop Aben Se-
metlerini habrlabyor. na ile Aben Ragel, Haham Sag ve Sa-

lorail oiullarmın kendi müstakil muel Levi meşhur mütercimlerdendir. 
hukfunetleri zamanında ortaya koy· * * • 
dukları ve din haricindeki malfunatın On üçüncü asırda Alman lmpara-
umunıiyetle ilim tarihindeki izleri toru il nci Frederik, altıncı Haçlılar 
pek büyük değildir. Fakat Yahudile- seferine çıkmakla beraber, eski t.lam 
rin, diger kavimler arasma dağıldık- devri ilmine itıkh. Sarayında arapça-
tan sonra, ilim ve felaefeye ve bilbaa- dan kitap tercüme ettirmek için bir 
sa bunlan henüz cahil bulunan kavim- çok Yahudi alimleri vardı. Frederikin 
lere tarutmakta büyük hizmetleri ol- , oğlu Manfred dahi babasının izinde 
muttur. gitmif ve o da Yahudi alimlere çok 

lslilm devri medeniyetinde tanınmıt rağbet gÖstermİ§tir. O vakitler Alman 
tabi,p ve feylesoflar araımda Yahudi ya imparatorları "Sam oğullarını Ari-
isimleri göze çarpacak derecede çok- !erden ayvt etmezlerdi. Şu suretle 
tur. Bunların arasında lbni Meymun Yahudi alimlerinin Alman kültürüne 
gibi "Musadan aonra en büyük Y abu- hiç olmazsa başlangıcında ve unutul
di., diye tavsif edilınit büyük bir fey- maması lazımgelen hizmetleri olmut· 
leaof ta vardır. tur. 

Y abudilerin asıl büyük hizmetleri O devrin Yahudi mütercimleri 
lsli.m devri ilmini ve onun vaııtasile Ferragus Hakim Razinin Elvahi kita .. 
eski Yunan ilim ve felsefesini Avrupa bmı latinceye çevirmekle meşhur ol
memleketlerinde tanıtmakta görül- mu§tur. Sicilya Kralı Şart bu kitabın 
müştür. Yahudiler ispanyadan koğul- aslını bulmak için mütercimi mahsus 
dukları vakit bir kısmı Fransanın ce- bir sefaret heyetile birlikte Tunusa 
nubundaki eyaletlere yerleımitler ve göndermİfti. Tercüme o zamanın ta .. 
oralarda eski lılilm devri usulünde nınmı§ hekimleri tarafından tetkik 
medreseler açmıtlardı. Daha aonra edilmİ§ ve ondan sonra meydana çıka-
Avrupanın ortalarına ve tim.al taraf- nlmıştır. Onun için Razi'nin kitabı a-
larma kadar yayılmı§lar ve her yerde rapçaya latinceye çevrilmit kitapların 
yerle,en Yahudi kolonilerinin alimle- en iyiai diye tanmmı§br. Gene bu dev-
ri medreseler yapmıılardır. rin meıhur mütercimleri arasında Ab· 

Eski Avrupa Darillfünunlarmdan raham ile Ferrarius vardır. 
bir çoğu ispanyadan çıkanlan Yahu- • * • 
di hocaların açtıkları medreselerin Bu Yahudi mütercimlerin lalam 
birle§mesinden meydana gelmittir. devrinde yazılmı§ kitaplan latinceye 
Denilebilir ki - lngiltereden bat- çevirerek onları Avrupalılara tanıt-
ka - bueünkü Avrupa memleketleri- makta hizmetleri büyük olmakla be-
nin hemen hepa:i serbeıt ilim lezzeti- raber, bir de unutulmıyacak kadar za-
ni ilk defa olarak Yahudi hocaların rarlan olınuttur. 
derslerinden tatnu,lardır. Yahudiler ispanyada lslilmların a-

Bu Yahudi hocalardan pek azının rasında bulunurlarken arapça okuyup 
İsmi tarihte kalmı§br. Ancak on dör- yazarlardı. ispanyadan çıkbktan son-
düncü aaırda Measer Lr-:on diye tanın- ra ve oradan uzaklaştıkça - galiba 
mı§ olan Levi ben Gerson ve Messer Avrupalı kavimlerin arasında gördük-
Vidal diye tanmmı§ olan Narbonne'lu !eri milliyet hislerini tesiri ile - a-
Musa felsefe tarihinde isim bırakmıt rapçayı bırakarak ibrani dilini canlan 
oldukları için Avrupalıların hocala- dırmıya ve kendilerine lazım olan ki-
nndan olarak bilinmektedir. Bunlar tapları da o dile çevirmiye batlamı§-
Aristot ve lbni Rüşt felsefelerini tef- lardı. Onun için bilhassa vasati Avru· 
sir etmit olduklarından Avrupada pada Yahudi alimlerin çevirdikleri 
serbest ilmi yaymıya çalı,an alimler kitaplardan bir çoğu arapça aslından 
arasında sayılırlar. değil, ibrani dilinden 18.tinceye çev .. 

Eoki lslam devri alimlerinin yunan- rilmittir. Bu mütercimler arapçayı 
cadan aldıktan veya kendi yazdıkla- unuttuktan sonra diger taraftan la· 
rı kitapları litinceye çevirmek için ça.. tinceyi de iyi öğrenemediklerinden 
lıtmı§ Yahudi alimlerinden bir çoğu- böyle dilden dile ve acemi mütercim-
nun isimleri 0 kitaplarla birlikte za- ler elinden geçen kitaplar asıllarında-
manımıza kadar gelmif!İr. Bu müler- ki kıymetlerinden çok kaybetmitler, 
cimlerden en meşhurlarını hatırlabnak müelliflerin isimleri de çok defa an-
İstiyorum. laşılamıyacak hale gelmi§tir. Bu mü-

* * * tercimlerin kaleminde lbni Sina Avi

On ikinci aBJrda Toledo §ehrinde 
ba, peıkopoı Raymond iki asır kadar 
ya,ıyan ve eski devirlerin ilim kitap
larını A vrupada tanıtmak için en bü
yük hizmeti yapını§ olan meşhur Ter
cüme Akademisini teşkil ettiği vakit 
topladığı mütercimler arasında baflı
ca Yahudi alimleri vardı. 

Avendaut diye evvela babasının adı 
i1e, sonra hıristiyan olduğundan Se
villa'lı Jean diye tanınmıf olan Yahu
di alim bu mütercimlerin en methu
rudur. 

Türk ırkının yeli§tİrmİ§ olduğu en 
büyük ilim ve felsefe adamı lbni Sina 
yı li.tinceye tercüme ederek, sonradan 
asırlarca Avrupada bütün fikirlere 
hakim olan o büyük ismi Avrupada 
ilk defa olarak bu y ahudi alim lanıt
mıtbr. lbni Sina'dan sonra Ariatot'nun 1 
zannolunan Srrrul .. eırar kitabını ter
cüme ederek bu büyük ismi de Avru
pada bildiren gene o alimdir. Vakıa 
bu kitabın hakikaten Aristot'nun oldu
ğunda fÜphe edilirse de bu büyük Yu· 
nan feylesofu Avrupada bu kitap ile 
lanınmı§lır. Avendaut eski lalam devri 
alimlerinden daha batkalarının kitap
larını da tercüme ettiği gibi baılıca 
Maşa Allah iomindeki Bağdatlı Yahu
di alimin nücum kitaplarmı da latin
ceye çevirerek Avrupada müneccimJi .. 
ği de gene o tanıbnıfbr. 

Gene on ikinci asırda Savasorda 
lakabı ile tanınır:•§ olan y ahudi alim 
Abraham da arapçadan riyaziyat ki
tap)armı Jitinceye çevirmif, kendisi 
de İbrani dilinde kitaplar yazmıtbr. 

On üçüncü asırda Kasti! Kralı X 
uncu Alfons meıhur heyet cetvellerini 
tertip ettiği vakit sarayına çağırdığı 
illimler arasında gene baılıca Yahudi· 
ler vardı. Bunlardan Musa ben Yuda 
en me§hurudur ve daha ziyade Elka
hin yahut Elfakih lakaplan ile tanın· 
mışbr. Bu alim latince bilmediğinden 
kitaplan arapçadan veya ibrani dilin
den Kaıblan diline çevirir, batka mü
tercimler de ondan lalinceye çevirir
lerdi. Latince bilmiyen mütercimle· 

cenne, lbni Rüşt Averroes olmuıtur. 
Hele Albucasis'in Ebulkaıım olduğu
nu anlamak haylice bir İ§ olduğundan 
hala Avrupalı alimlerden bazıları, 
yalnız 1 ile b nin yerlerini deği§tİre
rek o büyük operatörün ismini Abul
kasis zannederler. Yahudilerden evvel 
Nasturi ve Süryani papasları eski yu
nancadan arapçaya çevirdikleri kitap
larda dahi böyle sakatlıklar yapmıf 
olduklanndan yunancadan alınan a
rapça kitaplar zaten bozuktu. 

Zarann daha büyüğü kitapların 
manalarında olmu§tur. Yunanlı bü
yük hekim Galien kitaplannda insa
na en yakın hayvan olarak w .aymun 
teırihini yazmıf ve bunu tasrih ehniı 
olduğu halde kitapları sıra ile müter
cimler elinden geçerken maymun ke
limesi düşmüı ve asırlarca müddet 
zarfında insanlar maymun azaıının 
tarifini kendi vücutlannın tarifi diye 
okumuşlar ve okutmutlardır. 

Arapçadan çevrilen kitaplar iptidıı
aında Avrupalılara hayret ve hürmet 
verdiği halde bu mütercimlerin yap
tıkları yanhtlıklar düşünenleri sıkmıt 
ve o kitaplardan nefret edilmesine 
aebep olmuttur. Arapçadan gelen her 
§eye nefret devri Avrupanın ilim tari
hinde bir asır kadar aürmüttür. Yahu
di alimlerin Avrupa ilmine hizmetleri 
habrlanırken bu nefrete sebep olmak 
ve bilhassa maymun teırihini insan 
teşrihi diye öğretmek hataoındaki 
hisselerini de unutmamak lizımdır. 

Bu hatalardan dolayıdır ki Avrupa 
ilminde hakiki yenilik ancak Avrupa
lılar eski yunanca kitapları asılların .. 
dan okuyup anlıyacak kadar Yunan 
dilini öğrenmelerinden sonra baıla
mııtır ve gene bundan dolayıdır ki 
eski lalam devri alimlerinin Yunan il
mine ilave ettikleri §eyler unutulmuf 
ve hatta inkar edilmitlir. 

Galiba, medeniyetin anası olan ki
tapları okumak için en iyi ıey o kitap· 
lar hangi dillerde yazılmıısa o dilleri 
öfrenmek ve mütercimlere bel bağla
manıakbr. 

G. ATA 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer aşağıda cins ve miktarları ya 
zılı ( 4) kalem (Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf 
münakasalan isimleri hizalar mda gösterilen tarih ve saatler 
de Y8:~dacağından İsteklilerin şartnamelerle nümuneleri gör 
mek uzere her gün ve münak asalara girmek için talip ola 
cakları kalemlere ait ilk temin at ve teklifnamelerile beraber 
mezkUr günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müra
caatları. (3383) 

Cinsi ve Miktarı 
20000 talmn kısa kol ve ba

cak çamaşır 

Münakasa tarihi günü saati 

8100 adet kilim 
11500 Ekmek torbası 

. 71800 metro yazlık kumaş 

13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 
13 Ağustos 933 

pazar 
pazar 
Pazar 
Pazar 

10 
11 
15 
16 
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KU&..A.& 
- lllıııGi'8'.A. ... il ii 
Ardından okunan mektup! 

Tramvayda iki kişilik sıradayız. 
Önümüzdeki sırada hanımlar var. 

Sarıtm bir batın ancak ensesini 
ve ensesine düşen kıvırcık sarı saç
larını görebiliyoruz. 

Ben bir aral~ oturduğum yerde, 
töyle hissettirmeden bir parça eği -
lerek, bu sarışın hanımın yüzünü 
görmek arzusuna kapıldım. 

Hay. aksi Şeytan .. Kadın, bu se
fer, sola döndü ve tabii gene bir 
tey göremedim. 

O zaman bizim arkadatın gizli
ce kulağına eğilerek: 

- Tuhaf değil mi, dedim, deh-
şetli merak ediyorum!.. 

Sordu: 
- Nesini merak ediyorsun? 
- - Güzel mi, çirkin mi diye .. 
Sağ elinin parmaklarını boru 

şeklinde kıvırarak dürbünle uzak 
bir ,eye bakar gibi kadının ensesi
ni uzun uzun tetkik ettikten sonra 
kararını verdi: 

- Güzel ! Hem çok güzel.. Se
ninle bahse girişebilirim. 

Ben hayretle: 
- Nerden anladın? Diye sorun

ca: 
- F.h .• Azizim •• dedi, biz güzeli 

ensesinden tanırız! 

Ve meşhur beytin ikinci mısra
ım gözlerini süzerek manalı mana-
lı tekrar ettı: 1 
"Ü~yim , ardından okur, arif olıın mektubu!,, 

M. SALA.HADDiN 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL : 
18 Gramofon. 

1 

18,30 Franı1ı:ı.ca. ders (Müptediler• m.ahsu•). 
19 Hikmet Riu lı.an.1m. 
19.45 Ostütyo Saz hey'eti ile Cennet Hanım 
2C,30 Münir Nurettin Bey •• arkadatları. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi ve aaat ayarı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon, 
18, : sa!on orkestrasr. 
19, : Alaturka saz. 
20,15: Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1441 m. 

21: Bes tek8.r Davit Popperi hatrrlayıı müsanıo 
Hafif gramofon plakları. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21; Betek&r Davit Popperi habrlayıı mÜ.s•tn•· 
resi. 22,15: Siıan musikisi. 24,35: Letonya ıar 
kıları. 

ViYANA, 5!8 m. 
20,50: Salzbura'tan naklen: Gluck'un uerle
rnden (ORPHEUS ve EVRIDYKE). ıJ,10, 
Pl.ik kon•er:. 

MILANO, TORINO • FLORANSA 
21,35: Mozart'ın (DONJUAN) operası. 

PRAC, 488 m. .. 
20,10: Solo parçaları. taganni ve •an& 21,10: 
Gazetecilik neıriyatı. 21,30: kla_rinet ile parça
l a:.·. 21,50: Monoloi. 22,10: Karııık konser. 
23,20: Konferan•. 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Ha berler. - Plik. 14: Orkeıtra muıikisi. 
18: Orkc•tra. 19.20: Devamı. 20.25: Plik ile 
taganni. 121,05: Mozart'ın e•erlerinden oda 
kuator konseri. 21,50: Çift piyano ile konur. 
22.20: Konser na1r.i1. 

