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Abdülhamit ve Mitat Paşa İngilizler Japon rekabeti Nümayişler! 
s" 1 karşısında ne düşünüyorlar 

Sultan Azizin israf ve sefahati. - Kafkasyadan hicret eden 
muhacirler. - Rusya sefirinin serzenİ!İ• 

Hidiv İsmail Paşanın Abdülaziz 
Hana hediye ettiği "cümbüş takı· 
mı,, yani seçme, yosma çerkes dil: 
berlerinden mürekkep saz heyelı 
lstanbula gelip sarayıhümayuna 
kabul olunduğu ve Padişahın hu· 
zurunda çalıp oynıyarak hoşa git
tiği, pek makbule geçtiği tarihler
de (1284) Mitat Pata merhum Tu
na valiliğinden mahsusen getirilip 
yeni teşkil olunan Şurayıdevlet re
isliğine tayin olunmuştu. 

Ali ve Fuat Pa,alar, Sulta!l Azi
zin ve Hidiv İsmail Pa'8Jlm israf 
ve seh.hatlerinden daima müteea
sir ve mü,teki olup, fakat açığa vu
ramıyMak aralarında gizli gizli ko
nuşup dertletirlerdi. 

Mih.t Paşa, bir gün söhbet esna
sında, kendi Rusçukta iken İsma
il Pafanın saz heyeti ibda ettiğini, 
Sultan Azizin pek hotlanıp Hidi
vin bazı dileklerini is'af etmek ar
zus11na düştüğüııü Ali Paşa söyle
mesi üzerine, Ali Paşa: 

· - Evet! İsmail Paşa, o hediye
eile Bağdadı ele ~eçirmek hevesi
ne düşmüştü. Bereket versin, önü
ne geçilebildi! 

Diyerek kendi mümaneatını iz. 
har etmifti. 

Mitat Paşa, ötedenberi Osman
lı Padişahlarının saraylarını doldu
ran kızlarından, saraylılarmdan, 
hazinadarlardan, gözdelerden, ik
ballerden müşteki idi. 

Paşanın fikrince bunlar, hem 
saray mesarifini artırmağa, hem de 
Padifahları, tehzadeleri behimi 
düşkünlükle cismani, manevi zaa
fa uğratmağa sebep oluyorlarmıt ! 
Hem, bir adamın hizmeti için o ka
dar kalabalık hizmetçinin lüzumu 
ne? Sadelik, külfetlerden azadelik 
emreden, en tabii, demokrasi ~k
linde bir aile tetkili ve yaşayıt is
liyen İslamiyet esaalarma, mede
niyetihazıra prensiplerine muva
fık surette tertip olunmuş bir saray 
görmek istiyordu. 

Mitat Paşa, esaretin tiddetle a
leyhinde idi. Tuna valiliğinde bu
lunduğu hengamda Kafkasyadan 
Türkiyeye hicret eden muhacirle
rin bir kaç yUz bini, turada burada 
yerleşmiş, dört yüz bin nüfus ka
darı Tuna Vilayetinde yerlettiril
mek istenınitti. 

Osmanlı vilayetlerinin yeni tet
kilat kanunu mucibince Tuna Vila
yetinin kadrosu çok genişti. Vidin , 
Silistre, Zittevi, Şuınnu sahalarını 
içiı:ıı: . aınuııtı. Gelen muhacirler, 
bu~alarda münasip noktalara ia
kan olunacaktı. 

Vaktile Sultan Mecidin mabe
yinciliğinde, yaverliğinde bulun
muş ·ve sonradan Sultan Azize de 
yaver olmuş olan Mütür Nusrat 
Paşa, mektepli ve ecnebi dillerine 
atina, askeri maliimat sahibi oldu
ğundan, umum muhacirlerin mü· 
nasip noktalara iskanına memur 
edilerek Tunaya gönderilmitti. 

Babıalinin, Babısaraskerinin, 
muhacirleri oralara yerlettirmek
ten maksadı, Rus, Ulah hudutla
rında ihtiyati bir tedbir alınması, 
İslam unsurunun oralarda ekseri
yet tetkil etmesini istihdaftan iba
rerti. 

Rus hükiimeti, bunu sezdiğinden 
lstanbuldaki Ruı ıefiri aöylenme
ğe ba,lamıştı: 

- Biz, Kafkas hududunda bun
lardan bizar idik. Şimdi siz, bun
ları daha nazik ve hassas hududu-

başımıza silkmek kabilindendir. 
Aramızdaki dostluğu bozmasından 
endi'e edilse gerektir. 

Diye serzenişlerde bulunuyor
lardı. 

Bir kariimizin 
(Bitmedi) 

mektubu 
Bir kariimizden telrikamızı ala

kadar bir mektup Qldık. Ehemmi· 
yetine binaen aynen dercediyoruz: 

Muhterem Efendim 
Gazetenizde (Yıldizdan Ordu 

köşküne) serlevhası altında inti· 
sar etmekte olan tefrikayı okuyo· 
~um. Mısır Hidiviyet fermanı bah
sinde, pek mühim iki noktanın "U· 

nutulduğunu, yahut bilinmediğini 
gördüm. Bunları hatıra getirmeği 
münasip buldum: 
Mınr Hidivi T evlik Paşa vefat 

ederek yerine oğlu Abbas Hilmi 
Pa14 geçtiği vakit yeni Hidiv A
vusturyada Trezyanum mektebin
de talısilde idi. Mısıra gitmek üze
re Avusturyadan hareket etti, Tri
yesteden vapura binerek lskende
riyeye gidecek idi. Yıldız sarayın
dan Hidirii cedidin T riyesteden 
lstanbula gelmesi ve metbuu mu
falıhama arzıtazimat ve teıekkürat 
ettikten sonra Mısıra gitmesi lazım 
olduğuna dair Treyeste Banehben
deri Lütfü Beye müstacel telgraf
lar çekildi. Lütfü Bey, müşkülatla 
yeni Hidive mülakı olarak iraclei
seniye hükmünü tebliğ etti. 

Fakat lngilizlerin talimatı daire
sinde hareket eden Abbas Hilmi 
Paşa, bir takım mazeretler serdile 
aldırmadı. Lütfü Bey, bütün gece 
uğraştı, vapura kadar gitti, yalvar
dı yakardı, saraydan çekilen tel
grafları gösterdi, Hiç biri tesir et
medi ve yeni Hidiv, Treyesteden 
doğruca lskencleriyeye gitti, 

Hidiv Abbas Hilmi Paşaya gön· 
derilen ferman hakkında vaki olan 
itirazlar, bilhassa h.udut meselesin
den çıkmıştı. Mısır hududu, Padi
şahın arzusu veçhile İşaret ve tarif 
edilmiı idi. Fakat lngilizlerin i
tirazı üzerine fermana lahika ve 
zeyil olmak üzere taralı sadaretten 
HiJiviyete bir telgralnameisami 
gönderildi. Fermanı götüren Mü
şür merhum Ahmet Eyüp Pa 
f'I, fermanın hini kıraatinde, 
büyük üniformasını labis o
larak Hidivin sağ tarafında 
ellerini kavusturarak kemali 
tazim ile durdu'. Eçrman okunduk
tan sonra gene lngilizlerin emrile, 
sadaretten gönderilen telgralna
meisami okunmak istenildi. Ahmet 
Eyüp Paşa merhum, ben fermanı
hümayunu getirdim, okundu, baş
ka tanımam, vazifem bitti; diye
rek merasimden çekildi ve kalaba
lık olan huzann arka tarafına gitti 
ve kılıcını salıvererek piyasaya baş 
ladı. Bu hareketi Mısırlılar ve ln
gilizleri ne kadar rencide etti ise 
hükiimeti metbuasını ve Osmanlıla
rı ondan ziyade memnun eyledi. 

Ahmet Eyüp Paşaya hediye ola
rak yeni Hidiv, beş bin Muır altı· ' 
nı verdi. Gazi Ahmet Muhtar Pa,a 
merhumun israrile bunu alan Ah
met Eyüp Paşa, lstanbula avdetin
de bu parayı Padişaha verdi. Pa· 
di.pah ta, kendiaine velirmiş bir he
diyedir, kabul etsin; emrile pafaya 
iade etti. 