Aleni teşekkür 
E•ki Maliye Nazırlarından Hüsnü 

Beyin torunu ve kaymakam Suud B. 
kerimesi ve Mübimme müdiriyetinden 
mütekait Ferit Beyin refikası mer ... 
hum Hesna Hanımın vefatı dolayısi
le elemlerimize itlirak eden aziz ve ve
falı dostlarımıza teşekküre muhterem 
(Milliyet) in tavassutunu rica ederiz 
efendim. 

Merhumenin zevci Ferit, çocukları: 
Şefika ve Nejat Ferit. 

o,s ı J-t fit,:;:::: s 
::::: OG UTLER"l 

Artistler 
insanlar ya bedenen veyahut fik

ren çalışırlar bir it ve vazife görürler. 
Her iki türlü sayiamele göre de bir 
takım rahatsızlıklar vardır. Maamafih 
muayyen mihaniki itler ve çalıımalar 
daha ziyade mevzii bazı rahatsızlık
lar daha doğrusu belli batlı ayn ayrı 
isimler altında malfun J:.;r takım ra
hahızlıklara sebebiyet verdikleri gibi 
muhtelif kafa ve fikir işlerile uğratan 
ların da kendilerine mahsuı rahatsız• 
lıkları vardır. 

Bir şey yaratan herhangi bir artist 
muharrir, ressam, veya musikitinaı 
olsun sinir kuvvetile çalı§ır. Sinirlerin
d en ilham alır. Doğnıdan doğruya in
sanın enerjisini böyle sinir kudretini 
sarfetmekle yapılan işler en çok yo
rucu ve ziyade yrprabcıdırlar. 

Hayat makanizmasıru heyeti umu .. 
miyesile harekete getiren ve kontrol 
eden sinir merkezidir. Binaenaleyh 
sinir yorgunluğu insanların dayanabi
leceği en büyük yorgunluktur. Arliat
lerin oıhhatleri çalıştıktan şartlar al
bndaki sebeplerden müteessir olur 
zannolunmasın. Umumiyetle onların 

çalıştıkları şartlar ve haller ticaret 
ve fabrika itçilerinin hal ve veziyet
lerine nisbetle çok iyidir. Artist ek• 
seri daha iyi bir vaziyette ve daha zi
yade temiz hava içinde çalı§ır fakat 
onun iti ve kendi yaradılıtı ziyade ti
tiz ve sinirlidir. Ekseri çok ha~İn ta
biatli olan artistler hekim muayeneoin 
den hiç ho§lanmazlar. Hekime görün
mekten ise hastalığın ıstırapları altın
da inlemeğe katlanırlar ve nihayet 
hastalığın zebunu olurlar. Pek çok ar
tistler di§çİ sandalyesine oturmaktan 
ise diıılerinin çürümesini tercih eder
ler. Oksürürken tıkanır boğulurlar da 
doktora gitmeğe razı olmazlar. Apan .. 
disiti apse oluncuya kadar beklerler
de ameliyat için operatöre müracaat 
etmezler. Artistlerin en büyük kor
kulu dü§manı nevresteni hastalığıdır. 
Bunun için bu hastalığa müptela olan 
artistler ya içki veya uyu§turucu ecza 
kullanırlar veyahut intihar ederler İf· 
te ya yorgun veya aç veyahut muvaf .. 
fakiyetsiz artistin yıpranık ve dütkün 
vücuduna girip hüküm süren ıeytan
lar bunlardır. 

Eserlerile insanlığın teref ve iftiha
nna sebep olan artistler ayni zaman· 
da bazan pek çabuk sinir düfkünlüğü 
ve melonkoliye tutulurlar. O kadar ki, 
sanki kafalan Üzerine bir kara bulut 
çökmüş gibi hiç bir hayat ve varlık e
seri gösteremezler. Arli.t ruhu ya§a· 
yan kimselerin cümleiaaabiyeai gibi 
b'ir sinir merkezine pek tabii olarak 
musallat olan bu rahatsızlıklardan 
kurtulmak mümkün müdür. Her hal
de artistin tabiatini değittinnek müın 
kün qlmaz. Değittirilmek mümkün ol
sa artistlik kalmaz bununla dımağınm 
yaradılıf kusurlarını kayıt albnda bu
lundurup idare etmesi de mümkün
dür. Hayala karıı daha feylesofane 
•ekilde bir vaziyet almakla beraber 
daha basit adetler takip etmeğe baı
lamalıdır. Mesela her gece muayyen 
saatte yatmak ve ayni suretle sabah
leyin de muayyen saatte kalkmak, 
her gün sabahleyin kalkınca bir bar
dak soğuk su içmek ve on dakika ka
dar vücut hareketleri yapmak, daha 
sonra tekrar batlasa bile her gün işi
ni, çalıımasını muayyen saatte tatil 
edip bırakmak, yemek zamanlarından 
batka vakit ağzına biç ispirtolu içki 
koymamak, günde yalnız bir kere et 
yemek, her gece taze yemi§ yemeden 
yatmamak. Bu basit adet ve kaidele- 1 

re riayet etmekle bir çok artistler nev 
rasteni hastalığından kurtulurlar. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Kartal Belediyesinden: 
Kartalın en güzel ve havadar yerinde şimendifer istasyonu arka

sında ve istasyona yarım dakika me saf ede müfrez 8 parça arsa 24 tem
muz 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. Beher metrosunun muhammen kıymeti 12 kuruştur. 17 A
ğustos 933 pertembe günü saat 15 de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin 
o/l' 7,5 teminatlerile muayyen gün ve saatte Kartal Belediyesi Daimi 
Encümeninde hazır bulunmaları ilan olunur. (3642) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Sahibinin İsmi: 

Tirebolulu Kara Mehmet Kaptan 
Sait Bey ve İshak kaptan 
Arif kaptan 

Zekeriya kaptan 

Motörün ismi: 
Sahavet 
Cümhuriyet 
Kısmet Bahri 

Hüdaverdi 
Bebek 

Telci Mehmet kaptan Hüdaverdi 
inhisarlar İdaresi için muayyen evsafta satın alınacak Mo

törleı:in heyeti mahsusa tarafından muayeneleri İcra kılınmak 
üzere motörleri olup ta satmak arzusunda bulunan motör sahip 
lerinin motörlerile birlikte Cibalide İnhisarlar İskelesine gelme 
leri evvelce ilan olunmuştu. Bu ilan üzerine muayyen günde 
sahipleri tarafından teklif olunan motörler heyeti mahsusaca 
birer birer muayene edilmiş ve isimleri ve sahipleri yukarda 
gösterilen (6) motör kabule şayan görülmüştür. Bu motörlar
den (3) adedi idarece kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Sa
hiplerinin son fiatlerini ve bu fiat Yüzde Yedi buçuk teminat 
parasını veya mektubunu kapalı zarf derununda olarak nihayet 
22-8-933 salı günü saat on bese kadar Galatada inhisarlar lda 
res1 mübayaa komisyonuna ve;meleri ve o saatten sonra vuku-
• . ... . . ..... • ,,,,_ .. ,,.., 

Arkadaş rolü 
Ekrem Arif dün bana telefon etti: 
- Aman gel, dedi, mühim bir me

sele var. Bu iti sensiz halledemiyece• 
ğim. 

Ekrem Arifi on dört senedir tanı· 
rnn ve aıağı yukarı içtiğimiz su bir 
dir. Nesi var, nesi yok bilirim. O da el
bette beni İyi bilir. içli dışlıyızdır. 

Kendi kendime dü,ündüm: Bu mü
hinı mesele ne olabilir acaba? 

Kendisi kazancı yerinde, bek8.r, ho
vardameşrep bir adam olduğu için, 
bu davetin yeni bir kadın itile alaka
dar olması ağlep bir ihdtrıaldi. 

- Telefonla anlatamam, diyordu, 
hemen i§ini bitir. iki elin kanda olsa 
gel. 

Hani, bende de dehettli bir merak 
yok değildi. Akşam itlerin acele ar
kasını alıp kalktım, gittim. 

Ekremin güzel bir apartımanı var. 
Geleceğim aaali de bildiği için hazır· 
lık yapmış. içeriye girdiğim zaman 
bakbm, muhteıem bir sofra. . Çiçek
ler, meyvalar, envaı mezeler, bira, ra-
kı .. 

Gerçi Ekremin evinde bu nevi sof
ralar eksik olmaz. Fakat ba§ka za
manki sofralar kendisi, kendimiz, ni
hayet tanıdık aşinalar için hazırlanır. 
Fakat telefon davetinden sonra, bu 
sofranın ayrı bir manası olmak lizım
dı. 

Geldiğimi görünce yüzünden her za
mankinden başka neşe taşan Ekreme, gö 
züın ve başımla: 

- Ne var, ne oluyoruz? kabilinden 
sordum. 

- Acele yok, dedi, şimdi buraya 
Sakibe gelecek. 

- Eee, Şehimenin baldızı mı? 
- Ta kendisi .. Fakat mesele ora-

da değil. Sana bu akşam mühim bir 
vazife teveccüh ediyor. Rolünü iyi 
yapacağını bilirim. Biz evveli ara
nuzda ko_mşa)ım. Muhakkak Sakibe, 
Şehime için mühim bir haber getire
cek. 

- Ne haber getirebilir ki .. 

- Orasını bilmiyorum. Fakat ben 
bir fey seziyorum. Galiba Şehime ev
lenecek. 

- Bu haber fena. . Sen de onu se
versin, Şehime de gelip sana anlata
maz. Anlaşılan onun için baldızını 
gönderiyor. 
Demeğe kalmadı, kapı çalındı. Sa

kibe Hanımefendi teşrif buyurdular. 
Kendisini aıağı yukarı adeta mera
simle karııladık. Masayı gorunc~ 
kedinsi için yapıldığı §Üphesiz olan bu 
hazırlığa ferahlandığı yüzünden belli i-
di. Oyle ya, ağırlanıyor. 

Nihaye oturduk. Dereden tepeden ko 
nuıtuk. Ben rolüınün ne olabildiğini mu 
haverenin cereyanından kestirmeğe çalı 
fıyordum. 

Derken canlı noktaya temas etlik. 
Saki be Hanımefendi dedi ki: 

- Ekrem Bey, arkadasımız yabancı 
değildir. Ne kadar birbiri,;;zi sevdiğini-

zi bilirim. Onun çin kendisinden aaklı 
nacak bir fey yoktur. 

ikimiz de can kulağı ile dinliyordu( 
Sakibe Hanım devam etti: 

- Şehime kendi kendine düşünüyo 
Bu münasebet böyle ne zamana kadı 
devam edecek? Şimdi kendisine zeng 
bir talip te çıkb. Gerçi henüz kararı 
vermedi amma, ne yapacağım diye ıd; 
tünüyor. 

Düşündüm. Acaba Şehime Ekrem 
evlenmek için böyle bayağı ve harcı 
lem bir ıantaj mı yapıyor? Yoksa ha 
kalen evlenecek mi? 

Evlenirse Ekremle olan güzel mün 
sebetleri kesilecek demektir. Diğer t 
raftan Ekremin işleri bir az bozulm 
tu. Evlenecek vaziyette değildi. 

Ekrem dedi ki: 
- Sakibe Hannn, bilirsin ki, ben e 

Ienecek vaziyette değilim. Fakat Şet 
me hakikaten dediğiniz gibi, zen&'in l 
rini bulmuşsa ben onun saadetine ve · 
tikbaline mani omak istemem. E vlensi 

Saki benin gözlerinden bir haz dal• 
sı geçti. Derhal anladım ki, bu kad 
oyun bozanlık ediyor. Ve .... E"lrremi s 
vıyor. 

Bu vaziyette benim ne rolüm olabil 
di? iş üçünün arasında kalmış bir me' 
leydi. 

Artık Sakibe sık sık Ekreme uğr 
Şehimenin evlenme vaziyeti hakkın 
yeni yeni tafsilat getirir ve kendisini ( 
Ekreme ısındırmağa çalı,ıyordu. 

Fakat ne dersiniz, ben de Salcibe 
hoşmeırep, cana yakın buluyordum. F 
kat Ekremin ona karşı vaziyetini ani 
mak lizımdı: 

- Katiyen, diyordu, lraliyen ... Şe 
me gittikten sonra ben bir başka kad 
la evlenebilir miyim? 

Bu vaziyetle Sakibe ile meığul olu 
sam, arkadaınnın hislerine hürmetsi 
tik ebniı olmıyacaktım. 

Aradan epey zaman geçti. Ekrem · 
!erini düzeltti. Şehimenin de evlemr 
bahsi uzıyordu. Hakikaten onu isı.--i 
!erdi. Fakat kadının Ekreme karşı ola 
zafı mı nedir, bir başkası ile evlenm 
hususundaki tereddütlerini uzatmı§b. 

Ekrem işlerini düzelttikten sonr 
bir gün bana dedi ki: 

- Ben de evleniyorum. 
Gözlerim açıldı: 
- Kiminle? 
- Şehime ile .. Demez mi? 
Mutabık kalmışlar, Şehime eski tal 

bine kati ret cevabı vermiş. Cok para 
fakat hoşlanmadığı bir adamla evi. 
mek.tense, mutavazı kazançlı, fakat ıeı 
diği a·damı tercih etmişti. Atk bu aefı 
de galip geliyordu. 

O zaman ben de dedim ki: 
- Mükemmel tey.. Ancak bunu 

noksan tarafını tamamlamak için, be 
de bir §ey teklif ediyorum. 

-Ne? 
- Ben de baldıza talibim. 
Hakikaten mükemmel oldu. O Ş 

me ile, ben de Sakibe ile evlendim. 
Ekrem ondan sonra elimi sıktı: 
- Bravo, dedi, hakikaten rolün 

yaptın .. 

YAZ TARİFESi 

R L 1 T Z' te 
BÜYÜK TENZİLAT 

TERAKKİ EDİNİZ, ASRİ LİSANLARI ÖGRENINIZ MECCANi 
BİR TECRÜBE DERSİ ALiNiZ KA YDEDİLiNİZ. 

ANKARA İSTANBUL 
Hacı Bayram caddesi 373, İstiklal caddesi (5986) -

İstiklal harbi malulleri 
istiklal harbi malUI zabitler cemi

yeti riyasetinden: 

lstiklill harbinin hususiyetlerini ve 
doğurduğu büyük neticeleri daima 
yat ve tebcil etmek ve bu uğurda ma
IUI kalanların bu giinkü refahtan ta
mam.ile müstefit olmalarını temin et
mek için bir cemiyet teşkil edilmit ve 
bükfunetçe tesçil olunmu§tur. 

Gerek lstanbulda ve gerek taşrada 
bulunan istiklal harbi malUI zabitle
rinin veya istiklal harbine malı'.ll oldu 
ğu halde çalıfıp istiklal harbi malı11ü 
gibi tekaüt olunan zabitlerin isimle
rini, babalarının isimlerini, rütbeleri
ni, malUliyet derecelerini, sicil numara
larını, halen almakta oldukları tekaüt 
maatlarını, mali"il oduğu kıt'alannı ve 
halen bulundukları askerlik ıubeleri
ni ve adreslerini bildirmelerini. 