Bu yazdığım feyler vakidir ve 
tamamile doğrudur. Hürmetlere• 
fendim. 

muza yerlettirmeğe ~abtıyonunuz. Karilerinizden biri 

LONDRA, 17 (A. A.) - Simla mü
zakerelerinin baılamaar ve Londrada 
Jngiliz ve Japoq murahhasları ara
aında yapılacak müzakere gününün 
yaklaıması, milliyetçi gazetelerin Ja
pon rekabetine karıı açbklan her 
vakitkinden ziyade ıiddetli bir müca· 
dele ile ayni zamana tesadüf q';mek
tedir. 

Bu cümleden olarak Sunday Exp· 
reas gazetesi, "Yeni sarı tehlike,. baş· 
lığı altında neırettiği bir yazıda bu 
meseleyi ıu suretle ortaya abnakta
dır: 

"Lankaşayir pamuk sanayii m1nta· 
kasını öteden beri elinde bulundurdu
ğu mahreçlerden ve. piyasalardan 
mahrum brrakmıya son zamanlarda 
Japonyanın muvaffak olması, kendi 
yetiştirdiği pamukların daha iyi ol
masından, yahut pamuk müstahsille
rinin daha müteıebbis veya daha us
ta bulunmasından ileri gelmiyor. Bu 
halin sebebi, Japon iıçilerinin yalnız 
pirinçle beslenip geçinmiye inhisar e • 
den maiıet şartlarının kolaylıkla ta
hammül edebileceğ i derecede az üc
ret almaları, İngiliz işçilerinin iae bu 
kad.;.r az bir para ile yaşamalarına im. 
kin bulunmamaaıdır. 

"Bu vaziyete tatbik edilecek çare, 
basit bir ıeydir. Bu çare, lngiliz müs
temlekeleri araaında bir gümrük bir
liği yapmaktan ibarettir.,, 
Çin orduları hesabına bir tetkik 

BERLIN, l 7 (A. A.) - Çin harp 
kuvvetlerinin aahrk kumandanı Çang 
Hsiao Liyang, yanında Nankin Hüku
metinin mali mütaviri M. Mac Donald 
bulunduğu halde· Berlin'e gelPliflir. 

Çang Liyang, muhtelif ordu tipleri, 
hakkında tetkikat yapmak için AVTU· 
paya gelınittir, Çang Llyang Milliyet
çi Sosyalist F ırkasmın teşkilab hak
kında bazı tetkikler yapmak için Al. 
manyada bir müddet kalacaktır. 

Müthiş fırtına --Amerikada dehşetli 
hasarat yapb 

NEW. YORK, 17 (A.A.) - Şİına
li Amerikanın tark sahili boyunca U• 

zan an ve cenubi Caroline' den N ew .. 
Y ork hükiiınetine kadar olan hükümet
ler dahilinde Atlas Okyanoı'u istika
metinden kopup gelen ıiddeUi bir 
fırtına olmuştur. 
· Ayni zamanda Meksika körfezi ıa
.hilinde de Antilles denizi itikametin-
1 deıı gelen bir kasırga kopmuıtıtr, Mad
di zarar çoktur. 

Bilhassa timali Caroline, Virginia ve 
yeni Jersey hükiimetlerinin ıark fahi
, lindo deniz kıyısı boyunca sıralanan 
'köşkler ve banyolar harap olmuıtııı. 

Virginie ve yeni Jeney hükumetle
rinde ıiddetli feyezanlar olmuştur. 
Elektrik cereyanı ve ıtıi'ı veren teller, 
yarı yanya kopmıq, kmlmııtır. Fırb
nanın. saatte ıürati 120 kilometreyi 

8,000 ihtilalci yeni bir 
nümiıyiş yapb 

HAVANA, 17 (A.A) - Associated 
Press gazetesinin verdiği bir habere gö .. 
re 8.000 nümayişçi dün M. Vallesi'n o
turduğu otelin önünden alay halinde 
halinde geçmi:ıler, "Amerikan emperya· 
lizmi" aleyhinde atrp tutmuşlar, yeni 
hükumet reiıi Gran san Martin'i ve Kü
ba ihtilfilcilerine teveccüh ve dostluk gös 
tennit ~a"n Meksika, Arjantin, Chili, 
Brezilya hükumetlerini alkıtlamıtlardır. 
Bu nümayişçilerden bazılarının elinde 
elinde Meksika bayrağı vardL Diğer ta
raftan har!>iye ve dahiliye nazırı M. Pa 
ra Guiterras, amele Ücretlerini azaltmak: 
ve bir grev çıkarmak maksadile i:ıçilere 
yol vermek suretile San Martin bükiime 
tini devirmek arzusunu gösterdiklerin • 
den dolayı Amerikan iş adamlarını itti· 
ham etmiıtir. M. Para Guiteraı, ıimdiki 
hükumeti tutmalarını i:ıçilerden istemiş· 
tir. Bununla beraber 'Küba'daki ticaret 
ve sanayi müesseselerinin en belli batlı· 
larmın mümeasilleri San Martin hüku· 
metinin istifa ebnesi . Machado tarafta
rı frrkalarrn iştirakile bir temerküz ka· 
binesi teıkil edilmesini istemek üzere 
bir teklif metni hazırlamak için araların 
da içtima etmişlerdir. Bu teklif ve tak • 
rirde ihtilfilcilerin baı vurdukları usuller 
de tenkit edilecektir. 

Bu takririn sonunda deniyor ki: 
"Şimali Amerika hükfuneti bir müda· 

halede bulunacak olursa muahazeye de
ğer bir şey yapmrı olnuyacaktır. Çünkü 
"'bazı Kijbalılar caniyane bir gaflet ve 
clüşünceıizliğe kapılarak demokraşinin 
en İptidai esaslarına riayetsizlik cöster .. 
miılerdir. 0 

VAŞiNGTON. 17 (A.A.) - M. Hull 
Kübadaki vaziyetin İyi bir neticeye va
racağı hakkında çok büyük ümitler hes 
lediğini söylemiştir. 

M. Hull, sözüne devamla demiştir ki: 
Kübadaki Amerikan elçisi M. Welles 

ile yüksek tahsil talebesi idare he,reti a· 
ı-a.5ında yapılan müzakerede v azİyetin in 
kisafı hakkında iki tarafın biribirine ma 
IU~t venneıi kararlaıtırılmııtır." 1 

Yeni İran kabinesi 
TAHRAN, 17 (A.A.) - Frugi ka

binesi mebusan meclisine giderek hü· 
kU.met beyannamesini okumuştur. Mec
lis yeni hükUmetin siyasi progı·am.ını 
tasvip ebniştir, .......................................................... _ 
bulmuştur. 

NORFOLK, 17 (A.A.) - (Nirjin
ya hükümetinde) 

Nirjinya ve Karolin hükumetleri sa· 
lıillerinde bir çok tahribat yapan hrh· 
na timdi !İmale doğru uza.kla,ıp geç
miştir. Şimdiye kadar iki kişinin boğul. 
mut ve bir çok kimselerin de yaralan
mıt olduki.ırı bildirilmektedir. 

Şehirlerden bir çoğunda ıickletli fe
yezanlar olmuştur. Sokaklar devrilip 
yrkrlan ajaç ve direklerle enikunu h· 
kanmrştır. 

Türk milleti tarihin kay
detmediği en 

büyük bir ink~l~p yaptı 
Türk inkılabı bir medeniyetten diğer 

medeniyete giden bir geçittir 
Tempo gazeteainin lıtanbula gönder ı 

miş olduğu Framanın tanınmı! ve mü .. 
hiın muharrilerinden P. Gentizon gazete 
sine "1933 Türkiyesi" serlr,vhalr bir ma· 
kale yazmııtır. Muharrir makalesine 9u 
cümlelerle başlıyor: 

"Mustafa Kemalin büyiik rslahabna 
kadar, Türk hududunu geçen her Garpli 
yeni bir dünyaya girmİJ gibi oluyordu. 
Yerliler iılemeli gömlekler, Asya biçimi 
entariler, tişik külotlar giyiyorlardL Se 

1 lfunları, ellerine evvela kalbe, sonra du• 
'•faklara ve başa götürmekten ibaret bir 
ihareket idi. Kadınlar peçeli, pencereler 
. kafesli idi. 1 nsan çehre.i resmetmek mem 

labı, yalnu: siyasi teşkilata, içtimai mÜ· 
nasebata, dine, iktısadi hayata değil, ay 
nİ zamanda örf ve adetlere ve cemiyetin 
manevi esaslarına da hücum etmiştir. 
Türk inkılabı bir medeniyetten diğer bir 
medeniyete giden geçittir. Bunu!\ derin ... 
!iği buradadır." 