Aza kaydolmak ıurelile cemiyetin 
mesaisine filen ve müddeten İ§tirak 
etmek iıteyen arkadaılardan lstan
bulda bulunanlar pazar, pertembe 
günleri saat dokuz ila 12 ye kadar 
taşrada bulunanlar da bir mektupla 
cemiyetin merkezi idaresi olan lstan
bulda Aamaaltında Lazari Papaaoğlu 
Han No. S müracaat etmelerini ııi
zamname ve mesail hakkında malu
mat isteyenler 6 kuruıluk posla pulu 
)effey\emeleri rica olunur. 

Vecihi sivil tayyare 
mektebi 

Vecihi Sivil Tayyare mektebi ilk 
mezunları şerefine 1 o.g.933 perşembe 
aktamı Fenerbahçede. Belvü ?tel.inde J 

bir tayyare gecesi lertıp edılmı,tır. 
Müsamere aabaha kadar devam ede- ı 
cek, tayyare eğlence ve hünerleri ya
pılarak geceliyin tayyareden koruoa 
tecrübeleri gösterilecek, bunu müken• 
mel bir cazbant refakatinde dans ta
kip edecektir. latanbuldan gelec••kler - . - " . . .. , . .. -

1 [s ve İsçi 
Milfi;yct bu .atanda it H ~; İal 
;yenlere taıı-t ediyor. lı ııe İf 
İatiyenJ.r bir mektupla lı bür, 
na;rsa müra<:aat etmelidirler. 

İt arayanlar 
Kıbns İngiliz Darülfünundan mezu 

İngilizce, Türkçe, muhasebe, muhalx 
re ve daktiloya vakıf bir genç bank 
ve sair müessesatta iş arayor. IngiJizc 
dersler de verir. İş bürosu (Kıbrıs). 

:r. :r. :r. 
Yüksek ticaret mektei lisesi talebe 

sindenim her gün öğleden sonra he 
hangi bir müesaede iş arıyorum. A.§ 

* * * 
Eczane veya Ecza deposuru:la mlinha 

bir yerde çalışmak istiyorum maaş 30 
radan. Galata Küçük Heı><kk Han U 
kat Türk tebaasından. Jak B. 

~ 

J!illiy~t 
Aırm umdeai "M l L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 

3 •r1ıir 
6 • 12 • 

ÜCRETLERi : 
Türki,.-• içi11ı 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hari~ için 
L. K. ·-14 -
21-

Gelen evrak ıeri Yerilmez.- Müddeti 
seç.en nüıhalar 10 lcuruıtur.- Gas:ete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemi& ili.nların me•'a· 
liyetini lı:abı.ıJ etmez. 

BUGUNKU HAVA 
Y eşilköy Askeri Rasat Merkezinden 

verilen malU.mata söre, busün bava as bu
lutlu •e ıimali iatikametlerden rü•shlı 
ı.larak de•am edecektir. 

6·8-933 tarihine lıa•a tazyiki 760 mW.. 
metre. sıcıRkhk en fazla 28,.en a:ı: 24 de.re
ce idi. 



Reşit Galip Beyin evinde dün 
bir toplantı yapıldı 

(Ba§ı ı inci sahifede) . .. 
enıtitiisü müdürüdür. Madden•n bun
yesine dair bir çok ketif ve taharrile
ri vardır. Profesör Richard Turant ta 
ayın on ikiıinde ıehrimize gelecektir. 
Bu zat ta Götingen Üniversitesinde 
riyaziye profesörüdür. Almanyadaki 
meıhur riyaziye enstitüıünün tJrgani
zatörüdür. Almanyada meıhur riyazi
yeci Gauıı'un kürıüaünün ıimdik.i ha .. 
leflerindendir. Birinci derecede .-i ya
ziye iılinllerinden olup bir çok tahar· 
rileri vardır. Riyaziyat ilmine ait bir 
seri kitap neıretmiştir. Bu külliy.;t 
10 ciltte toplarunaktadır. Beı cildini 
bizzat yazını§, diğerlerini diğer profe 
sörlerle müştereken vücude getirmiş .. 
tır. Riyaziyede meıhur Diricklet pren 
sibinin metoduna ve tefadu)i muade-
1 !lerine dair, ihtizaz nazariyesine, te
mami muadelelere dair, tahavvüli.l 
hesabatına dair daha bir çok mesaile 
dair eserleri vardır. Meıhur zeoloji &. 
timlerinden Breslav da bu ayın onun
da memleketimize gelmektedir. Bu 
zat Dr. Med et phil ünvanını haizdi,. 
Muhtelif beynelmilel akademilerde 
oza olup cihan §Öhretine maliktir. Bir 
çok eserleri vardır. . .. 

Bu profesörler burada yem Turk 
Üniversitesini tetkik edecekler, ısla
hat etrafmda fikirlerini bildirecekler• 
dir. Onlarm yapacakları tetkikatt•:ı 
sonra Üniversite ile derecei alikalan 
taayyün edecektir. Bu gelecek profe
sörler g ibi, Shovartz gibi çok büyük 
profesörler daimi olarak Oniversitedt:.ı 
kürsü almasalar bile senenin muay
yen bazı aylarında gelerek konferans 
lar ve-rınek curetile misafir profesör
lüğü kabul edecekleri ümit edilmekte
dir. 

Beynelmilel şöhreti haiz dahiliyeci 
p rofesörlerden Tan Heuser el~ bu ayın 
ortasında lstarıbula g elecektir. 

l nhılap Enstitüsü 
Maarif Vekili Dr. Reşit Galip B~

yin bugün Darülfünuna gelerek kad
roya yeni ahnacak ecnebi ve yerli pro 
fesörler işile meşgul olması beklen
mektedir. Bugün inkılap enstitüsü ile 
diğer t: natitülerin ve kadroya yeniden 
alınacak hocaların yeni listesinin ilin 
edilmesi muhtemeldir. Vekil Reşit 
G a lip Bey bu ay sonuna kadar latan
bulcia kalacak ve Üniversite işlerile 
m~~gul olacaktır. Türk tarihi tetkik 
cen1iyeti azasından ve lnkıli.p enstİ· 
tüsü tarih profesörlerinden Sivas me. 
bu•u M. Şemsettin Bey dün Üniversi
tey:> gelerek, Emin Dr. Neşet Ömer 
Beyi ziyaret etmiştir. 

K adroya yeni alınan profesör mua ... 
vin!~rinden mühim bir kısmına tebJi. 
gat yapılmıştır, Resmi tebliği almıyan 
bu zevat vaziyetleri hakkında tered
düt t> ttiklerinden Üniversite ıslahat 
kom!tesine müracaat etmiılerdir. Bu 
gibilere kadroya alındıkları söylen• 
miştir. 

Memurlar maaş alıyor 
Üniversite kadrosuna dahil ve mül

ga Darülfünundan açıkta kalan ida
re memurlarına ait hesapların tetkiki 
ikmal edilmiıtir. Memur1ara yarın 
maaşlarının verilmesi muhtemeldir. 
Profesörlerin maşlan verecekleri 
beyannamelerin tetkikinden sonra 
tevzi edileceği için, daha bir müddet 
gecikecektir. 

Tıp fakültesinin nakli 
Tıp Fakültesinin ayın on betinde 

nakline başlanacaktır. Üniversite mer 
kez binasınm en alt katında labura0 

tuvarlar ve aair tesisat için lizım ge· 
len yerler ihzar edilmi§tir. 

Yeni profrsörlerin tercümei halleri 
Oniverıitcye yeni alınan ecnebi ve 

Türk hocaların mühim ıöhretleri ve 
tahsil dereceleri ve mesaileri bilhas
ıa lazım geldiği ehemmiyetle tetkik 
olunmaktadır. Üniversite ıslahat komi 
tesi bu zevatın bibliyograflarıru peyder 
pey neırederek, mülga Darülfünun
dan çıkanlan hocalara mukabil, ye
ni Oniverıiteye alınan zevatın kim1cr 
olduğunu efki.n umuıniyeye tanıtmak 
istemektedir. Bugiin profesör Schvart 
zm tercümei halini ne§rediyoruz. Di
ğer ecnebi profesörlerin ve muavinle
rin terc:ümei hallerini de ıırasile neıre
deceğiz. Bunun bir faydası da 
Darülfünundan açıkta kalan mü
derrislerin vaziyetlerini aydınlatmak 
ve yeni ili elemanlarının nasıl ve ne 
ıartlarla yetittiklerini göstermek ola 
caktır. 

Prol. Dr. Pğil. Schwart:r.: 
39 ya§ında; 11 senede1lberi Frankfurt 

a. tr.. 'Üniversitesinde decent. Umumi 
emrazı teşrihi marazi. 

Mesaileri: 
1 - Doğumun mekanizması üzerine: 

Scwartz bu eserinde nevzadm doğumu
nun hidromekanıik kan.unlarına tabi 
kuvvetlerin tesirleri altında vukua ge1" 
diğini göstermiştıi.c. Rahim takabböziı 
dahili rahim tazyikini şiddetle arttırır. 
Rahim takallüsatı cebimiJl"hm patlama
sını müteakip, tabii atmosferin tazyiki 
vasıtasi,lı, cenin dişarı çekilir. (Doğum 
hadisesinde tenakusu tazyik tesiri). 

2 - Nevzadın ve süt çocuğunun pate· 
Iiisi: Schwartz doğumda bir çok ncv
zadda dimaği zararlar husu.le geldiğinıi 
göstermiştir. Almanya.da doğumda ve 
doğumu müteakip ilk aylarda tahminen 
30,000 çocuk ölüyor. BunJarm ekserisi 
doğum esnasında vukua gelen dimaği 
tardidat (trauma) kurbanıdır. Schwrız, 
müteaddit mesai arkaclaşlarile birlikte 
göstermiştir ki doğum trauması idietie, 
epilep&ie, ve fek.eleri tevlit eder. Bu 
tahribatın akvamın terekkübü üzerin- · 
deki tesirleri statistiki tetkikat ile ta
harri edilmiş, ve doğumun tehlikelerin
de11 kaçınmanın yolları ve vesaiti de bu 
suretle bulunması kabil olmuştur. 

Schwartz, nıcvzaıdın kanının terkibini, 
bundan başka nevzad ve süt çocuğunun 
metabelizm hadiseleri üzerine taha.riyat 
yapmıştır. Bütün dünyaca ınalfun olan 
ve tecrübelerle teyit edilmiş bulunan 
bu talıarriyatı üzerine Schwatz 1927 de 
toplanan Alınan tabiyat ilimleri ve ta· 
bipl.!ri kongresinde kongre idaresinin 
arzusuna tevfikan malumat vermiştir. 

3 - Sektei dimağ üzerine: Da.Una ka
bul edilmiştir ki nezfü dimaği arterios· 
klcros neticesidir. Zanediliyorduki hasta 
damarlar çatliyor. Schwartz, bu klasik 
tarzı izahın doğru olmadığını göster
mıştir. Dimağda umumiyetle damar çat
laması yoktur. Dimağ nisfi ese:ısiel i
peron.inin tevlit ettiği dimağ devranının 
n zifeyi teşevvüsü neticesi husule ge
lir. «Müzmin tazyiki dem yüksekliği» 

4 - Sclıwartz bir çok seneler dimağ 
tümörkrinin tetkiki ile uğraştı. Bu tet
kikatınm ne ticeaini yakın.da büyük bir 
monoğrafide neşredecektir. 

S - Schwa.rtz, bir çok senelerdenberi 
beşeri veremin hudusile meşgul oldu, 
ve insan vereminin bir nevi fazla has .. 
sasiyet perioclları hükmü altında kal.dı
ğı•.ı müşahede etmiştir. İnsan veremi • 
kahillerde de hemen hemen daima yeni 
bir entem neticesi gözükür. Bu tetki
katın.; clair Schwartz iki monografi neş
redecektir. Birincisi yakında Almanya. 
da, ıkincisi ümit olunur ki yakın.da 
Türkiyede çıkacaktır. 

<i - Muhtelif dimağ hastalıklarına, 
renıatizmaya, hayvan tümorlarına dair 
Schvartz'm bir s:ok tebligatı vardır. 

Hususi vapurların nakliye Ücretlerinin 
daha ucuz olması isteniyor! 

(Başi 1 inci sahifede) 
yüksek esbabı istirahati ıamil bulun· 
duğunu ve bu itibarla hususi vapur .. 
)arın bilet ücretlerinden daha yüksek 
ücrete tibi tutulmaları icap edeceğini 
dütündüklerini söylemitlerdir. Bu hu
susta müzakerata devam edilecektir. 
Hususi vapurcular mahafilinde bu 
nokta etrafında deniliyor ki: 

"- Avrupaya konvansiyonel de, 
ekspres te gidiyor, ayni yataklı vagon 
lar olduğu halde fiyatlar ayrıdır. Hal 
kın fakiri zengini vardır. Kesesine ııy 
gun gören, lüks vapurla, görmeyen 
daha ucuz vapurla seyahat etmek is
ter .. Buna imkan kalma11 için fiyatla 
nn müsavi olmaması muvafık olur." 

Diğer taraftan tereuüh eden malu
mata göre, azaya dağıtılan eıya ve 
yolcu tarife projeleri, mülga Seyrise
fainin tatbik etmediği matbu tarifele 
rindeki fiyatlerden atağı, fakat halen 
devlet deniz yollan idaresinin tatbik 
ettiği tarifelerdeki fiyatlardan yük
sek bulunmaktadır. 

Vapurlara kıymet taht/iri 
Husuıi vapurlara kıymet takdirine 

memur komiıyonun bütün Vapurların 
muayenesini bitirdiğini yazmıttık. Ko 
misyon azası, dlln limanımıza ırelen 
(Roma) ıeyyah vapurunu ziyarete git 
mitlerdir. Komiıyon, buırün toplana
rak takdiri kıymet formülünü kat'ileı 
tirecek ve Üç ırün zarfında bütün va• 
purlara kıymet biçerek, bu kıymetle
ri ayni günde bütün vapur sahiplerine 
resmen tebliğ edecektir. 

Karp taraf ne tliyor 
Huıuıi vapurculann aralarında 

anlaımalan için kendilerine verilen 
mühlet buırün bitecektir. Dün de ba
zı mutavauıtlar, telifi beyne çalıımıı· 
larsa da bir ltil&f zemini bulunama-

. mıttır. Sadık zade Ruıen Beyin, dün
kü nüshamızda bir mektubu intiıar 
etmiıti. Ekseriyete mensup vapurcu

.Jar hundan bahisle diyorlar ki: 
"- Sadık zade ve taraftarlarının 

on vapuru, bizim 23 vapqrumuz var. 
Sadık zade ve taraftarlarının bütün 

.. . vapurlarının rilıum tonası yekUnu 
8227, takdiri kıymette esaı tutulan 

goros tonası yekunu ile ı2490 tondur. 
Biz?n vapurların rüsum tonası yekU. 
nu ııe 10168, groa tonası yekiinu da 
ı 7, 728 tondur. Yeni dünya, lzmit ve 
Mudanya zaferi gibi roınörkörden 
çevriJmit olup rüıu.m. tonası liman ida 
resince mukayyet olmıyan vapurlal"ın 
da bu yekfuıa ilavesi lazım gelir. 
Ruşen Beyin, mukabil taraftan ba. 

zı vapurcuların borçlu oldukları iddi
asına gelince, yalnız Naim va Cihat 
vapurları İpoteklidir. Yelkenci :zade
ler bunların herhangi bir ihtimale 
kartı borçlarını vermeyi deruhte et
mektedir. Buna rağmen biz anlaşmak 
istiyoruz. Fakat karşı taraftan, va .. 
purlara kıymet takdirinden sonra şir
ketin teıekkül etmesi ileri sürülüyor. 
Faka! bu takdirde, takdiri kıymet an
cak eylı11 bidayetine kadar tekenımiil 
edeceği için 1 Eylulden sonra vapur
larımızı bağlamamız icap edecektir. 
Bizim yanatmadığımız nokta da bu
dur. 

Mütercim :r.atle Hakkı Bey 
cevap veriyor 

Diğer taraftan Sadık zade Ru~en 
Beyin dünkü nüshamızda müntetir 
mektubunda fahsına temas edilen Vft ... 

purcular bjrliii idare heyeti azasın
dan Mütercim zade Hakkı Bey, bize 
ıu mektubu ıröndenniıtir: 

Muhterem Milliyet gazetesi müdi
riyetine; 

Sadık zade Ruşen Beyin muhterem 
gazetenizin dünkü nüshasında intişar 
eden mektuplarına ayni sütunda ber
veçhizir cevapnamemin intişarına mü 
aaadclerini rica ederim. 

Ruşen Beyefendinin ıirket teıkiline 
İtirazlannı telhis eden beş maddedeki 
beyanatlarını dikkat ve hayretle oku
dum. Şimdiye kadar vapurlara takdı
ri kıymette beynelmilel muhtelif usul 
lere inzimamen Ruıen Beyefendinin 
takdiri kıymette gemi değerlerini., to 
najlarile mütenasip olacağına müteda 
ir yeni bir kaide ihdas buyurmuş :>!ma 
larına hayretlerımi izharla bu husus
ta mütalea serdini erbabı vukufa ter
keder1m: Mumaileyhi tereddüde dü
türen borçlu arliaıhı1lann YaZJ eti 

MiLLiYET PAZARTESi 7 AGUSTOS 1933 

Sergiyi 30 bin 
Kişi gezdi 

(Başi ı inci sahifede) 
hassa rağbet göstermektedirler. 

Bundan baska elbiselik ve döıemelik 
kuma§larına, yerli kunduralara, inhisar 
idaresinin tütün ve içkilerine ali.ka göı
termiıler, ıtriyat fabrikalarımızın kolon 
ya, krem, pudra gibi tuvalet eıyasını be 
ğenmiılerdir. 

Onümüzdeki Perıembe günü sergi
ye iıtirak eden bütün firmaların pav
yonları arasında bir vitrin dekorsasyon 
müsabakası yapılacaktır. 

Sergi tertip heyeti dün toplanarak 
pavyon müsabakası İçin bir hakem ~e
yeti intihap etmiştir. Hakem heyetme 
seç:ilenJerin isimleri muvafakatleri alın· 
dıktan sonra ilan edilecektir. 

Bu müsabakalarda birinciliği kaza
nan pavyon sahibine bir vazo hediye e· 
dilecektir. 

Kuruhahveci Mehmet Elentli 
Mahtlumları paviyonu 

Serginin en güzel ve zarif pavyonla
rından biri «Kuru kahveci Mehmet E
fendi mahdUmlan• pavyonudur. Bu pav 
yon Galatasaray bahçesine girince sol
dadır ve modern bir sitilde yapılmııtır. 
Bunun planı Ressam Ratıp Tahir ve 
\Mimar Zühtü Beyler tarafından vücude 
getirihniıtir. 

Pavyon ilk balatta nazan dikkati 
celbetmektedir. Pavyon Gazi Hazretle
rinin bronzdan bir portre1erile §ereflen
dirilmiştir. Merhum ve maruf Ku~ 
kahveci Mehmet Efendinin de bir resmı 
vardır, 

Sereiyi gezen muharririmizin yaptı· 
ğı tetkikata göre bu pavyon büyük bir 
rağbet gönnektedir. 

Filhakika me•kezi Mısır Çar,ısı ka
pısında olan bu müessese çok itlek bir 
Türk müeıeseıidir. 

Üç sene evvel vefat eden Kurukah; 
veci Mehmet Efendi biç durmadan elli 
sene hep bu iıte çalııınış ve töhretini bü 
tün Türkiyeye ve hatta ecnebi memle
ketlerine bile duyurmağa muvaffak ol
muştur. 

Mehmet Efendi, müesesesini gittikçe 
asrileştirrnit ve vefatından sonra m~ıai
lerine müıterek devam eden ve lngilte
rede bulunan mahdumlan bu iti tama· 
mile ikmal etmişlerdir. 

Gerek merkezde ve gerek pavyonda 
müşterilerin gözleri önünde asri. ve 
elektrik işliycn vestaitle kahve çekıle
rek taze taze ve misk gibi kokarak satıl 
maktadır. 

Fiatlerde de görülen ucuzluk fevka· 
ladedir. Üğütümüı kahvenin okkası ı40 
kuruştan satılmaktadır. 

Kahveler çok zarif paketler halinde 
ve miktarı ne kadar istenirse verilmek
tedir. 

Dün pavyonun önü müşterilerle do-
luydu. Yaptığımız tahkikata göre, Tür 
kiyeye senevi 80 bin çuval kahve ithal 
edilmektedir. 

Kurukahveci Mehmet Efendi mah
dumları müessesesi ise Türkiyenin en 
büyük kahve müstehliki olan mühim bir 
müeasesedir ve gün geçtikçe inkitaf bul 
maktadır. 

Her gün Anadolu ve Türkiyenin di
ğer yerlerinden bir çok sipariıler almak 
ta ve hemen yetiıtinnektedir. 

Ücretli gün olamaz mı? 
Dünkü nüshamızda serm hakkında 

bir kariimizin temennisini -kaydetmi§"" 
tik. 

Temenni muayyen bir günde sergi
nin kücük bir duhuliye mukabilinde zi. 
yaret .;dilmesinet ve duhuliye hasılatı
nın bir hayir cemiyetine terki münasip 
olacağıan dairdi. Sergi komi~eri Nazmi 
Nuri Bey, temenni hakkında hizc dedi 
ki: 

- Bu seneki sergi nizamnamesine 
duhuliye alınması hakkında bir kayit i
lavesine imkan yoktur. Böyle bir kayit 
serginin intizamını ihlil edecek bir va. 
ziyet doğurabilir. Esasen sergi fevkala
de bir vaziyet hasıl olmazsa tam IS A
ğustosta kapanacaktır. Binaenaleyh böy 
le bir şey hakkında karar verip tatbika 
tına giriımeğe vakit kalmamaktadır. An 
cak gelecek seneki serginin nizamname
si yapılırken buna dair bir kayit ilave 
etmek mümkün olabilir." 

tirket sermayesini taahhüt edenlerce 
düıünülmüı ve temin edilmittir. Tah
rife rağmen tonaj ekseriyetimizi jti· 

raf ve bu suretle yeni vazettikleri t"k 
diri kıymet uıu]ü mucibince set"ml\ye 
ekseriyetimizi de tasdik etmit olmala
rı karşısında kendiJerine müteşekkir 
kalacağımızı ibliğ ederiz. Deniz i~let 
me inhisarına teşrik edilecek tirketin 
anonim olacağı kanunda müsa.n-ah bu 
lunmasına ve anonim tirketlerde de 
ekseriyetin kararları vacibülittiba bu
lunduğuna hir daha nazarı dikkııtle
rini celbederim. Şirketi umumi vapur 
cularm malı addeden müttehit ve 
müşterek rüfeka mevzuatı kanuniye 
dahilinde ittihaz ettikleri kararlftr.n 
netayicine kemali aükUn ile jntİzPırda 
dırlar .. Ve bundan dolayıdır ki hüku· 
metin resen nizamnameyi tanzimine de 
ıükranla ittirak ederler. Ruıen Bey<>
fendinin beyanatlarınm dördij .. c .ı 
maddesinde posta vapuru olduklarını 
iddia ettikleri vapurlarının beynelmi
lel kitapların hangisinde yolcu vapu
ru olarak inşa edildiklerine dair ka
yıt varsa liitfen bu hususun bizlere de 
iraesi suretile tereddüdümüzü mucip 
olan bu noktanın da tenvirine de:eıet 
)erini hassaten rica edeceğim. lnkisa. 
rı hayale uğrayanların iğbirarıru ta· 
bii görenlerdenim. iftira ve tarizin a .. 
cizlerin yegane silahı olduğunu takdir 
ettiğim ve çok tükür arkadaılarla va 
ziyetimizi kanuni gördüğüm için bu 
silahı rene kendilerine terkediyorunı. 

Vapurcular birliği heyeti ida 
re cna.ından Mütercinı :zade 

HAKKI 

Salahiyeltarlarda 
Soruyoruz 

(Başı 1 inci sahifede) 
kimse menedemez. 

- Erkeğin kendiıine kadını rakip 
telakki etmek istememesi doğru mudur? 

- Bence bilhassa makineye temaı e
den böyle sporlarda erkeğin kadım ken
disine rakip telikki etmeyİfİnde mana 
yoktur. 

Hele mahdut mesafeler dahilinde ha
rrket eden bir makinenin sevk ve idare· 
sini üzerine almak bahsinde kadın ne 
ise erkek odur. 

- Bir sporcu sıfatiyle bu dedikodula 
ra ne dersiniz? 

- Ben umumiyetle spora taallük e
den itlerin mahkemelere düıürülmesi
nin ıiddetle aleyhindeyim. Hattiı bunu 
biraz da cirkin bulurum. Hakem heyeti 
karannı .;erdikten sonra bu karan teb

ı dil edecek başka bir makam yoktur ve 
olamaz. 

Hakem heyeti her halde alakadarla
nn rey ve muvafakatlerile intihap edil
mit zevattan mürekkep olduğuna göre 
verilen kararda isabet vardır. 

Spor atemi böyle bir ihtil8fa ilk defa 
tahit oluyo•. Spor muhitinde halli lazım 
gelen bir ihtili.fm mahkemeye düımesi 
tüpbe yok ki, sporcular için hoıa gide
cek bir sürpriz değildir. 

Belediyeler 
Bankası 

(Başi ı inci sahifede) 
kilde temdit caiz değildir. Banka be
lediyelerden baıka hiç bir müesoese 
ve §ahsa ikrazatta bulunamaz. Sf;r· 
mayesi bütün belediyelerin sene!ik v21 

riclatlanndan tahsil edilen mikdann 
yüzde beıinden, bundan başka bc)p. 
diyelerin muhayyel olarak koyacak
la!'ı hisselerden, bankanın elde ede
ceği kirlardan icabında umumi ve ma 
halli bütçelerden ayrılabilecek iıtirak 
veya yardan hisselerinden, kanunu 
mahsusla gösterilecek menfaatlerden 
ibarettir. Banka ikraz tahvilleri çıka
rabilecektir. 2265 numaralı kanun mu 
cihince resimlerine belediyeler hisse
ıi zammedilmit olan yüzde onlar 
gümrüklerce belediyeler bankasına 
veya namına veznedarlığını yapan di 
ğer bir bankaya tevdi olunur. Dahili
ye vekaletince yapılacak tevzie göre 
bu paralar vekaletin tensibi daire&İn· 
de mahalli belediyelerine gönderlle
cektir. Banka belediyelerin gayrimen
kul mallannm ve belediye memurlan
nın şahıslarının umumi kanunlar hü. 
kümleri dairesinde bizzat veya bi1.va
tnta sigorta ettrilmesini temin ederek. 
tir. 

Almanya nezdinde 
Teşebbüs yapılacak 

(Başı 1 inci sahifede) 

M. Dolffuss bu ziyareti, kendi
sine davet vaki olunca şüphesiz 
kaf>uı edecektir. Fakat daha Jim
dicie;u bir tarih tesbit etmek vakrt
sız olur. Zira 'imdilik siyasi vazi
yet M. Dolffussun Viyanada huzu
runu ehem kılmaktadır. 

Diğ!'r taraftan M. Mussolini ile 
M. Dolffuss arasındaki görüJmele
rin sadece iktısadi ufku bir tetki
ter ibaret olmıyacağı siyasi mev
zulara temas edileceği muhakkak 
telii.kki olunuyor. Bununla bera
ber, M. Dolffuss'un yakınları, bu 
seyahatin sadece M. Goemboes'ın 
Viyana ve Romaya yaptığı seyahat 
!eri tam,unlamağa inhisar edeceği
ni kaydediyorlar. 

l tal yanın vaziyeti 
ROMA, 6 A.A. - Hariciye nezareti

nin büyük bir memuru Reuter Ajansı
na, Avusturya hudutlarına teaarruzdan 
dolayı Fransa ile İngiltere'nin Alman
ya ne7.dinde Y'IJ>'lcakları müdabeleye 1-
talya'nın i~tirak etm.iyeceğini bildirmiş
tir . 

ROMA, ~ A.A. - Diğer taraftan Re
uter Ajansının gayri resmi fakat iyi ha
ber alan 1ne:ıa~ilden öğrcndiğ.ine göre 
İtalya hususi sJrette Almanya nez.din
de uysal bir ~okilde müdahelede bulun
nıuş kendisine itidal ve tedbir tavsiye 
ctı'n.ıstir. 

ROMA, 6 A.A - Stefani Ajansı, J. 
talya'nın Alman tayyare~rinin Av!ı!i
tt>r;a hudutları üzerince uçu}lar yap
maları hakkında Berlin hü-ceü'lıetı nez
dinde teşebbüs!ercle buhmmJ~ olduğunu 
tekzip etmektedir. 

ROMA, 6 A.A. - Alcıu:ı tayyareleri
nin Avusturya arazisi i.izıJrındc Japtrk
ları uçuşlar münasebetilc halyanın Ber
linde teşebbüsatta buıunduğıır.:ı dair ec
nebi memleketlerde çık:ıtı haberleri is-
tifani ajansı tekzip etmektcıiir. • 

El sürülmez 
ROMA, 4 A.A. - Laooro Fa,cita ga

zetesi. Avusturya iatiklilini, <~Eı sürül· 
mez» olarak telakki etmelcle beraber, 
devletlerin müşterek bir surette Be.rlin,
de yapacakları teşebbüsl:rin dörtler 
misakı·nın temellerini attığı mtlna$ ~Uct· 
lerin iyileşmesine ve sağlam!a·ıma:t:na 
yarctım edeceği husiısıında tereddüt et· 
ın~ktedir. 