Muharrir bundan sonra inkılabumzın 
esaslı hatlarını izah ederek, kanunu me
deninin kabulü, taaddüdü zevcatm kal
dırılması, kadınlara serbeıti verilmesi, 
lisanda inkılap yapılması gibi, .jnkılabı
mızın esas1ı noktalarım izah etmiş ve 
Türk • Yunan dostluğ-undan sitayişle 
bahsetmiıtir. 

Bu muamele, "arı kovanını,. gene <imza okunamamıttır) 
.. l .... l!Iİİiıilliiilm!i ....... ımlii .. iliElllll!m .. İlllİfli 

Yarın: 

nudu. Burada içtimai hayabn hiç bir te• 
zahürü yoktu ki bizim pren.iplerinüz ve 
adetlerimiz ile çabımıı olmasın. 

Muharrir n>akalesini ıu cümMerle bi 
tiryor: 

Abdülhamit ve Mithat Paşa 
2 

Muhacirlerin iskanı meselesi. - Rusları kızdırmamak 
İçin muhacirler adalara mı yerlqtirilmeli? Mitat 

Fakat Paditahın firarından sonra bu
gü.; lstanbula ~rkan bir ecnebi, bu şarlı:~ 
ve müslümanlığa ait olan bu maziden 
beyhude yere bir batıra aramıı olur. 
Erkekler sizin ve benim gibi giyiniyor• 

1 !ar ve sizi bir ppka darbesile selimlar
lar. Kadınlar açık çehrelerini gösterirler. 
Kafesler ortadan kalkmrşbr. Heykeller

1 
şehrin sokaklarını süslüyor. Lokantalar 
da, hükumetin damgası albnda memle• 
ketin mükemmel ıarabmı içerainiz., 

Paşanın esir ticaretile mücadelesi -'' 

Rusya - Italya 
Misak tasdik edildi 

ROMA, 17 (A. A.) - Nazır Mec· 
lisi dün M. Mussolini'nin reisliği altın
da toplanmış, SovyeUer Birliği ilo J. 
talya arasında aktedilen dostluk, ade
miteıeavüz ve bitarafhk misakının tas .. 
tiki hakkındaki kararnameyi tasvip 
etmi~tir. 

Bundan sonra Meclis, ltalya ile Ro· 
manya arasında 25.2.930 tarihinde ya
pılan ticaret ve gem.i İ§letme muahe .. 
dc&İnin ve buna merbut mukavelelc .. 
Yin 30. ll .933 tarihine kadar temdidi 
için her iki hükumet ara•mda tanzim 
edilen 26 ağustos tarihli protokol pro· 
j~sini de talivİp etmiıtir. 

Rusya-Yunanistan ticaret 
itilafı imzalandı 

ATINA, 17 (A.A.) - Yunanistan 
ile Sovyetler birliği arasında dün bir ti
cari anlaşma imzalanmııtrr. Bu muka· 
veleye her iki memleket arasında tica• 
ret eşyası mübadelesine müa.tenit yeni 
l»r rejim tesis etmektedir. 

Zeppelin'in yeni seyahati 
DERUN, 17 (A.A.) - Kont Zep

pelin balonu, birinci teırinin 14 ünde 
Chikag" sergi•İne gidecektir. Bu mü
nasebetle Almıın postaları idaresi, üs
tünde 0 Zeppelin hava p-.tası,. ve 1933 
Chikago sergisine seyahat,, ibareleri ya
zılı htt~usi pullar ~ıkaracaktrr. 

Yani, Türk milletinin hayatı adiyede 
ki görünüşü bizimkinden asla farklı de
ğildir, 

10 senede bu memleket, eğer tabir ca 
izse, derisini tamamen değiftirmiştir. 
Hülasa, lıtanbula gelen bir ecnebi, her 
memlekette olduğu, yazı, para, dil ve 
bayrak farkından başka bir ıey görmez. 
Türkiye, bugün bütün Garp milletlerile 
hemihenk yqamak hususundaki arzusu
nu yerine getirmeğe muvaffak olmuftur. 
Türkiye bizim medeniyetimize irişmekten 
ibaret olan mefkôre•ini elde elmittir. 
Hülasa 1923 den 1933 e kadar geçen 
senelerinde bu memlekette :;eçmiş otan 
§eylerin, dünya tarihinde hiç bir misli 
yoktur. Burada yapılan ıeyler, Franarz 
inlaliıbını F qbt inkılabını, Bolşevik İn· 
kd~bmr da geçmittir. Çünkü, Türk İnla· 

"Şimdi Türkiye taı-ihinde göze çar· 
pan ıey fikirlerdeki zevki selim, ve fi. 
kirlerin tezahürüdür Türki,ye arbk "has 
ta adam" değildir. Gayet bariz bir hat, 
dünkü nesli, bugünkünden ayırıyor. Mus 
lafa Kemalin idaresi altında memleket, 
inkitaf ebnek ve milletler seviyesi nis • 
betinde yükselmek için çalıııyor. Türki
yede, kalplerin geçirdiği bu tebeddülü 
takip etmiş olanlar, onun hedefine doğ
ru yürümetke olduğundan ıüphe etmez· 
ler.'" 

Amerikanın An 
kara sefirliğine 
tayin edilen M. 
Skinner ·dün sa
bahki ekspresle 
şehrimize gelmif 
ve istasyonda se
farethane erkanı 
tarafından kartı· ' 
lanmı,tır. M. Skin 
ner bir kaç güne 
kadar Ankaraya 
gidecektir. 

·~· 
Müşir Pş. ve ordu erkanımız Kaş'ta 

KAŞ 11 (Hususi) - Büyük Erkanı Harbiye r.eisi Müşir Fevzi Paşa 
Hz. ile Fahrettin, Cemil Cahit ve Fuat Paşalar Zafer torpitomuzla dün 
öğleden sonra buraya geldiler. Hararetle karşılandılar. Şereflerine zİ• 
yafetler verildi. Paşalar, kudumlarını çoşkun tezahüratta bulunarak al
kışlayan halka teşekkür ederek akşam döndüler. 

Bütün servetini hayır 
· 1eriııe bırakan bir 

•• muessese-
hanım 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Esbak lstanbul Jelleri hakanı müdil 
rü Behçet Beyin refikası Nüzhet Hanım, evvelki gece ölmüş, ve ve/a
tından evvel servetinin üçe ayrılarak bir kumının Hiliiliahmere, bir kıs 
mının Himayeietfale, diğer kısmının da fakir ve yetim çocukların kitap 
parasına tahsis edilmesini vasiyet etmiştir. Nüzhet Hanımın cenazefl, 
bugün kaldırılmış ve Hiliiliahmer erkanı, merasimde 1'ulunmu1tur. Hi 
liiliahmer cemiyeti, mezara bir çelenk koymuştur. 

• 
Iktısat vekili Başvekil nezdinde 

ANKARA, 11 (Tele/onla) - lktısat Vekili Mahmut Celôl Bey, bu 
gün Ba,vekil ismet Paşa ile Çankaya köşkünde uzun müddet görüfmüş 
tür. 

• 
Vapurcu/arın 

temasları 
1 ktısat vekaletile 
devam ediyor 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Vapur sahiplerinden Yelkenci zade 
Naim, Mütercim zade Hakkı, ve Vahit Beyler şehrimize gelmiflerJir. 
lktısat vekiiletile temaslarında nizamnamenin bir an evvel çıkması i
çin temenniyalta bulunmuşlardır. Vapurcuların ifadelerine nazaran jü 
ri heyetinin kararına henüz itiraz etmiş değillerdir. Zira bu karar, an
cak ayın 25 inde katiyetle anlaşılacaktır. 

ANKARA, ,17 (Husıui) - lktısat Vekili vapurcular meselesi ile 
iştigale başladı. Vaziyeti tetkik etmektedir. 

Paramızı koruma hakkında .. 
'ANKARA, 11 (Telefonla) - Paramızı koruma kanununun tatbi

katı için hazırlanan izahname hakkında Merkez bankasından bazı su
aller sorulmuştur. Cevap gelince Maliye vekaleti izahnameyi ne1rede
cektir. 