Almanya'nın silfilllarmı bırakr.1ası 
mest lesinde, gazete, meselenin A!m.anya 
ııın yeniden siliilılanması değil, diğer 
Jevletlcrin silahlarını azaltmaları oldu
i;unu yazıyor. 

Teşebbüs bugün 
BERLİN, 6 A.A. - Reuter'in İngil· 

terenin Almanya sefirinin hükumetin
den, Ahnanya'mn Avusturya toıı>rakları· 
na bcyannameier atması üzerine çıkan 
mesele hakkında teşebbÜ6at yapması i
çin talimat aldığına dair verdiği bir lıa
Lcrden bahseden Volff Ajansı, Fransa 
ile ltalya'nın bu teşebbüse iştirak ede
ceklerini bildiriyor. 

Fakat diğer taraftan, iyi bir memba
dan alınan habece göre, diln böyle bir 
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Bir esrarkeşin cinayeti 
Kardeşini 

mak 
serserilerin elinden kurtar. 
isterken kendisi öldü! 

Cibali cinayeti nasıl oldu? 
Evvelki akıam Cibalide tütün inhi

aarınm levazım ambarı önünde çok 
feci bir cinayet olmuı, esrarket bir 

sabıkalı zavallı bir 
ameleyi öldünnüt
tür. Levazım amba 
rının arkasında ka 
vun ve karpuz ser 
gileri vardır. Bura 
d" Mahmut Çavuf, 
Veysi, imıinde iki 
kişinin büyük ser. 
gileri ile Jeyyar 
karpuzcu Şemset • 
tin ve diğer bazı 
gençlerin arabala0 

n vardır. Şemset • 
tin ismindeki ısya 

MAKTUL İHSAN tında bir genç ser 
gilerin civarında 

bir evde oturan sabıkalı Sadettin ile ah
baptır. Sadettin 20 yaılannda kadar ol 
maıına rağmen yaptığı itler bini geç:
miıtir. Esrar çeker, gece gündüz rakı 
içer. Dün Sadettinin dayısı Galatanın 
gene maruf sabıkalılanndan Mehmet ve 
bir arkadaıı Sadettine misafir gelmiı· 
)erdir. Sadettin daha evvel esarar çekti
ği için misafirlerini iyice İzaza karar ver 
miı, bir kaç tişe rakı ile kavun ve kar
puz almış, evindeki içki ziyafetine kar
puzcu Şemsettini de çağırmıf!ır. Şem
settin daveti kabul ederek gitmit, içi 
karpuz dolu ara1'asını sergilerin yanın· 
da bırakmııtaır. 

Akşam saat bet buçuğa kadar evde 
rakı atemi yapılıruş ve neticede Şemset
tin fazla sarhoş olarak bir köıeye yat
mıştır. Şemsettinin anbarda çalışan Ih
san isminde bir ağabeyisi vardır. Ma .. 
hallede namusu ile ve çahtkanlığı ile ta
nılan Ihsan dün aktam saat beş bu
çukta anbar paydos eıiince iıinden çık
ımı, karpuz sergilerine doğru gelirken 
önüne iki genç çı:lı:mış: 

- Ihsan ağabey, kardeşin Sadettinin 
evinde sarhoı yatıyor, dcmitlerdir. Ih
san, karpuz arabasını bırakıp ta bir sa
bıkalının evinde rakı İcen kardeşinin bu 
hareketine fena halde · kızmıı, evine gİ· 
deceğine yolunu değiştirerek Sadetti
nin evine gitmiştir.Ihsan, yukarda atem 
yapan Sadettinin kapısnr ç.almıı, aşağı i 
nen Sadettine: 

- Senin yaptığm ayıp. Kardeşimi 
ne diye kandırıp ta rakı içirtiyorıun, 
ver kardeşimi götüreceğim, demittir. 
Gözü rakı ve esrardan dumanlı olan Sa
dettin: 

- Haydi sen de bas, git turadan, İ· 
§İn mi yok, cevabını verince ihsan kız
ımı: 

- Sana ba• git demeyi gösteririm 
Fena halde bir dayak yersin, ağzını top 
la demi§tir. 

Bu muhavereyi kafası dumanlı olan 
Sadettinin dayısı Galatalı Mehmet ile 
diğer arkadaşı da işitmiıler, aıağı ine
rek: 

- Bu adama da ne oluyor, gitsin bu 
radan demişlerdir. 

Dayak liıfına kızan sabıkalı Sadettin 
dayısının kendisini koruyacağına emin 
olarak hemen 30 santim boyunda olan 
saldırmasını çekmit, ihsanın üzerine •· 
tılfruştır. Ihsan saldınnayı görünce he
men kaçmıya baılamı~tır. Etraf kalaba
lıktır. Herkes ihsanın koıtuğunu, pe
ıinden de üç kitinin takip ettiğini gör
mektedir. Fakat kimse eli saldırmalı <>
lan sabıkalınm üzerine atıJamaınaktadır. 
Yalnız bir aralık Sadettinin önüne &lln

dalye ve karpuz sepeti atılmıı ise de 
sabıkalı yere düımemittir. 

Evden anharın önüne kadll?' ko~an 
ihsana anl,ar önünde sabıkalının dayısı 
yetiımit ve ihsanı koUanndan tutarak 
kaçmasına mani olınuıtur. Bu •ırada lh 
san kaçmak istemiı, bir kötede duran 
odunlar üzerine yuvarlanınıf, nihayet 
gözü kanlı sabıkalı yetiıerek elindeki 
bıçağı ihsanın sol koluna saplamıftır. 
Yere düşen Ihsan ellerini kaldırarak da 
ha fazla vurmamasını yalvarmış ise de 
gözü kanlı esrarke~ saldırmasını bu se
fer ihsanın tam kl\lbinc saplamıştır. Bı
çak darbesini yiyen Ihsan kanlar içinde 
yere düşmüı, Sadettin de bıçağının ka
nını pantalonunun dış tarafma sildikten 
sonra: 

- Temizledim kabadayıyı, demiıtir. 
Sadettin etrafına balana, bakma evi

ne gitmiı, etraftan yetiten polisler yara 
lıyı hemen Balat hastahanesine kaldır
mışlardır. Saldırma kalbine derin sap· 
)andığı için yaralı Ihsan biraz sonra öl· 
müıtür. Katil Sadettin evinde yakalan
IDJf!ır. 

Bir hafta evvel çaldığı bir dirhem yü 
zünden karpuzcu Mehmet Çavuşa da 
bıçakla hücum eden esararkeş Sadettin 
cürmünü itiraf etmiı: 

- Evet. dayun vur, dedi, ben de vur 
dum, demiıtir. 

Müddeiumumilik ve zabıta tahkika
ta devam etmektedir. Sadettinin daym 
ve diğer arkadatı da tevkif edilmiştir. 

EM ETD:\~ 
Spor faaliyetleri 
Bandırma 

kası 
idman mınta
in tihabı 

Servet Bey 
BANDIRMA, (Milliyet) - Ban

dınna idman mıntakası senelik 
kongresini Bandırmada C. H. F. 
salonunda Gönen, Biga, Erdek 
Bandırma İdman yurdu ve Ban
dırma Birlik spor klüpleri murah
haslarının ittirakile yapıldı. Mın
tak merkez ve heyetleri seçildi. 
Mıntaka reisliğine Servet Bey in
tihap edildi. 

Servet Beyin risliğe geçmesi 
memleket ve gençlik tarafından 

memnuniyetle kartılanmıttır. Ser

vet Bey on senedenberi gençlerin 

hamisi sayılmakta ve gençliğin ön 

safında bulunmaktadır. Spor saha

sı, idman Yurdu mahfe! binası, 
Denizcilik tubesi, hep onun tefeh

büsü ile olmuştur. 

teşebbüs yapılmamıştır, zannedildiğine 
güre ı>azartesi ya.pılacaktır. 

Fransız gazeteleri ne Jiyor? 
PARIS, 6 A.A. - Havas Ajansı bil

diriyor: Birçok gazeteler, Almanyanm 
Avust~ıyaya karşı çıkardığı hava ve 
radyo hadiselerini protesto için İngilte
re, Fr•nsa ve İtalyanın Alman hükum,_ 
ti nıe<dindeki teşebbüılerini yapılmı2 
3Utttin<le mevzuu bahis etmekte iseler 
d~ t.u teşebbüsün ancak yarın yapılaca
ğı anlaştlmaktadır . 

Roma mülakatı 
VİYANA, 6 A.A. - Reich<ıpost ga· 

zetui, başvekil M. Dollfuss'un, M. Mus
so~ini tarafından .izhar olunan arzu üze
rine, siyasi müzakerelerde bulunmak Ü· 

zere pek yakında Romaya seyahat cdc
ceı;;ini bildirmektedir. 

Ortamektep 
Bandırmalıların yüksek bir 
arzuları yerine getirildi 

BANDIRMA, (Milliyet) - Ban 
dırmanın nüfusu son senelerde faz. 
lalaşmış, mekteplerindeki talebe 

mib."tarı da o nisbette artmıftır.Şehir 
de dört ilkınektepten her sene yüz. 
den fazla talebe çıkmaktadrr. Bu 
talebelerin hepsinde okumak have
si olduğu halde ekserisi maalesef 
maddi imkansızlık yüzünden, zen
gin talebe gibi İstanbul, Balıkesir 
Bursaya gidip tahsillerini ilerlete
miyorlar. Mektepte peritan kalı
yorlardı. Memleket bu acı hakikati 
görerek bir ortamektebi açılması 
hususunda Maarif idaresine müte
addit müracaatlarda bulunmuftu. 
Nihayet son gelen malumata göre 
aelecek sene Bandırmada bir or-

Ortamehtebe tahsis etli/en Ban
dırma beletliyeai 

tamektebi açılmasına karar veril
mittir. 

Bu sene mektebe hazırlık ol-
mak üzere münevver zevatın te-
fehbüsü ve gayretile ilk sınıfını 
Halk Fırkası salonlarının birinde 
hususi surette küfat edilecektir. 
Doktor lsmail Raif Beyin idaresin
de Adapazar Bankası Müdürü Ka
zım, Eczacı Hikmet, Dr. Halim, 
Mühendis Şakir Kılıç Avukat ı .. 
mail Hakkı Beyler, ili tahsil gör
mÜ! daha hikaç münevver prog
ram mucibince ders takririni fahri 
olarak kabul edeceklerdir. 

Bandırmada ortamektebin açıl
ması gerek Bandırma muhitinde 
ve gerekse Gönen, Karacabey, Er
dek, Edincik'te memnuniyetle kar
tılanmıf. Buralardan da talebe 
kaydı için müracaatlar batlamıt
tır. 

Bandırma Belediyesi kendi o
turduğu binasını ortamektebe tah. 
sis etmekle ilicenaplık eöstermit
tiT 
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KUçUk lktıbaslar 

Bonaparte'ın mektupları 
Londradaki uınumi müzayedeler ... 

den birinde Bonapartm 1796 ve 1800 
aeneleri arasında Josephine'e yazdığı 
mektuplardan aekizi Aınerikalı bir 
lı:ollekaiyoncuya 4400 lngiliz liraoına 
aablmıttır· • 

Bu mektuplardan birkaç •alır oku· 
mak Bonaparbn Jozefini ne kadar 
SPvdifini göstermeğe kafidir. Bir ta-
De.41İ: 

"Bütün mekbıplarını aldun. Fakat 
l!İç biri aonuncuau kadar •de reair 
bırakmadı, pereatidem efendim, bana 
bu tarzda mektup yazılır -? Keder· 
!erimi çofalbnadan, nıhumu altüst 
e-eden bile kafi derece zalim ol
madığJDJ mı zannediyoraun? Benim 
biricik Jozefçiiim, senden uzak neşe 
yok. Senden uzak dünya bir çöle ben 
ziyor. Jozefçiğimin hasta olmaaı, bil
hassa beni daha az aevmesi gibi me§· 
um ve zalim bir ihtimal ruhumu •ol
duruyor, kanımı durduruyor, bebi 
daha mahzun, daha perifan bir hale 
koyuyor." 

Bir diğeri: 

• MİLLİYET P AZARTESI AGUSTOS 1933 
- -...---- --

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vilayetinde yeniden inşa olun,cak memleket has

tanesi binası 8 Ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle ka 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bedel keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
T eklifnaıneler Ağustosun 28 inci pazartesi giinü saat on 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde tevdi 
olunacaktır. 

Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek ü 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
İstanbul Erkek Lisesinin yeni nakledildiği Düyunu Umu 

miye binasında yapılacak tamirat, tadil ve İnşa işleri 29-8-933 
tarihine müsadif Salı günü saat 16 da ihale edilmek üzere ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve 
~tnaınelerini görmek üzere mezkllr mektepteki komisyon ka
lemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü temina 
tı muvakkate makbuzlarile komisyonumuza müracaatları. 

(3863) 

zere İstanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yoz- ı 
gat Nafıa Baş Mühendisliğine encümeni daimi vilayete müra o hisarlar Umum Müdürlüğünden: 
caat etmeleri ilan olunur. (3875) Şartname ve (13887) numaralı kararname ahkamına tev

fikan takasla ve pazarlıkla yaprak halinde dört sahifeye ve be
heri üç parçadan ibaret 10,000 takım §İte resimlerini havi ka

l - Bu sene mekteplerde Eylfilün on birinde tedrisata taloğ yaptırılacaktır. Taliplerin şartname ve resimleri gördük-
lstanbul Erkek Lisesinden: 

başlanacaktır. ten sonra pazarlığa iştirak elın ek üzere % 7 ,5 teminatlıarmı 
2- Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları eylulün birinde hamilen 16-8-933 çarşamba günü saat 14 te Galatada Alım, 

başlayacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. Satını komisyonuna müracaatları. (3649) 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 

lst. h.r. K.umandauuğı 
Satınalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için sekiz bin sekiz yüz 
doksan çeki odun 20-8-933 
pazar günü saat 15 te kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün ve münakasaya giri; 
şeceklerin belli saatinden ev
vel teklif mektuplarının Mer 
kez Kumandanlığı Satın Al
ma komisyonuna vermeleri. 
(117) (3694) 4995 

"Hayabm daimi bir kilıu• içinde 
geçiyor. Meıum bir hi .. i kablelvuku 
bana nefe& aldırmıyor. .Artık yata· 
mıyorum .• Ben hayattan, aaadetten, 
istirahatten daha güzelini kaybettim. 
Hemen hemen ümitsiz bir haldeyim. 

'Sana bir postacı gönderiyorum. Pa
ritte dört saat kadar kalacak. Belki 

3 - Eski talebenin kayıt ve tecdidi muamelesi ağustosun 
on beşinde başlayacak ve yirmi sinde nihayet bulacaktır. Bu za 
mana kadar kaydını yenilemeyen talebenin yerine yeniden ta 
lehe alınacağından sonraki müracaatları dinlenmiyecektir. 

4 - Ağustosun yİrınİsind en yirmi beşine kadar leyli ta 
lehe kaydı yapılacak ve yirmisinden sonra mümkün olduğu ka 
dar nehari talebe kayıt edilecek tir. 

Balıkesir Askeri Sa. AL 
Kom. dan : Bursa, Mudanya ' 
ve Bandırma'daki kıt'at ihti
yacı için 7 40,000 kilo ve Ezi
ne kıt'atı için 621,000 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 1 O ağus
tos 933 perşembe günü olup, 
Bursa, Mudanya ve Bandırma 
kıt'atmm arpası saat 11 ve E
zine kıt'atınmki saat 13 de ya
pılacaktır Taliplerin şartname 
sini görmek iç.in her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte 
Balıkesirde Askeri Sa. Al. 
Kom. nuna müraraatları. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için dört bin beş yüz o
tuz çeki odun 20-8-933 pazar 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
satın alınacaktır. Şartnameyi 
görmek isteyenler her gün ve 

ri Satın Alına Komisyonuna münakasaya girişeceklerin 
müracaatları. (3219) (3684) belli saatinden evvel teklif 

4998 
! mektuplarım Merkez Kuman-

t· de senden cevap g~tirecek. Yaz banaw 
l:.ğer hastalığın tehlikeli bir §eyse 
derhal Parise gelirim.Benim geliıim 
hastalığı yenecektir. Senin hastalığın 
uykumu, iıtihamı kesti. Dostluk, ıe
ref, vatan bunları düıünıniyorum bi
le .. Sen, ancak en! Geriye bütün dün 
ya mahvolsa da umurumda değil." 

(Matin) 

Deniz eğlenceleri yapıldı 
Himayeietfal cemiyeti Alemdar fU· 

besi tarafından tertip edilen deniz ma 
yo müsabakaları, dün Fluryada Sola
rik plajında yapdmııtır. Müaabakalar 
çok eğlenceli olmuı, geç 'Vakte kadar 
davetliler güzel .aatler geçirmİ§ler· 
dir. 

ZA YI : 1334 de SuUıaın Selim Rüş

tiye mektebinden aldığım şahadetname
mi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

hülanü yoktur. 
700 cıımerolu Saim Sadettin (6145) 

Faıib icrasından: Beddi icardan borç· 
Ju oldouğuıou:odan 13-4-933 ta:rıihirule ha· 

pis ve bu lrerre ha<:zi icraiyeye tahvil 

olur.an At paza.rmda Refahiye sokağın

da 83 - 85 No. hanede mevcut eşyayı 

beytiye:n.iz 14 ağustos 933 tarihinde 

pazartesi günü saat 10 da mezkOr hane 

deıunımda hilmiizayede aatılacağmdan 

mezkilr müzayede günü bizzat veyahut 
bilvekale bıılı.ı.nmadığınız takıli<ıde ya

pılan muamelıe vecalı.inizdıc y~ılmış a.d· 
dedi.leceği ilfuı o1unur. (6139} 

'l'atib 1 er asından: Bit deyi.nden do

layı hapis olunup haczi iıc:raiyeyc 1&h

vil ol~ zirde müf~tı yazrlı f!V eş

yası: 

5 ade't yatak, 9 adet Y""'gan, 15 rulet 
yastık, ve minder, 2 adet koltuk, 3 adet 

sandalye, 1 yuvarlak masa, 1 k=ızı 

Anadolu <ıecca.de&i, 1 adet kullanılmış 

yün kilim, 1 adet kanape, 6 a.clet ya.s
tik, 8 paıça perde, 1 adet ufak kırı:stal 

ayna, 1 adet çerçeve 2 adet bez ,gandık, 

1 ~ sarı ibrik ..,.. leğen, 1 adet köp 1 

adet ğüğüm, 1 adet teru:ere, 1 adet tep

si ve sandık derununda bakır takımı 

14 ağustos 933 tarihinde Pazartuıi gü
nü saat 10 da At pazaımda Refahiye 60· 

kağmda 83 - 85 No. hanede bilmüza
yede satılacağından taliplerin mahalli 

me?kfirda memurine müra<:aatları illin 
ol:ııour. (6140} 

5 - İstanbul haricinde bulunan eski talebe tahriren veya 
bilvasıta kayıtlarını yeniletmeli dirler. Tedrisata başlanmadan 
evvel mektepte talebenin ibate ve iaşesi mümkün olamıyracağm 
dan talebe vaziyetlerinin buna göre tanzimi laznndır. (3865) 

Mersin Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mersin Jandarma Mektebinin 933 Eylfilünden 934 senesı 
Ağustosu nihayetine kadar bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 29 Ağustos 933 tarihine müsadif Salı günü saat 14 
de yapılacaktır. isteklilerin evsaf ve şeraiti anlamak üzere % 
7,5 Muvakkat teminat akçelerile birlikte her gün Kışlada müte 
şekkil Satın Alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(3790) 

Gedikpaşada J~ndarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Ambarda bulunan müceddet 14 dış ve 29 İç kamyon teker 
lek lastikleri 9 Ağustos 933 çar~amba günü saat 16 dan 17 ye 
kadar müzayede ile satılacağından isteklilerin lastikleri gör 
mek üzere her gün ve müzayedeye girmek için teminatı evveli 
ye makbuziyle mezkiir günün muayyen saatinde komisyonu 
muza müracaatları. (3836) 

.. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünd n: 

"13887: Numaralı kıararna me ahkamı dairesinde taki\&la 
ve pazarlıkla 3,000 libre kola k azain satın alınacaktır. Taliple 
rin nümune ve şartnameyi görd illeten sonra pazarlığa iştirak et 
mek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen 12-8-933 cumartesi 
saat 14 te Galatada Alım, satnn komisyonuna müracaatları. 

(3602) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz için takastan istisnaen ve pazarlıkla (9) adet te 

lef on makinesi satın alınacaktır . Vermek istiyenlerin 14-8-933 
Pazartesi giinü saat 15 te Gala tada Alım, Satnn komisyonuna 
müracaatları. (3794) 
• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Depo ve İmalathaneler için (14) adet İgrometre ve (64) 

(3167) (3329 4934 

* * * 
Kayseri Askeri Satm Alma 

Komisyonundan: 
Kıt'at için 200,000 kilo 

ekmek kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 14 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 10 dadır. İsteklilerin şart 
na.meyi 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 Satın 

Alma Komisyonundan : 
Eskişehirde bulunan la 

t'at ihtiyacı için 140,000 ki
lo un kapalı zarfla münakasa 
ı>a konmuştur. İhalesi 24 A
ğustos 933 perşembe gunu 
saat 9,30 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya giı·
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Eskişehirde Kol Ordu 
Satın Alına Komisyonuna mü 
racaatları. (3229) .(3755) 

5071 adet termometre pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak "' • ~ 

etmek üzere o/o 7,5 teminatlarını hamilen 23-8-933 çarşamba Adap'azarı Askeri Satın Al-
günü saat 14 te Galata'da Ahın, Satnn komisyonuna müracaat ma Komisyonundan: 
ları. (3730) Adapazarmda bulunan kıt'-

alar ihtiyacı için 19,940 kilo 

İnhisarlar Umum Müdürlüg .. ünden• Nohut açık münakasa ile ah-
• nacaktır. İhalesi 27 Ağustos 

---D!!!llllO~Kl!!ll!!T!!ll!IO~Rl!ll--.. ı Şartname ve nümnesi dairesinde pazarlıkla beş muhtelif 933 Pazar günü saat 10 da 
markadan muhtelif miktarda 31000 adet Çinğo Etiket satma- dır. İsteklilerin şartnameyi 

Rusçuklu Hakkı lınacaktır. Taliplerin nünıune ve şartnameyi gördükten sonra görmek üzere her giin ve 
Galatasarayda Kanzülr eczahanesi pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen münakasaya girmek için o 
kar,ısında Sahne sokağında 3 numa- 10-8-933 perşembe günü saat 15 te Galatada Alım, Satnn ko- gÜn ve vaktinden evvel temi-

iill-•r~ı aparbmanda 1 numara. misyonuna müracaatları. (3650) natlarile Adapazannda Aske-

PJ illlyet'ln romanı: 1 O 

Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
O sırada kapıcının keyfine payan 

yoktu. Kendi ne§esİ, bu orta oyununa 
davet ettiği arkadaılarmın neıeaile 
bir kat daha artıyordu. 

Kapıcı fazla gülmekten iki kat ol
muıtu. Fakat tam o 11rada feryat e
derek doğruldu. 

Viık:i diılerini adamın kaba etine 
ges>irmifti. 

Sırmalı memur: 
- Hay pis köpek! Diye bağırdı. 
Viık:i adamın kaba etini vaktinde 

bırakmıfb. 
Adam köpeği yakalamak için fı

nldak gibi dönüyordu. Epey döndük
ten sonra nihayet köpeği kartısmda 
buldn ve karnına atbğı bir tekme ile 
Vislı i'yi Üç adım Öteye fırlattı. 

JP"S ml.1111'!}1 : aw~~a .L 

Bouif: 
- Katili ••• Diye baykırdı. 
Ve yumruğu havada olduğu hal

de, pürdefıtet, dü§mamnın üzerine yü 
rüdü. 

Fakat birdenbire durdu, sendele
di, elini boğazına götürdü. Ve yere 
yıkıldı. 

Bu umulmadık netice üzerine, ke
mali ihtiyatla kaldırımın üzerinde it
lerin neye varacağını beklemekte o
lan Auguste'le Honore Gradouille 
arkada§larma doğru ilerlediler. 

Kapıcı ile Ufaklar ortadan kaybol 
muılardı. 

Aguste yerde hareketsiz yatan 
Bouif'i seyrederek Gradouille'a doi· 
ru dedi ki: 

- Onu kızdırdığına iyi etmedin ..• 
Aile itlerine karıımak doğru değil· 
dir ki ••• 

Gradouille cevap verdi: 
- Bir şey yok ·canım. .. Kızdı ... Bir 

otomobile koyup evine götürürüz, 
Tut bacaklarından •••• Ben de kolların 
dan tutayım ... 

Arkadaşının ağırlığını kiloau -kilo 
ıuna tayin etmekle mesleğine ait bir 
merakı tatmin eden Ausguıte: 

- Tam 87! Diye mırıldandı. 
Bu sırada bir taksi geçiyordli. Seı 

lendiler. 
- Şoför ••• Buraya bak ... Biz.inı ah 

bap adam akıllı oldu... Şunu evine 
götüreceğiz... Oel sokağında ••• 

Şoför hareketsiz yatan müıteri•i· 
ne baktı. 

- Yok, yok ••• Ben bunu hastalıa
neye götürürüm.... Hiç şakaya gel• 
mez... Bu adamı kan boğınuf. .. 

- Kan boğduğunu nereden bili· 
yoraun? 

- Ben doktorum da ondan biliyo-
rum .•• 

Auguste izah etti: 
- Şimdi §Oför arasında her çeıit 

inaan bulunuyor... Mesleklerinde mu• 
vaffak olamıyan doktorların, papa•· 

larm §Oförlük ettiklerini çok gör
düm ... 

- Haydi, binin ••.• Sizi Lariboisiere 
hastahanesine götüreyim •••. Arabanın 
içine iyice yerleştirin... Bu köpek te 
sizin mi 7 Pek ali ... 

Auguste arabaya gireceği sırada 
HonorC Gradouille'in omuzuna do
kundu: 

- Bicard'in kıZinı görmek İster 
inisin?.. Nah, bqmı kaldır da bak 1 

Estelle des Carpetteı de pencere
aini İ§te o zaman kapatb. 

FASIL iV 
M. Hubert de ·Saint • Gaudem 

İf aleminin İçyüzünü nerede 
öğreniyor? 

Kont Hubert de Saint • Gaudens 
kibar insanlar arasında müıterek o
lan aakim kanaatler cümlesinden ol
mak Üzere §U yolda latif bir hayal 
be•lerdi: Onun kanaatine göre yeryü0 

:ı;ünde in&anlar iki kısma ayrılırdı; 
bunlardan bir kısmı cevher itibarile 
aıağı kimelerdi ki para kazanmak i
çin dünyaya gelmİflerdi; diger kıamı 
da cevher itibarile yülaek kimselerdi 
ki dünyaya aırf para yemek için. hal
kolunmuılardı. 

• .. * 
Çatalca Mst. Mv. ambarın

da mevcut 1 123 adet boş te
neke müteahhidi nam ve he
sabına satılacaktır. İhalesi 12 
Ağustos 933 cumartesi günü 
saat 11 dedir. İsteklilerin şe
raiti anlamak üzere her gün 
ve müzayedeye iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fın

dıklıda 3 K. O. Sa. Al. Kom. 
· nuna müracaatları. (279) 

(3851) . "' . 
Balıkesirde Askeri Satın Al

ma Komisyonundan: 

Edremitteki Kıt'at ihtiyacı 
için 300,000 kilo un ve 12,000 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 2 eylw 933 cumartesi gü

. nü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak 
edeceklerin de ihale günü Ba
lıkesirda Askeri Satın Alına 
Komisyonuna müracaatları. 

(3239) (3890) 

-•Naim Vapur ldarasi --ı 
İzmir Sürat Postası 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMiR'e 
hareket eder. Tafsilat için Gala 
ta Glimr6k karşısında Site Fran-

.. ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 ... 
(6127) 4928 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karakl!y • Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

İSKENDERİYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 8 ağustoş Salı günü 

saat 11 de Galata rıhbmmdan 
İzmir - Pire - İskenderiye'ye 
kalkar. (3844] 5158 ------------

KARADENİZ POST ASI 

GÜLCE MAL 
Vapuru 9 ağustos çarpmba 
gllnli saat 18 de Galata nhtı-
mından kalkar. (3843) 

Kont bu hayal ile gençliğini latif 
bir ıurelle geçirmiı, bittabi annesin
den kalan erveti didikleyip bitirmit· 
ti. (Babası ölmeden evvel karmnın 
parasını deve yapmıya vakit bulama0 

mıı ve bu asil adam son deminde 
bundan dolayı büyük bir teessüf duy
mU§tu.) 

Bilmem hangi zengin mirasyedi 
vaktile §U aözü aöylemit: 

- Mahvolmanın üç yolu vardır: 
Kumar, kadın, mühendisler. • Mühen
dislerin gösterdikleri yol en lu.ası ve 
en tatsızıdır ••• 

Hubert de Saint • Gaudens mühen· 
dislerin yardunına hacet kalmakaızın 
otuzuncu yafmm sonuna doğru bütün 
servetini yiyip bitirerek nan pareye 
muhtaç bir halde kalmıfb. 