Yağmur mahsulata zarar verdi 
GIRESON, 11 (Milliyet) - Kırk gündür devam eden yağmur• 

lardan fındıklarımız ve bütün toprak mahsuliüımız zarar görmüıtür. 
Havaların kapalı ve mütemadiyen yağışlı gitmesinden kısmen harman• 
larını kaldıramıyan ve bazı mınta kalardaki bahçelerde lındıklannt 
toplıyamıyan köylülerimiz ve harici taahhütleri itibarile tüccarları
mız müşkülat içindedirler. Kala"rı lındıklarımız için büyük bir tehlike 
teshil eden bu yağmurlar bir müddet daha devam ederse bir lelaket, 
le' neticelenmesinden korkulmakta ve bütün Gireson halkı günefil 
hava beklemektedir. 

Afet Hanım Atina'da 
'ATINA, 17 ( A. A.) - Alet Hanım Seliinikten Atinaya gelmif. 

Türkiye Maslahatgüzarı ve Türk Elçiliği yüksek memurları üe Hari. 
ciye Nezaretinin mümenilleri tarn fından karfılanmıştır. 

Afet Hanım Atinada bir hafta kalacaktır. 

Cümhuriyet bayramı için trenlerde 
tenzilatlı tarife .• 

'ANKARA, 11 ( A.A.)- Devlet Demiryollarının Cümhuriyet bayra 
mında tatbik edeceği tenzilatlı tarife Heyeti Vekilece tasvip edilmiştir. 
Tenzilat, bayramdan on gün evvel başlıyarak ve bayramdan on gün son 
ra devam ed.ecektir. Bayram günleri de hesaba katılmak şartiyle tenzi
latlı tarife 23 gün sürecektir. Uzak mesafelere ait esasen mevcut olaıt 
tenzilat muhafaza edilmek şartiyle 800 kilometreye kadar olan mesafe
ler dahilinde tarifelerde yüzde 50 ve daha uzak mesafelerde yüzde 80 
tenzilat yapılacaktır. Mesela Hayd arpaşamadan Malatyaya ve Samsun 
dan Haydarpaşaya üçüncü mevki ile 11 lira, ikinci mevki ile de 16 li
raya kadar seyahat edilebüecektir. Ankara ile lstanbul arasında üçüncü 
mevki 6, ikinci mevki 9 lira olacaktır. Anadolu ekspres posta trenine 
ve Toros katarlarına tenzilat devam ettiği müddetçe üçüncü mevki va
gon konmıyacaktır. Banliyo hatlariyle MuJanya ·Bursa ve Samsun sa
hil demiryollarında mevcut tarilelerJen yüzde 50 tenzilat yapılacak ve 
bu tenzilat bayramın devam ettiği üç gün için muteber olacaktır. Ana 
hatlarda çocuklar için daha büyük tenziliit yapılacaktır. Tenzilatın de
vam ettiği günler zarfında bir çok vatandaşların tenzilatı güzel bir fır
sat sayarak memleket dahilinde münferit ve toplu seyahatler tertip e
decekleri tahmin olunmaktadır. 

Hilaliahmerin, bin lira teberrü eden 
Madam Çaldarise teşekkürü 

'ANKARA, 11 ( A.A.) - Hila~iahmer cemiyeti merkezi umumisin
r/en: Ankarayı teşrifleri esnasında sureti mahsusada merkezi umumirni 
yi ziyaret eden Yunan devleti fahi mesi Başvekilinin zeVcefl Madam 
Çaldaris Cenapları tarafından cemi yetimize tebe"ü eılilen bin lira bu
gün veznemize bırakdmıştır. Cemiyetimiz müşarünileyhanın bu insani 
yetperverliğine karşı duyduğu şükran hislerini alenen arza müsaraat 
eder • 

Romen ve Yugoslav .Hariciye 
nazırları görüştüler 

BELGRAD, 11 ( A. A.) - Bu gün Romanya Hariciye Nazırı M. 
Titulesco · il<J Yugoslavya Hariciye Nazırı M. Yevich, Suboisa'da 
görüşmüşlerdir. Mülakatın nihayetinde aşağıdaki resmi tebliğ nqro· 
lunmuştur: 

"Suboisa mülakatından bilistifade son vakayiin ışığı altında Av
nıpanın umumi vaziyeti hakkında noktainazar taatisinde bulunduk. 
Her zaman olduğu gibi bu defa da bütün müzakere edilen mesele
leı-de aramızda noktainazar vahde ti bulunduğunu mü,ahede ettik. Mü
kalemelerimize evvelce haziranda tespit edilmiş olan Cenevre yerine 
2 eylUlde Sinaia'da aktedilecek olan Küçük itilafın mecburi senelik 
içtimaı münasebetile M. Benes ile devam edeceğiz.,, 

M. Titıılesco, saat 16 da Suboisa'dan ayrılmıır, M. Yevich de saat 
18 de Belg;ada hareekt etmiştir. 

Lindberg Rusyaya gidecek 
STOKHOLM, 17 (A.A.) - Stok· 

holm Tidningen gazetesinin verdiği bir 
habere göre tayyareci Cherleı Lindberg 
Rusyaya bir sefer yapmak niyetinde
dir. Lindbergin pazar ve yahut pazar
tesi günü Leningrata gitmek iizete ha· 
valanacair ıöylenmektedir. 

Arnavutluk milli 
müdafaa bütçesi 

TiRAN, 17 (A.A.) - Arnavutluk, 
hükumetinin 1933 • 34 senesi, milli 
müdafaa bütçesinde geçen senekine na
zaran yüzde 40 niıpetinde bir aalrı 
vardıl'. 



Bir macera 
Büyükharp, çürük nesillerin ~a

afını meydana vurdu. 
Kan, cemiyetlerin bünyesinde 

ne kadar müessir olduğunu isbat 

ediyor. . 
Bir kaç gündenberi Paris gaze

telerini velveleye veren bir genç 
kızın macerası ayni zamanda tıp 
alimlerini de uzun uzadıya metgul 

etti. 
Violette Nozieres isminde onsekiı; 
yatında bir genç kız Parisin met
hur talebe mahallesi olan (Quar· 
tier Latin) de bir çok maceralar ge
çirmi,, nihayet genç, fakir bir hu
kuk talebesi ile sevişmiş. 

Genç kız frenkilidir. Bunun han
gi maceranın mahsulü olduğu meç· 
hul. Fakat mikrop genç kızın ka
nına karıtbktan sonra bot durmı
yor. Sinir, dimağ· tehlikededir. 

On sekiz yatındaki taze menek
tenin ruhiyatı, ahlakı, terbiyeai 
derhal istikametini değiştirmiştir. 

Genç kız küstah, Cynique bir 
mahluk oı ..... ~ştur. 

Parisin çalıtkan, namuslu bir a· 
ilesinin bu kazazede evladı artık 
aşk buhranları, dimağ hezyanları 
içinde bocalıyor. Bu hamleler ara· 
amda fakir aşıkım para ile tatmin 
etmek sevdasına dütüyor. Ve bütün 
Fransızlar gibi kazandığının bir kıs 
mını daima biriktiren babaaının 
yüz altmış bin frank kadar tutan 
paraamı elde etmek için anasuıı da, 
babasını da gazla boğuyor. Ana bi 
tap bir halde kurtuluyor. 

Genç kız ilk hamlede çaldığı üç 
bin frankı hemen &tıkına veriyor 
ve kendisi bir kahvede kafayı tüt
sülemit bir halde yakalanıyor. 

Genç kızın hastahanede annesi· 
le muvaceheai için Fransız gazete
leri: 

- "Dünyanın en elim nhnele· 
ı;inden biri oldu . ., 

Diyorlar. 
Ve bu hadise hukukçularla bera· 

raber derhal doktorları da hareke· 
te getiriyor. Maceranın ilmi tarafı
nı tahlile bafhyorlar. 

• • • 
Büyükharpten sonra ani cinnet· 

ler, aar'~ar, dimağ heziyanları, 
kan dökme ihtiyaçları, anaya, ba
baya, çocuklara kartı ihtiraslara bil 
bassa Fransada sık aık tesadüf edi
liyor. 

Harp on dört milyon genç ve zin 
de insanı sildi, süpürdü. Fakat ge
ride kalanları da sağlam bırakma
dı. Ahlakı tereddiyi, uzvi inhitat ve 
dimaği muvazenesizlik takip etti. 

Bilhasaa kanlan alkol ve afyon 
mürekkebab ile uzun devirler ze
hirlenen, irsi hastalıklarla uzviyet· 
leri çürüyen cemiyetlerde böyle 
yak'alar birer imdat işareti gibi 
aık aık kendini gösteriyor. 

Bir zamanlar hayali bir M. Gau
tier'ni sefaletine ağlayanlar bugün 
hakiki Violette Nozieres'in mace
rası için göz yaşları döküyorlar. 