Çalıımıya niyeti yoktu. Hatta rast
gele bir sersemin kolayca girebilece· 
ği mesleklerden birine bile girmek iı· 
temiyordu. 

Kont Habert de Saint • Gaudenı 
bunun yerine Matmazel Levy ile ev
lenmeyi tercih etti. 

Matmazel Levy büyük bir tablo ta· 
cirinin kızı idi. 

Bu itte aldanan gene de Hubert de 
Saint • Gauden• olmuıtu. 

danlığı Satın Alma komisyonu 
na vermeleri. (118) (3695) 

4996 
* * * 

Maltepe Askeri Lisesi için 
yaptırılacak kırk iki adet ders 
sırası 8-8-933 sah günü saat 
11 den 1 1 ,30 za kadar pazar 
lıkla yaptırdacağmdan nümu 
nesini görmek isteyenlerin her 
gün mektebe ve pazarlığa giri 
şeceklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satın Al 
ma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (129) (3781) 

5103 . "' "' 
55 kişiyi 6 gün taşnnak üze

re dört adet otobüsün kiralan
ması 9-8-933 çarşamba günü 
saat 14 de pazarlığı yapılacak
tır. Taliplerin diğer şeraiti öğ
renmek üzere her gün ve pa
zarlığa girişeceklerin vaktin
de hazır bulunmaları. 

(133) (3877) 
• * * 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 14-8-933 pazartesi gür.Ü 
saat IS den 15,30 a kadar pa
zarlıkla salın alınacaktır. Şart 
namesini görmek istiyenlerin 
her:,gÜn ve pazarlığa girişe
ceklerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala· 
rı. (136) (3880) 

"' "' ~ 
Piyade Atış Mektebi için 10 

kalem muhtelif cins kereste 8-
8-933 salı günü saat 14 de pa
zarlıkla alınacaktır. Evsaf ve 
şeraiti görmek istiyenlerin 
her gÜn ve pazarlığa gİrecekle 
rin belli saatinde Merkez ku
mandanlığı satın alına komis-
yonuna gelıneleri. ( 134) 

(3878) . ,,. " 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için 2500 kilo şeker 8-
8-933 salı giinü saat 15,30 dan 
16 ya kadar pazarlıkla satın 
alınacaktır. Evsaf ve şeraiti 
görmek istiyenlerin her gün ve 
pazarlığa girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. 

(135) (3879) 

Tablo taciri Levy kızına kontes 
ünvanını kazandırmıf oluyordu. Ken• 
di de Saint • Gauden•'in kaymbabaaı 
oluyordu iti bu da onan için bir ilin 
levhası demekti. 

Ayni zamanda böylelikle hayli tab
lo sabn alınan biımetice tablo sabla
bilen bir muhite girmit oluyordu. 

Hatta o daha ilerisini de görüyor, 
halisüddem Saint • Gaudens olan to
rununun rünün birinde tık bir mağa
zada az çok sahici Rambrandt veya 
Ribera tablolarını satacağını tahay
yül ediyordtL 

Rachel Levy'nin konttan ayni gün
de ve hemen ayni aaatte iki çocuğu ol
du •• 

Esas itibarile esrarengiz ve netice
leri itibarile sabit bir kanunun tatbiki 
neticesi olarak iki çocuğun istidat ve 
kabiliyetleri tezahür ebneğe batlayın• 
ca bunlardan birinin lıaliaüddem Sai
nt • Gaudena, ötekinin de 1111 katılma
mı§ Uvy olduğu anlapldı. 

Bu hikaye batladıiı aırada çoculi
lar on yatındaydılar. 

Mektebe kartı istidatsız ve aai bir 
çocuk olan Jean daha fİmdiden insan 
lar hakkında takbklarihavata naza. 

(Bilmedi) 



---- -- -
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahauHi toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eakisi gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci latasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı;::ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50~1uru~tnr. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latanbul haricindeki yerl~rden yapılacak slparltler be
delin yüzde yirmisi petfn ve 6st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek ü·zere derhal göaderlllr. Depodan itibaren hat.in masraflar 
ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet va1ron •lparlt ederek bedelinin temamını peıia ödeyenler vagon batı•• bet lira 
tenzilattan istifade ederler. 

Adreaı lstanbal'da Balıçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

9800 kilo kösele I Kapalı zarfla münakasası: 8 a· 
5000 ,, Vakete ğustos 1933 Salı giinü sa-
3500 Ayak Vidala at 10 da. 

5000 metro efrat ~lbisetiği şa- Kapalı zarfla münakasası: 8 
yak Ağustos 933 salı gÜnÜ saat 14 

750 ., kaputluk şayak te 1 

'
Kapalı zarfla münakasası: 8 A-

3SOOO kilo sade yağr ğustos 933 salı giinü saat 15de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı İç in lüzumu olan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamelerini gönnek isti yenlerin her giin ve mezkUr eş
yayı itaya talip olacakların da münakaaa gÜn ve saatlerinde 
Kasunpaşada Deniz Levazım Satmalnıa komisyonuna müraca
atleri. (3289) 4932 

HER AYIN 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

4915 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 93:i 
pazartesi günü sabahı saat dQ kuzda Ankara ve İstanbul Zi· 
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice· 
:sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiş namzedi 

alma«aktır . . 
Müsabakaya ittirak edeceklerin " Mülkiye " veya 

" Y uksek İktisat ve Ticaret " mektebinden ve yahut Hu 
kule Fakültesinden mezun olmaları lazundır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarike dilebiHr. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla be· 
ra~r Ankara'da Zir-t Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat l"lmİt bulunmalıdırlar. 

(3211) 5000 

Devlet Demlryollar1 idaresi ilanıarı 

Kütahya - Balıkesir hattı üzerinde Bahköy, Piribeyler ve 
Dursunbey istasyonları civarında kilometre 114,900 -
140,700 - 169,000 da vaki tq ocaklarından çıkardarak tes 
lim edilecek 8000 M• balastm kapalı zarfla münakasası 24 
Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankara'da idare mer 
~inde yapılacaktır. 

Tafsilat Eskitehir ve An kara veznelerinde beter liraya 
satılan prtnamelercle yudıcl ır. (3789) 'il13 

- ( . ·--

Mersin Ziraat Bankasından: 
1
- Askeri fabrika- ı 

lar ilAnları 
Sıra Cnsi 
No. 

Mahalle 
Mevkii 

Kapu 
No. 

Mal sahibi Devir Muhammen 
----------------------Kıymeti Kıymeti A,ağıda Y azili yeşil sebze· 

Lira Lira 
64 Dükkaa Mahmudiye M. 32 1/ 3 Hi.11esi M. Angeli 2,00() 350 
65 .. .. 39 .. .. 2,000 250 

ler münakasaya konulmuştur. 
Vermek İsteyenler şarhıame 
sini görmek ve münakasaya 
gİrmek için 1 O Ağustos 933 
per§emhe gÜnÜ saat 14 te Ba 
.Ku köyde Barut F abrikalarm 
da satm alına komisyonuna 
müracaat etsinler. (302) 
(3514) 

68 .. .. ıs .. .. 600 200 
69 .. .. 27 .. .. 3,000 209 
70 .. .. 29 .. .. 3,00() 400 
71 .. .. 31 .. .. 3,000 350 
72 .. .. 1 " .. 1,000 200 
73 .. " 1 .. .. 600 120 
74 .. .. s .. .. 1,500 200 T opb.auedeı As· Barut Fabrika-

ke Sana"tlar •• Mu.hafıx 75 .. .. 7 .. .. 2,000 250 
Yukarda evsafı yazılı gayri milb:ıdillere ait emvalin 113 His.esi 118/933 tarihinden itibaren açık 

arttırm:ı ve pqin para ile milzayedeye çıpanlmıştır. lba'eleri 21181933 Yirmi bir Ağustos 933 pazartesi 
ğünü saat onda Mersin Ziraat bankası binasında müteşekkil hey' et huzurunda yapılacaktır. Miiuyedeye 
iştirak içia muhammen kıymetin yüzde yedi buçuk nisbeti ıde muvakkat teminat akçesinin müzayede 
saatinden evvel banka veznesine yatırılması lazımdır. Sıtı$ ve müzayede şeraitini aıı!amak isteyenler 

Mektebi içiıl Efradı içi .. 

Kilo Kilo 
655 100 Ayşe ka-

Fa. ulvaı;;r 
480 o Sakız bağı 

Ziraat bankasına müracaat edebilirler. (3828) 
320 150 Patates 

60 O Çalı Fasulyası 
25 O Dere otu 

365 

ANA o·o L u 
50 Taze Bamya 

485 150 Patlıcan 
245 O Dolınalık ya 

şil biber 

Sigorta Şirketi Türk 
415 80 Kırmızı do-

mates 
320 150 Kuru soğan 

4 Cncil Vakıf Han fstanb~! 15 O Maydl!noz 

Jbtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 4968 

Hacı Fidan merhumun halef 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60} ı Türkler elindedir. Birinci sınıf 

Türkiye fı Bankası tarafından teşkil olunmuştur. İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirlle• 
tidir. Türkiyeoio her tar.-ınnda (200) ü geçeı:ı acentalarmı.o he~al Türktü'l'. Tür· 
kiyenin en mühim müe11sese~rinin vebankafarının sigortala'1'ıoı icra etmektedir. 

Sünnetçi E M l N 
1eıikıaş Edip B. apartımanına geçmişı11· 

Kabine Tel. 4439!;, Ev Tel 4-0tı'.! 1 

(60461 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitte 3apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıklı öder. Dr. A. KUTİEL 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4906 

il 
Karaköy'de Abdullah cf. lokanta>' 

sırasnırlc. 33 numaraya taşınmıştır. 

Hllaliahmer Hasta Bakıcı Hemıireler 
Mektebi Müdirlüğünd@n: 

Genç kızlarımıza parlak ve em niyetli bir istikbal hazırlıyan mek 
tebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk sene
dir. Mektep leyli ve mecc.anidir. 

Talebenin iskan ve i~esi giyimleri Hilaliahmer cemiyeti tarafın 
dan temin edilir ve ayrıca kafi m ilitar harçlık verilir. Kabul tartları : 

1 - Türkiye Cümhuriyeti teba aS1ndan bulunmak. 
2-18 ya~mdan a~ağı 30 y .... ından yukarı olmamak. 

3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhatı iyi olmak " Sıhhi muayene mektepte yapılır. 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler 

imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalık tan gayri bir sebeple mektebi terke

denler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan sonra beş senelik 
mecburi hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafım ödeyeceklerine dair 

noterden musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 
7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu şartları haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, afı ve mektep 

fehadetnamelerini, ve mahallesin den hüsnü hal ilmühaberlerini bera
berine alarak 15 Eylôle kadar Aksaray' da Haseki caddesinde mekte 
bimize müracaatları. (3715) 5055 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii 

Küçük Yalı Kılavuz Çayırı 

" .. .. ' " .. .. .. .. .. •• .. .. .. •• .. .. 
,, '' 

Muhammen 
Kıymeti 

63 50 
95 10 
95 10 
72 80 
72 80 
72 80 
86 JO 
86 80 
43 40 
99 20 

Mıktan 
Ziraat 

635 
951 
951 
728 
728 
728 
868 
868 
434 
992 

Harita 
No. 

() 

16 
17 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
39 

Hazinei Maliyeye ait balada evsafı yazılı aria temliki 
30-7 -933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müza 
yedeye konulmuştur. HezkUr arsa küçük yalı kariyesinde 
müceddeden İnşası mütasavvur bulunan istasyon mevkiine 
iki dakika bade mesafe olınasına ve her cihetle nezaret fevkali. 
desi bulunmaktadır. Talipler ta;afından verilecek peyler 
haddi layık görüldüğü takdirde 22-8-933 tarihine müsadif 
Sah günü ihalesi icra kılınacağından bundan fazla tafsilat 
almak İsteyenlerin Kartal Mal Dairesindeki dosyasına mü 
racaat eylemeleri ilin olunur. (3721) Stlli7 

• 

5936 4917 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30,000 ,. Amerikan bezi : kapalı zarfla münakasası 9 a-
ğustos 933 çartamba günü 
saat 11 de. 

6,500 kilo beyaz peynir : Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 14 
de. 

10,000 adet hasır süpürgesi : Açık münakasası 9 ağusıos 
933 çarşamba günü saat IS 
de. · 

136 kalem Eczayi tıbbiye : Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 16 
da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç İn lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı eşya münakaaay a konulduğundan şartnameleri
ni görmek istiyenlerin her gÜn ve itasına talip olacakların da 
münakasa gÜn ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlari
le birlikte Kasunpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyo-
nuna müracaatları. (3290) 4933 

Bursada: Sabo Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bursa'da bulunan kıt'at için 1,400,000 Bursa Askeri Lisesi 
İçin 1,200,000 kilo odunun kapalı zarfla münakasası 10 ağuıı 
tos 933 pertemhe günü aaat on beşte Fırka Satın Alına Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek için her gün ve münakasa
ya iştirak İçin de vaktinden evvel teminat ve teklifnameleri ile 
Bursa'da Satın Alma Komiıyonuna müracaatları (3336) 

4935 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Gazi Osman Paıa. ve İstanbul 

Kız Ortamekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mek 
teplere lüzumu olan ders sırası ve muallim kürsüsü 23-8-933 
tarihine müsadif ÇUf&Illba eünü saat 16 da ihale edilmek 
üzere kapalİ zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve tartnamelerini görmek üzere İstanbul li 
sesindeki kaleme ve münaka3aya iştirak edeceklerin de-jbale 
giinü teminatı muvakkate makbuzlarile komiayonumuu n1ü 

racaatları. (3780? ~112 



Ankaranın suyu 
-----~~~~~~~~~--~~~~~~~~--~-~~~~~~~~~--=:----ı 

2 liraya bir ayakkabı Gittikçe güzelleşe Ankaranın tarihi kalesi 
Tarihi bir çok eserler gibi bu kale de 

uzun tetkiklere değer bir eserdir 
ANKARA 5 (Milliyet) - Ameri• 

ka ve hatta Avnıpada yeni •• tarihais 
tehirlerin özendikleri bir teY vardır: 
Tarihi ve eaki binalara malik olmak. 

Tarihsiz bir tehrin böyle bir bina· 
ya malik olmaaı bittabi kabil deiil· 
dir. Fakat bn iatek te onların öyle 
mukavemet edilemez bir arzuaudur ki 
hiç olmazaa bunun bir ıun-tıini, ya ... 
lancıktanmı olaun meydana ıetirmdr 
için özenirler. 

Bu tehirlerde tamamen eski atilde, 
eıki taılarla, eaki gibi, haraba benzer 
tekilde yapılan kiliae, kale, aaat kule
si ve aaire pek çoktur denilebilir. 