Kime ağlamak lazımdır. 

Evlat elile zehirlenen babaya mı, 
ölümde kocasını takip edemiyen, 
fakat kızının cürmüne fBhit olan 
anaya mı, yokaa bu cinayeti itliyen 
genç kıza mı? 

Halk, hastahanede annesile yüz. 
leştirildikten sonra hapishaneye 
giden genç kızı: 

- ölüm, ölüm! 
Feryatlarile manen idam ettiler. 

(Violette Nozieres) bir mücrim
dir. Fakat bu cürmü itliyen genç
kızın kafasını uçurmakla cemiye
tin bünyesindeki inkırazı tevkif et
mek münıkün mü? 

Burhan CAHJT 

Şükrü Kaya Bey 
Avrupada tedavi edilen Dahiliye 

Vekili Şükrü Kay& Bey dün aabahki 
elupreale ıehrimize gelmi9tir. Şükrii 
Kaya Bey iıtaayonda Vali Muhittin 
Bey ve bir çok zeval tarafından kar
planmıttır. 

Şükrü Kaya Bey, Dolmabahçe aa
nıyına da giderek Gazi Hz. !erine arzı 
tuimat etmiıtir. 

Dahiliye Vekilimiz lıtanbulda kal
maınıt Ye dün akf&Dlki trenle Anka· 
raya gitmiftir. 

HaydarpafA iıtasyonunda bir çok 
zevat tarafından lefyİ olunmuıtur. 

Parlamentolar birliği 
konferansı 

Bu sene Madritte toplanacak olan 
Parlamentolar birliği konferansına iıti
rak edecek murahhaslarımızdan Zeki 
Mesut Beyin evveJkj gün hareket etti
ğini yazmııtık. Konferansa aza ve mü
ıavir sıfatile bulunacak olan Nazım iz
zet ve Fazıl Ahmet Beyler de dün eks
presle şehrimizden hareket etmiıler
dir. Parlamentolar konferansı gelecek 
sene lstanbulda toplanacağından bu se ... 
ne konferansın ruznamesine dahil me
seleler arasında Türkiyeyi en ziyacfe ali

.kadar eden demoğrafi iıleridir. Bu bap-
taki Türk nokati nazarını F uıl Ahmet 
Bey müdafaa edecektir. 

.. 
MiLLiYET PAZARTESi 18 EYLOL 1933 

• 
ŞEHiR 

EkoneMI 

Fransa ya 
İhracatımız 

--o-

Yeni kontenjanla arth 
Fransa HükUmeti, yeni bir konten· 

jan listesi tatbikine baılamıf ve Tür
kiye ihracat maddelerine fazla mik
tarlar tahsis etmitlir. Bunun neticesi 
olarak fındik, kereste ve yumurtala· 
rmıızın daha fazla miktarda Fı'anıa· 
ya ihracı kabil olacaktır. 

Atinada tutun i'leri 
Atinadan gelen malllmata göre, 

hükUınet, Maliye Nezaretine merbut 
bir tütün umum müdürlüğü teaiıine 
karar vermi;tir. Tütüne müteallik bü
tün işler, zeriyatın vüı'ati ,istibaali.tın 
nev'i, İ§leme ve ihracat meseleleri bu 
müdürlük emrindeki heyeti müıavere 
tarafından rüyet olunacaktır. 

Bu yeni tetkiliit ,ecnebi memleket
lerde bulunan tütününü kullanacak 
cigara fabrikalan teıiıine de çaJııa· 
caktrr. 

Nekadar ihracat yapıldı? 
Ticaret ve :zahire boru.amca teapit 

edildiğine göre, ağuılos 933 bidaye
tinden 9 eylüle kadar ıehrimizden 101 
bin ton buğday, 10 ton atyon, 50~. ton 
arpa ihraç edilmitlir. 

Geçen sene ayni müddet zarfında, 
afyon ve buğday biraz daha az ve ar
pa hemen ayni miktarda ihraç edil
mİ§Iİ. 

Bir şikAyet 
Çukulatacılar ve Şekerlemeciler 

Birliği tarafından, hariçten ithal edi· 
l~ek toz hal~e süt ve kakao yağı 
rusumunun yenı tanfede arttınlmıt 
olmasından dolayı tiki.yet vaki olmut· 
tur. 

Muamele yalnız borsada .. 
Bazı tüccar ve zahirecilerin, yazı

hanelerinde nümunelik mal bulundu
rarak alım ve ııatım yaptıkl&rı ve bu 
gibi nümunelerin elden ele dola;trnl
dığı göı-iilmüttür. Ticaret ve zahire 
bonaaı idare heyeti, bu haline mene
dilmeıine ve yalnız borsa dahilind<ı 
muamele yapılmasının tenıinine karar 
vermittir. 

Nekadar buğday var? 
Ticaret ve zahire boraasında buğ

day 4,29 ili. 5,16 arasında muamele 
ııönnektedir. 

Şehrimizdeki ıtok buğday miktarı 
10852 ton olarak lespi tedilmittir •• 

Yumurta fiati 
Yumurta fiatlerinde tereffü görül

mektedir. Jki üç hafta evvel 1440 a
detlik sandığı 20, biraz sonra 22 lira
Y_a satılan yumurta timdi sandığı 24 
!ıraya kadar yükselınittir. 

Afyon fiatı yükseliyor 
Afyon piyasasında dün fazlaca la· 

lep olmuı ve borsada 12 morfinal Lü
leburgaz maiı 702 kunııtan muamele 
gönnüıtür. 

Buğday piyasası 
Paris. büyük elçiliği ticaret ateıeliğin

den Tıcaret odasına ıı:elen bir raporda 
buğday mahsulü hakkında ıu malu
mat verilmektedir: Londra buğday 
~onferanıma ittirak eden ithalatçı ve 
ıhracatçı memleketler aralarında bir 
anlaıma parafe etıniılerdir. 

Bu anlaımaya göre, dünya ihtiyacı 
İçin kabul edilen iatihli.kit 560 milyon 
boteldir. 

İhraaıtçı memleketler bu miktarı 
nazarıdikkate alacaklardır. 
Anlafma~m teıirleri görülmeğe bat 

!amıthr. Liverpol piyasaaı dii;mekte 
ıken hafta sonu tereffü ile kapanmıs
tır. 

Şi~agoda son haftalarda buğday fi. 
atlen 3,5 aent yükselmiıtir. 

. An!aımanın Amerikada büyük te
aırlen görülmüttür. 

f BORSA 1 
( lt Bankasından alınan cetveldir) 

16 EYLÜL 1933 
Aktam Fiatları 

istikrazlar 
latikraz dahili 97,50 
1933 l•tikra:u 95.
Ş..rk O. 1olla,.. 2,80 

Talıviliit 
Elektrik -.-
Tra .. .,.,. 

D. Mu"Taltidei 54.SO 
Cümrülıı:lel' S.SO Rıhtı• 

Tbal 

Saydi rna~ 6,50 Anatlolu 1 
Baid.t J0,,25 •• ili 
T .aslr.ari7e 10,35 MÜı .. ıail 

it Baakası Na• -· ~• ,. Hamiline 
" " Müaı•i• 
Tram.,a7 
Anadolu Hiaıe 
Reji 

ESHAM 

Telef o• 
9,50 Bomo•lİ 
9,55 Terlr:oa 
102 Çi•ento 
U. 1ttialat da7. 