Bir tehir için yepyeni ve mükemmel 
olmak kafi gelemiyor. Biraz da ente
reıan olmak lazımgeliyor. Entereaan 
olabilmek için de yalnız bir metam 
meıhur olması, güzel manzaralı 
bulunma11, nihai derecede konfortabl 
olması para ebniyor. Behemehal ar
kasında bir tarihi, o tarihi tevsik edi
ci binalan bulunması behemehal icap 
ediyor. 

Bu itibarla Ankaramız her cihetten 
bahtiyardır denebilir. Çünkü yepyeni 
dir ve eıbabıistirahatı havidir, güzel 
manzaralan ve bilhaısa fevkalade gu 
ruplan vardır, bal, armut, tiftik gibi 
meıhur mallan mevcuttur. Bütün bun 
lara ilaveten arkasında bıraktıiı eski 
uzun tarihinin taheaer vesikalarını 
havidir. Daha daha, bunlara ilaveten 
bütün beferiyetin taklide yeltendiği 
bir yeni tarihi Yardır. 

• • • 

Ankaranın tarı7ı'ı waleıi .• 

Yeni tesisat ne zaman 
bitirilmiş olacak? 

ANKARA, 4 (Milliyet) - An
kara içme suyu komisyonu tarafın 
dan ~bir içme suyu ihtiyacının te
mini için yapılmakta olan İfler çi
zilen proğram dahilinde yürümek· 
tedir. Bu inşaat mevsiminde ko
misyonca yaptırılması kararlatan 
itler tunlardır: 
Elmadağ boru ferşiyab, Cebeci· 

de bir kuım noksan boru ferşiya
b, kale içi su tesisatı boruların dö 
senmesi, ikinci büyük havuzun ya· 
pılması ile Mamak'taki boru dö~n 
mesidir. 

Bu i'1erin hepsi ihale edilmit ve 
yapılmaya batlanmıtbr. Halen 
mevcut olan ve kullanılan havuz 
şı•hrin az çok ihtiyat suyunu temin 
etmektedir. Yapılmakta olan ikin
ci büyük havuzla bu ihtiyat mikda 
rı genitlemiş olacakhr. Kale içi 
su borularının döşenmesi de bu 
mıntakanın su ihtiyacını temin e
decek ve büyük bir noksanı tamam 
lamış olacaktır. Elma dağı suyu
nun Çankayaya akıtılması için dö
tenen borularla da o civarında su 
ihtiyacı daha geniş olarak h min 
c,!iJdiği gibi büyük ve esaslı bir İf 
ce yapılmıt olacaktır. Mamak bo

müste•lilerin eli kale duvarlarında it· ru ferfİyatı istisna edilecek olur· 
)emiıtir. 5a bunların hepsi yapılmaktadır. 

Mütemadi tahripler, tamirler, ta· Y:tlnız Mamak boru fer~iyatı iti 
diller gören ve sırtından bir çok mil· ağustosun sekizinde ihale edilecek 
Jetleri ve uzun tarihleri geçiren Anka- ve bütün bunlar kanun bidayetin· 

Tarihi abideleri çoktur, dedik. Bun· de bitmi& olacaktır. Bu suretle iç· 
lann en batında; eski şehrin, Üzerin- ra kalesinin hep bu cefaları çekme- T I 
de inşa edilmiı bulunduğu tepenin ba- )erine sebep Ankara mevkiinin merke mP suyu komisı.onunun çizmiş O • 

!ında bir taç gibi duran kale gelir. ziliii, Anadolu içlerine uzayan ip gi- duğu proğramın ilk kısmı tamam-
Bugün planın tatbikatı ikmal edile- bi yollann düğüm noktası olmasıdır. ( lanmıt olacaktır. Bundan sonralci 

I 
ANKARA, 5 (Milliyet) - Mağaza vitrinlerinde dükkanda kal

mış küçük numara ayakkabıların zaman zaman ucuz fiyatlarla satıl
dığı Ankarada daima görülür. Fa kat bugünlerde ucuz ayakkabı sat. 
mak ticareti seyyar satıcılara düştü. lki liradan başlıyarak dört lira
ya kadar ayakkabı satan bu seyyar esnafın hazan hazır ve ucuz elbis4 
satmaları da daima görülen haller dendjr. 

Bir cadde 

ANKARA, 5 (Milliyet) - Haki
miyeti Milliye meydanından Hariciye 
Vekaletine doğru giden cadde Anka
ranın en gÜzel caddelerinden biri ol
muştur. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının ik
mal edilen binan bu caddeye yeni bir 
güzellik. ve mana vermiftir. 

Reomimizde aağda yiiluelen bu za
rif binayı gene bu cadde üzerinde Em
lak ve Eytam Bankaamın yeni binaaı 
ile aergiler binası takip ebnektedir. 
Bunların da temelleri atılmııtır. Ha
raretle inşaata devam olunmaktadır. 

mediği için kendini daha giizel göste- faaliyet mevcut su mikdarını ço-
rih. lı Ankara kalesinin tarihi çok uzun H t 34 rerniyen kale uzun bir ta m ma ve ki be g·altmak için yapdmakta olan a- arare kabuğudur. Ye karışıktır. O kadar · onu heme- d 

bal bir kitaptan değil, müteaddit ki- ratbrmalara devam ve yeni en su 
Ankara kalesinin inta zamanını ta- taplardan okumakla öğrenebilmek ka k • 1 • I akhr ANKARA, 5 (Milliyet) - Şeh· 

yin etmek müıküldür. Tahmine na- b'ld" araştırma ış erı 0 ac • h rimizde sıcaklar en yüksek hadle-
zaran Orta zaman ba•langıcma kadar 1 ır. Aldığımız malumata göre; a- ulın ak 

• h im kt 1 ikd rini b ağa batladı. Dün sıc dayanan tarihinin daha çok evvelden Karııık bir tarih şüphesiz ki entere- len şe re ge e e o an su m a-
ba~lıyan bir tarihle de behemehal ala- sandır. Onun için Ankarada mevcut rı azalmağa başlamışhr. Mevsimin tan fazla tikiiyet edildiği halde bu 
kası vardır. bir çok tarihi eserler gibi kalesi de en kurak zamanına yaklatılmıf ol- günkü sıcaklar dünü de arattı. Jki 

En ziyade Arap istilaları esnasında bir çok seyyahlan buraya, çekebilmek kur k gün t'vvel gölgede yirmi altı olan 
tahribe uğrayan kale gene bu istila- için batlı başına mühim bir mevzu· ması ve esasen kışın a geçme· hararet, dün otuz bir oldu ve bu-
lardan kurtuıu,ıar akabinde tamir dur. si suyun eksilmeğe başlamasını K il' l • ku d z· t V k'l" k '"dav" 1 ·1 b a•·a •·u··n de otuz do"rdu·· buldu. 

S R k b .. .. t kt d" öy mua ım erı rsun a ıraa e ı ı ur• mu ım ene er .,.r .. •g•o.·rmımıu•·'•'•z•am .. a .. nz•a•m•a•n•v•e .. •a•y•r•r•a .. yrı ........................... · .. · ... ç.o .. ta ... ıı .. g•o .. se•rm•~;'~r~ ... ~~ .... ~ .... ~ .. ~~ .. ı:m;-:::::~-:-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
- yerli Mallar Sergisinde Tarsus American College 1 Evkaf mGdlrlyeti ilfi.aları 1 
P.ERTEV KÖŞESİ... Amerikan Erkek Lisesi Kilo 

Tedrisat 3 Teı. Evvelde başlar. 200,000 İıtıranca vakıf ormanlarının Büyük eğrek mevkiin-
den Bütün lstanbul, 1 ağustostanberi, bu köşenin etrafında dolaştyor. 

P E R T E V K O
•• Ş E S t N t Tam devreli Lise olduğu Maarif vekaletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lngllizce, Fransızca: San'at, 
250,000 ,, ,, ,, Kaleboyu ,, 
100 000 ,, ,, ,, Süpürge alan ,, 
200:000 ,, ,, ,, Kasap çeşmesi ,, siz de ziyaret ediniz. -(6113) 

Nafıa Vekaletin en: 
1 Samsun • Sıvas hattı üzerin de kalın civarında kain t'aş oca

ğından (5,000) metre mik'ap balastın ihracı kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuştur. Münakasa 22-8-933 tarihine 
müsadif salı gÜnÜ saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekaleti Müs
teşarlık makamına İcra edilecektir. Münakasaya İştirak edecek
lerin teklif mektupları, (287,5) liralık teminatı muvakkateleri 
ve cari seneye ait Ticaret Odası veıikalarile birlikte ayni gÜn 
ve saatte münakasa komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara' da Nafia Veka 
leti Levazım Müdürlüğünden, İstanbul' da Haydarpaşada Li
man işleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edebi-
lirler. (3723) · 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

EmvalNo. Cinai Vergi 
Kıymeti 

6 ve 7 On bir oda ve 48500 
bir matbahı ve 

mazayı havi ha-
ne ve ittiıalin-

deki han ve müş· 
temili.t 

933 senesi için 
verilmesi lazım 
gelen vergi mik

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
177 
53 

tarı 

Kuruş 
92 Maliyeye 
72 Belediyeye 

231 64 Yekiln 

Lira 
10000 

Evsafı yukarda yazılı Tarıusun Caminur mahallesinde vaki 
gayri mübadillerden mihailbistiden metruk hane ve ittisalinde· 
ki han ve müştemilatının mülkiyeti satılmak üzere 18 temmuz 
933 salı giinünden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usulile 
müzay~deye çıkarılmıştır. 

Bedeli müzayede haddi layı kını bulduğu takdirde ihale edi
lecektir. 

ücret 

Ziraat, Ticaret 
220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Müdürlü~e müracaat. - [61431 

Orenstein &. KoppeJ A. G. 
Berlin S. W. 

Demlryol malzeme fabrikaları 
Dar hat 

malzemesi 

cm 
lnıaat 
fabrika 

tesisab 

Bager -Yol 

Silindir -Buhar -Madealer 

için 

ve 

Dizel 

lokomotifleri 

·rurkiye vekili umumisi: 

AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRI 
İstanbul Sirkeci. Mitat Paşa Han Tel. 24420 • (6066)-C 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Muhammen Kıymeti Miktarı Zira 
Matlepe istasyon sokak 100 100 

,, Türbe ,, 90 180 
,, Orta ,, 23 40 
,, Türbe ,, 76,50 153 

" Yakacık 
Kartal 

,, .. 

Papas ,, 
Aydos Yolu ,, 

16 40 
80 1002 

Üsküdar Caddesi 60 152 
100 ~ 122 

70 152 " " ,, 
" 

Hissesi 
Tam 

,, 
,, 
765 

1112 
Tam 

" ,, 
,, 
,, 

" .. " 40 70 " 
Miktarları yukarda gösterilen mübadillerden metruk arsa-

ların temliken satışları 20 gÜn müddetle müzayedeye konul
muştur. Taliplerin ihale günü olan 27-8-933 pazar günü saat 
15 de Kartal Malmüdürlüğüne müracaatları. (3869) 

100,000 ,, ,, ,, Mertekli ,, 
75,000 ,, ,, ,, Haydut pınan ,, 

Danamandıra namı diğer beylik mer'a namile maruf 
istiranca vakıf ormanlanndan balada mevki ve miktarı ya
zılı kömürlerin bir buçuk sene zarfında kat ve imali artırma 
ya çıkarılmıştır. ihalesi 9-8-933 çarşamba gÜnÜ saat 15 te 
clir. Talip olanların ve izahat almak isteyenlerin İstanbul Ev 
kaf Müdüriyetinde Varidat idaresine müracaat eylemeleri. 

(3418) 5009 

Guraba hastanesine lüzumu olan iki parti ali.tı tıbbiye ay· 
rı ayrı aleni münakasaya konmuştur. 

Talip olanlar şeraiti anlamak üzere her gün Levazım ida
resine ve ihale günü olan Ağustosun Yirmi Birinci Pazartesi 
günü ıaat on beşte idare Encümenine müracaatları. (3680) 

1 - Mahmut Paşa ve Rıza paşa caddelerinin birleştiği dört 
yol ağzında altında büyük mağazayı ve fevkinde anjesol katla· 
rmı müştemil Küçük İzmirli oğlu ham namiyle maruf 254 ve 
258 cedit No. lu Vakıf akar. 

2 - Ankara caddesi üzerin de Milliyet matbaası ittisalinde 
96 No. lu tahtında bir dükkan ve fevkinde altı oda vesaire mÜ§ 
temili.tı havi her türlü ticaretg ah olabilecek Vakıf akar. 

3 - Sirkeci civarında Tramvay caddesi üzerinde KÖprülü 
han kapısı hizasında 42 ve 44 No. lu dükkan. 

4 - Beyoğlunda Ağahama mmda maruf Üçüncü Vakıf ha· 
nm maa müştemili.t altı oda ve banyo ve ıaire müştemilatı ha 
vi 9 No. lu dairesi. 

5 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahall.esinde T elgr 
af sokağında 2. 4 No. lu apartımanın dört oda hır mutfak ve 
saireyi müştemil altıncı dairesi. 

6 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Zanbak soka
ğında 5 No. lu hane. 

7 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Ab
dullah sokağında 16 No. lu hane. 

8 -- Beyoğlunda Kamerha tun mahallesinde Çakmak ıoka 
ğında 19 No. lu hane. 

9 -Yeni Bahçede cadde üzerinde 16 • 38 No. lu han ve 
kahvehane. • . . 

Balada muharrer emli.k 93 5 senesı Mayıs mhayetıne kadar 

İşbu emvalin 933 senesi emlak vergİsile Belediye ruıumu 
müşteriye aittir. İhale bedeli ihaleyi müteakip peşinen ve nak
ten tesviye edilecektir. Taliplerin. Tarsus Ziraat Bankasına mü 
racaat ederek şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamı o
lan 20-8-933 tarihine müıadif Pazar gÜnii saat onaltıya kadar 
(750) liralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifnameleri-

inhisarlar Umum Müdürlüğündenı 

kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Ağus
tosun yirmi sekizinci pazartesi gÜnÜ ıaat on beşte yapdacak
tır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müra 
caatlan. (3872) 

n; Bankamı7-a tf'vdi eylemeleri ilan olunur. (3792) 

Amele için (22) adet (Stu bı Chützer) toz ve iki adet ze
hirli gaz maıkeıi ıatın alınacaktır. Taliplerin% 7,5 teminatla- ( 
rmı hamilen 10-8-933 perıembe günü saat 15 te Galatada alım ·ı 
satan kon--isv-0nuna müracaatları. (3600) 

Umumi Neıriyat ve Yem lfleri Müdürii ETEM iZZET 
Ga:ı:etecililı ve M11 t6-ılılı T • .A. Ş. 