27,50 Ş..rk claJ 
3 20 Balya 

L 

Şir. hari1• 15,25 Şark m. ecz• 

ÇEK FIATLARI 
12.06 t Prai Pari& 

Londra 
Nüyork 
Briikıal 

Milano 
Atina • 

675 J Vi7ana 
M,70 Madrit 

33925 Bet'li" 
9 Zloti 

838425 Poıt• 
Cen~-.r• .Z..4375 Bal pat 
Sof7a 67,1325 Bükreı 
Amaterdam 117,04 Moalcova 

N U K U T (Satıı) 

Kurut 

-.-
-.-
17,60 

48 
47,50 
Sl,55 

12,"5 
111,50 
27.• 
11,75 
18, 
1,.25 
2,.20 
2,90 

15925 
4,375 

564ZS 
19750 

4.22375 
3.7665 
34745 

l!G.50 
1087.25 

Kurut 

20 f. Fr.anan:: 
1 lıtt'rlirı 
1 Dolar 

20 Lir.t 
20 f. Belçika 
20 Drahmi 
20 L la•İÇl"e 
20 Leva 

167 
677 

• 147 
223 
117 
24 

818 

1 Şilie, 
l Pez:eta 
J Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
20 Dinal' 

AY. 24,50 
16 
48 

24.-
0.23 

55.-

21 Kur. Çek 
1 Florin 

25.50 
1!8 

8J 

1 Çerno•iç 
l Altın 
1 Mecidiye 

Banknot 

-.-
9,25 
0,37 
2,60 

Vapurcuların itirazı 1 Üniversite kadrosu 
Hakem tetkikatını tamik 

ediyor 
Vapurcular Şirketinin tetkili için 

Takdirikıymet komisyonunun huauai 
vapurlara koyduğu kıymetleri az bu
larak itiraz eden vapur sahiplerinin 
itirazlarını tetkik eden hakem birinci 
ticaret mahkemesi reisi Osman ~nri 
Bey dün ıabahtan akıama kadal' tel· 
kikatına devam etmittir. 

lıin on gün gibi kıaa bir zamanda 
bitirilmesi li.zmıge!diğinden ha~.em 
Nuri Bey itiraznameleri, iıtipri maJıi
yetinde olan ehlivukuf azasına ayrı 
ayrr vermiıtir. 

Ehlivukuf bunlan tetkik ederek 
mütaleasrnı hakem Nuri Beye bıldir
mektedir. 

Hakem bazı itiraznamelerde nok· 
aan görmÜ§ ve bu itiraznamelerjn sa
hiplerini çağınnıı, kendilerini dinle· 
mittir. 

Dün hakem Nuri Bey bu surrtle 
Vapurcular Birliği Reiai Lutfi, şirket 
azasından Sadık zade Ruıen Reyleri 
dinlemekle meşgul olqıuıtur. 

Diger taraftan hükümet naouna ,,-a
purlara fazla kıymet konulduğunu id
dia ve itiraz eden Takdirikıymel ko
miıyonu reisi Sırrı Beyin de davetine 
hakem lüzum görmüştür. 

Hakem, tetkikatı neticeainde ~ıy· 
metlerde tezyit aaliıhiyetini haiz oldu
ğu gibi tenzil hakkında da !.arar ver· 
mekle aaliıhiyettar bulunmaktadır. 

Ba:ııı ihtiUillar 

Ecnebi profesörlerden 
birisi daha geldi 

Kendilerile mukavele yapılan dört 
ecnebi profesör daha Almanyadan ıeh· 
rimize gelmittir. Bunlardan biri profe
sör doktor Wittek'tir. Ecnebi profesör· 
!erden kendilerile henüz mukaveleleri 
kat'i olarak imza edilmiyen üç dört 
zat vardır. Doktor Refik Bey dün sa• 
bah üniversiteye gelerek ecnebi profe
sörler itile meıgul olmuı, bazı ecnebi 
profesörleri kahul etmittir. 

Aldığımız malUmata göre, üniverıite .. 
de bir Türk arkeoloji enstitüsü tesiı 
edilecektir. Bu enstitü profesörleri için 
yalanda dünyanın en büyük arkeoloji 
ve türkiyat mütehaıııılan ile temaı e
dilecektir. Enstitü memleketimizin bir 
çok yerlerinde hafriyat yaptıracaktır. 
Talebe daha ziyade hafriyat mahallerin
de, müzelerinde ders görecektir. Bu 
enıtitü Türk harsiyatı ile bilhassa meı
gul olacaktır. 

Vefa lisesi müdürlüğüne tayin edi
len profesör Mösyö Maltın tercümanı 
ve huıusi k.iitibi Oıman Bey üniversi
tedeki vazifesinden ayrılmıı ve dün
den itibaren yeni vazifesine batlamı§· 
tır. Osman Beyin yerine vekillet müter
cimlerinden Nahit Sırrı Bey tayin e
dilmiıtir. Nahit Sırrı Bey dün Anka
radan tebrimize gelmiıtir. 

Bazı ecnebi profesörlerin harcırah· 
lan meaelesi henüz halledilememiıtir. 
Henüz harcırahlanru alamıyan bazı pro· 
fesörler vekiilete müracaat ederek pa· 
ralımnı istemitlerdir. '\tekatet bu mÜ· 
nıcaatları tetkik etmektedir. 

Maarifte 

Yeni kadro 
Tasdikten çıktı ---Münhal başmuallimlik yok 

lstanbul Maarif müdürlüğü ilk tedri· 
sat kadrosu diin Maarif vekil vekili Dr. 
Refik Bey tarafından tasdik edilerek a· 
liikadar mekteplere tebliğ edilmittir. Ye 
ni kadroda 95 yeni muallim vardır. Bun 
)ar Anadoludan, muhtelif vilayetlerden 
gelmiılerdir. lstanbaldan Anadolllya gön 
deril~n muallim yoktur. Ancak ailevi se
beplerle kendi arzulan üzerine 11 mual 
lim muhtelif Anadolu vilayetlerine nak
ledilrniılerdir. Şehir dalıiliJlle becayit • 
!erini iıteyen muallimlerin arzulan yüz
de 85 nisbetinde isaf edilebilmittir. Bun
lann adedi 250 kadar tutmaktadır. Jlk 
mektep baş muallimlerinde de bir kaç 
değisildik vardır. 

Yeni kadroda lstanbul Maarif mü
dUrlüğilne de bir ikinci muavin daha ve 
rilmiıtira Yeni muavinin kim olacağı he
niiz belli değildir. Jki muallim de- kendi 
arzuıile tekaüde ıevkedilmiıtir. Dumlu
pınar yatı mektebi müdürlüğüne Afyon 
Karahisar maarif müdürü Nevzat, mua .. 
vinliğine de sabık Şibinkarahisar Maa
rif müdürü Zühtü Beyler tayin edilmiş
lerdir. Yeni kadrodan sonra lstanbulda 
münhal ilk mektep muallimliği kalma
nuıtır. Kadroya yeniden alınan 20 mu • 
allimden 60 ı yeni açılan tehir ilk mek
tebine tayin edilmitlerdir. 7 batmuallim 
de kendi arzularile ıehir içinde becayi§ 
olmuşlardır. 

Söylendiğine söre bazı itiraz eden 
vapurcular, kıymet arttınlmadıiiı tak· 
dirde yeni tirkete girmekten vaz~"Çt'· 
rek §İlepçilik yapacaklarmıf. 

Köylerde pansiyon!u ilkmektepler 
"""""'"""'"'""'"'"'"'"'""'"'"'""'""'""'"'"'"'"'"'"'""''""' Birçok vilayetler merkezi nziyetinde 

Ve vapurcular araamda acentt!Jik 
meseleainden de bir ihtili.r çıktıtı da 
söylenmektedir. 

Ruıen Bey Ankaraya gitti 
Vapurcular Şirketi İdare Meclisi 

azaıından Sadık Zade Ruten Bey lk
trsat Vekaletile temas etmek üzere 
dün Ankaraya gitmiıitr. Esasen An
karada §İrketin nizaıpnameıini gön
deren bir heyet le bulunmaktadır. 

Hakkıhuz;ur me&ele.si 
Takdirikıymet komiayonunun va-

0 

purcular Birliğinden 25 bin lira hak
kıtakdir İstediğini yazmıştık. Bir re-

Mahkemelerde 
• 

fikimiz, istenen paranın 5 - 6 bin lira 
olduğunu yazıyorsa da doğnı değildir. 
Komiıyonun 25 bin lira talebine, Va
purcular Birliği, bu Ücretin tetekkül 
edecek ,irketten istenmeıi li.zımgele
ceği yolunda mukabelede bulunmuı
tur. Şirket teıekkül edince bu mesele 
de halledilecektir. 

Yeni ıirket, takdirikıymet itiraz
ları üzerine hakem kararlan ve bin .. 
netice sennaye miktan anlatılır anla
şılmaz mukaveleieaaıiyesi lastik edi
lerek tetekkül edecektir. Şirket, mev· 
cut vapurlardan pek İşe yanyanlan 
zatacak ve yeni vapurlar satın alına .. 
caktır. 

lncirliköy s~ygunu .. 
Davit Efendinin 

hakime ne 
Geçen mayt1la Bakırköyünde incir· 

liköyde feci bir cinayet olmuş Davit 
Efendi yaralannııı, zevcesi Madam Lea 
öldürülmüştü. 

Hadise §Öyle cereyan etmiıti: 
Mayısta bir gece yarm iki meçhul 

tahıs Davit Efendinin oturduğu eve gi
riyorlar ve Davit Efendiden parasının 
yerini göıtermeaini iıtiyorlar. Davit E
fendi para ohnadığmı söylüyor, Madam 
Lea da bağınnağa baılıyor. 

Bunun üzerine bunlar madam Lea· 
nın karnını deıiyorlar, ve Davit Efendi
yi de kasığından yaralıyarak kaçıyor• 
lar. 

Madam Lea, hastanede ölüyor. 
Zabıta tahkikat neticesi auçlu ola

rak Tirebolulu Zencebir Halil oğlu Mus
tafa ve Mehmet oğlu Talibi yakalı
yor. 

Dün bu mülüm cinayetin ağir ceza 
mahkemesinde muhakemesine baılan· 
mııtır. 

Suçlu Halil oğlu Mustafa, ~bmel 
oğlu Talip jandarma muhafazasında 
mahkemeye getirilmittir. Davit Efendi 
mahkeıneye gelmemiıti. 

Müstantiklik bunları, müıtereken 
cebir ve ıiddetle para ele geçirmek mak
oadile bu cinayeti iılediklerini sal.it 
görmüı, \le ceza kanununun 450 inci 
maddesiııia yedinci bendine uygun gÖ· 
rerek mahkemeye vermi~tir. 

Bu madde idam cezasını tesbit et
mektedir. 

Mahkemede eorveliı evrak olnınmu§
tur. Bundan ıonra Halil oğlu Mustafa 
sorguya çekilmİ§Iİr. 

Mustafa. cinayeti kat'iyen inkar et
miıtir. 

O gece nerede olduğu sualine kartı 
da: 

- Galataoa Marinin umumhane.in· 
de idik demiıtir. 

Halbuki okunan tahkikat evrakın• 
da Madam Marinin ifadesi de almm11-
tı. Miıadam Mari bunlarm umumhaneye 
gelmediklerini söyl-ittir. 

Buna kartı ne diyeceği sorulduğu 
vakit: 

- Korkularından gelmedi demiıler
ılir, demiıtir. 

Mehmet oğlu Talip te sorguya çe
kildiği vakit inkiır etmiı, -ıeı.etin
den çalı,mak İçin yeni geldiğini, o gece 
umuml:anede olduğunu söylemi§ ve ağ
lamıştır. 

Müteakiben Davit Efendinin mev
cut ifadesi okunmuttur. Davit Efendi 
demi§ ki: 

"- Gece lambayı söndürdük, yat
tık. Bu sıralarda köpek havladı. Bak
mak istedim. Karım bırakmadı. Uyu· 
duk. iki üç saat' sonra bir tekme ile u
yandık. Para iıtediler. Yerini göater 
dediler. Olmadtğını söyledim. Kanın 
bağırdı. Onu ve sonra beni yaraladı
lar, kaçtılar. 

Davit Efendi, suçlularla müvacehe 
edildiği vakit: 

- Gelenlere benziyor, demiıtir. 
ahitler gelmemitti. Bunlar sekiz 
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evini basanlaı: 
diyorlar? 

kiıidir. Müddeiumumi bunların ve di
ğer bazı tahitlerin celplerini İstedi. Da
va 15 tctrinievvel pazartesi cününe kal
dı. Davacıya da tebliğat yapılacak
tır. 

Eroinciler tahliyelerini istiyorlar 
Eroin meselesinden ağtr cezada mu

hakeme edilen Bemard Blümental 
' tein-ar tahliyesi için aiır ceza reisliği-

ne müracaat elmi§Iİr. Müracaat tetkik 
edilmektedir. 

Tasni edilmiş 
Beyoğlunda yağlı boya tüccan Pet

ro Efendinin yazıhanesinde on dört def
t~ ~~ sigara kiiğidı bulunmuttur. 
Dun ıhtiaas mahkemesinde bu davaya 
balulmııtır. Şahit Mihalin ifadesinden 
bunun tasni eseri olduğu anlaıılmıt
tır, Petro Efendinin beraetine karar ve
rilmiıtir. 

Tasni bir vergi kaçakçılığı ihba
~ndan dolayı Aliço Efendi tarafmoan 
~r talırı va11tasile yapbnlmıı, kaçak 
11gara defterleri Petro Efendinin yazı
haneıine konulmı ·tur. Aliço Efendi 
hak.kında takibat yapılacaktır. 

18 yaşında 18 sa bıkah 
18 Yatında Hilmi, Beyoğlunda son 

defa Üç ev soymuı ve yalralanarak mah
kemeye verilmiıtir. Hilminin 18 sabı
kası vardır. Dün üçüncü cezada mah
kemesine bakılmıt ve 3 sene bir ay ye
di gün hapse mahkum olmuıtur. 

BUyUkdere cinayeti 
Büyiikderede Kefeli köyünde bir o

telde .Mehlika Hanımı vurmaktan ıuç· 
lu Arif Efendinin muhakemesine bugün 
baflanacaktır. Davanın §ayanı dikkat 
bazı safahatı olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Esrar kaçakçıları 
Gümrükteki ihtisas mahkemesine 

dün jandarma idaresince yedi earar ka
çakçm mevcuden sevkedilmittir. 

Allettin Bey tahliye edildi 
Geçen hafta bir gece Maslal< yolun· 

da hususi otomobili ile jandarma Ha
san Efendiyi çiğneyerek ölümüne se
bebiyet verdiği iddiasile tevkif edilen 
kliteci Aliettin Bey müatantik tahki
katı ilerlemiı olduğundan tekrar tahli
yesi için istida ile ağır ceza mahkeme
sine müracaat etmiıtir. Mahkeme, Ala· 
ettin Beyin iki bin lira kefaletle tahli
yesine karar vermiı ve bunun üzerine 
Alaettin Bey tahliye edilmİ§Iİr. Yakın
da davasına batlanacaktır. 

Alaettin Bey hakkındaki müstantik
lik tahkikatı bir haftaya kadar bite
cektir, Dün. bir muharririmiz Alaettin 
Beyle görüşmüıtü.r. 

Diyor ki: 
,,_ Benim otomobilim meçhul bir 

1ah11 tarafından çalınmış ve bu kaza
yi yapmı§tır. Kadın meselesinin hiç as· 
lı yoktur. Hem de bir çeyrek saat zar-

'bulunan köylerde pansiyonlu ilk mektep 
ler tesis etmektedirler. Tek muallimli 
köy mekteplerinde çocuklar yalnız üç 
11nıflı tedrisat takip edebiliyorlardı. Pan 
siyonlu mekteplerde bet sıruflı tedrisatı 
da takip edehileceklerdir. 

Seyyar a'iret mektepleri 
ilk tahsil mecburiyeti hakkındaki 

kanuni memleketin her yerinde lama ... 
men tatbik için Maarif vekaleti yüriikler 
ve aşiretler arasında seyyar ilk mektep· 
ler açmak için mühim bir program vü
cude getinniştir. Seyyar ilk mektepler 
çadırlar altında ve portatif levazımı der 
siye ile teclrioat yapacaklardır. Bu mek
teplere en kıymetli muallimler tayin edi 
leceklerdir. Seyyar ilk mekteplerin kü
ıat reımi 29 tqrinievvelde cümhuriye
tin onuncu yıldönümünde merasimle ya 
pılacaktır. Merasimde aıiretler ve yürük 
ler tarafından bir çok milli ve mahalli 
oyunlar oynanacak, §arkılar söylenecek, 
davul, zurnalar çalınacaktır. Seyyar aıi
ret mekteplerinin tedrisat müddeti iki 
ıömeıtr olacak v~ ni&ana kadar devam e
decektir. Se7Yar mekteplerde gündüzle 
ri çocuklara ders gösterilecek, geceleri 
ana ve babalara ders gösterilecektir. Bu 
mekteplerden ilk olarak 6 tanesi T oros 
mıntakasmda açılacaktır. 

Yatı mekteplerine müracaat 
Balmumucu yab mektebi için ıimdiye 

kadar 970 talebe müracaat etmiıtir. Fa
kat bunlardan kaç kiti alınacağı henüz 
malfun değildir. Keyfiyet Maarif veka
leti tarafından yakında bildirilecektir. 

Ehliyet imtihanları 
Orta mekteplere muallim olmal< iste

yenlerin ehliyet ve müsab.ka imtihanla· 
n 'bugün Oniversitede yapılacaktır. im
tihanlarda bulunmalı: üzere orta tedrisat 
umumi müdürü Fuat Beyin bugün yarın 
tehrimize gelmesi beklenmektedir. 

llkmekteplerde yer kalmadı 
ilk mekteplere kayıt ve kabul batla· 

yalı henüz iki gün olduğu halde bir çok 
ilk mektepler kadroları timdiden dolmuı 
tur. Maarif müdilrlüğü bangi mektep
lerde ıubeler açılması li.znn geldiği hak 
kında tetkikat yapmaktadır. Kadrolan 
dolan mekteplere namzet kaydedilmekte 
dir. Geçen aene ilk mekteplere on bin 
beıyüz küaur talebe kaydolmuıtu. Bu se 
ne Maarif müdürlüğü asgari 12 bin tale
be için yer hazırlamaktadır. Yapılan tet 
kikatta en fazla rağbetin himaye heyet
leri bulunan yemekli ve yeni mekteple
re olduğu anlaırlmııtır. 

Geçit resmi ve fener alayı 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümünde 

ilk mektep talebelerinin de kendi mınla· 
kalarında mahalli geçit resimleri ve fe
ner alayları yap~ları takarrür etmiıtir. 

Rus artistlerin çevireceği film 
lnkıliıp ve lstildil harbi hakkında 

çevrilecek film için tetlı.ikata memur edi 
len Güzel Sanatlar Akademisi müdürü 
Namık lsmail Bey dün sabah Onivenite 
de Maarif vekili Dr. Refik Beyi ziyaret 
ederek iizun müddet görüımüt ve bazı 
izahat nrmiftir. Filmi eçvirecek olan 
Ruı rejiaör ve ıinema muharriri bucün
lerde Ankaradan ıehrimize dönecekler • 
dir. 

Maarif vekilinin tetkikatı 
Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey dün 

sabah Devlet matbaasına giderek tetki
katta bulunmuı, bazı izahat almııtır. 
Devlet mafbasında satılmakta olan eski 
harflerle basili kitaplar bitmek üzeredir. 
Devlet matba11nın tevsi edilerek Anka
raya nakli meselesi tekrar mevzuu bah
solmaktadır. ----Mühlet bitti 

Rehin müesseıelerine kaydedilmele
ri ve beyanname vermeleri için veri
len mühlet bitmiıtir. 
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fında Galatasaraydan ·M'ııslağa kadar 
nasıl gidilir de bu vak'a yapılabilir? 

Bu olabilir mi ve imki.n var mıdır? 
~za benim tarafımdan yapılmış defil
dır.,, 

Hükumet otoritesi ve 
küçük memurlar 

Hükiimet ve devlet denilen ma
nevi şahsiyet elli ayaklı ve canlı bir 
tek tahıa olmadığını söylemeye ha 
cet var mı ?. Onu devlet makinesi
nin heyeti umumiyeıine hakim o
lan hatlar temsil ederler. Fakat dev 
let otoritesi derece ile taksim edi
le edile küçük memurlara kadar 
pay verir bir kuvvettir. Ve halk ek 
seri devlet otoritesini küçük me -
murların elinde görür. Devlet oto
ritesi çok defa zecri tesir yapan ve 
kendini hissettirmeye mecbur olan 
bir kuvvet olduğundan devlet ma· 
kanizmasının ucu demek olan po
lis neferinde, tahsildarda, jandar
mada ve icra memurunda halk.ile 
temasa gelir. Bu küçük memurlar, 
dünyanın her yerinde fazla bilgi 
şartları aranmadan tayin edilen az 
aylıklı memurlar olduğundan elle• 
rindeki kuvvetin ağırlığını tam bir 
isabetle ölçemezler. Bunun için bu 
küçük fakat devlet otoritesi temsil 
eden memurlar, vazifelerini yapar 
!arken tiddet ve hiddeti sanki itle
rinin ayrılmaz bir lüzumu gibi te
lakki ederler. Bu yanlıt bir ,eydir. 
Daha dün ben böyle bir küçük me
murun infialine şahit oldum. Bir 
vergi takip memuru evimizde bize 
bu senenin vergisini vermemiz lü
zumunu söylerken pek laübali ve 
biçimsiz tavurlar ve hallerle ifayi 
vazife ediyordu. Kendisine devlet 
memuru olduğunu ve daha resmi 
olmasını ihtar ettim. Vergiyi alır
sa vereceğimi de söylediın amma 
onun tahsil vazifesi olmadığı için 
alamıyacağını ve şubeye gönder· 
memi söyliyerek çıktı gitti Ye ara· 
d.ın bir saat geçmeden kendisine 
yaptığım terbiye ihtarına karşı his 
settiği infiali teskin için merbut hı 
lunduğu tubenin haciz makinesi a
leyhimize harekete getirdi. Ben ev 

de olmadığım bir zamanda sırf 

kadınlara karşı yapılmıt bu garip 

cebrin neticesi olarak zaten verece 

ğiıniz vergiyi gönderdik, fakat dev 

Jet otoritesi maalesef bu küçük me 
nıur elinde infialini teskin vasıta· 
sı oldu. Umuyorum ki; yeni mali• 
Y" tefkilatı, böyle elindeki re$IDİ 
salahiyeti bir hınç alma vasıta&ı ya 
pan memurları emsaline ibret ola· 
cal şekilde tecziye eder. 

Kaldı ki bizde küçük memur 
lar, ne rejim, ne kanun, ne de dev

letle halk arasındaki mütekabil 

his ve vazifeleri düşünmeden eli

ne ve önüne düşeni canı isterse eze 

bilecek 2.anneder. Ben bu zannı 

çok tehlikeli ve kökünden koparıl 
mak lazım gelen bir zihniyet diye 

görüyor ve hamlelerle girittiğimiz 
inkılap hareketinde eski devirlerin 

bir an'anesi olarak bugün de tesa 

düf etmE"kte olduğumuz bu fena iti 
yadm lepeleneceğine kani bulunu-

yorum. 
FELEK 

Türk polisi 
.-n'""'!IT"l"t -

Yunan Polis Müdürünün 
beyanah 

Şehrimize gelmiş olan Yunan polis 
müdürü Mösyö Angelos Evert dün Hol· 
li krüvazörü ile avdet etmittir. Mösyö 
Evert zabıtamız ve Yunan zabıta tetlıi
Jatr hakkında ıu beyanatla bulunmaı
tur: 

- Türkiyede bulunduğum müddet 
zarfında Türkiye zabıta tetlıilatrnm ber 
kısmı ile temas ederek tetlıilUıtta bu
lundum. Türkiye zabıtası his bir "e<;· 
hile Anupa ve Amerika zabıtasını!Mt 
farklı değildir. Ve her salaadıı. teıkili
lr pek nıükemmeldir. iki hükü-ti 'hir
lettiren samimi dostluk Tü•k - Y \i
nan zabıtasının da birlikte çalıımalan
nı temin etmiıtir. Bu cümleden olarak 
uyuıturucu maddelere karşı açılan mü
cadelede aramızda lam bir tqriki me
sai mevcuttur ve bundan mütekabilin 
iyi neticel~r elde edeceğimizden emi
nim. 

Mösyö Angelos Evert bundan &on· 
ra Yunan zabıta teıkilatından bahsede
rek dedi ki: 

- Yunan zabıtası 'biri büyük tehir
lerde mevcut polisten, diğeri keylerde 
ve tehirler haricinde vazife gören jan
daı:-ıdan ibarettir. Zabıta belediye it· 
lerı, seyrüsefer ve deni~ ıabıtaıile meş .. 
guldür. Yuftfn zabıtası 1920 de ıslah 
edilmiş ve bugün kendisine tevdi edi
len vazifeyi tamamile ifa edecek· 'bir ha. 
le getirilmiıtir. 

Zabıtada hizmet üç senedir. Ve her 
polis, altı ay müddetle polis mektel>in
de l.i.hail görmeğe ve liakal 'bir ecnebi 
lisanını öğren..-ıeğe mecburdu-r.. Po1iı 
amirleri, hep Hukuk Fakültesi mezunu· 
durlar. 

Bazı küÇük vak'alar müstesna ol
mak üzere uzun müddettenberi Yu .. 
nanistanda mühim zabıta vukuatı olma. 
mtttır. Yalnız Möıyö Venizelosa ya .. 
pılan suikast halkta bir heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Yunan zabıtası. cinayetlere ahlak
ıızh·ğa fuhus ve bilhassa kadı.; ticare
tine kar,ı büyük bir mücadele açmış
tır. Sarfettiğimiz gavretJer. nnı'\'affa .. 
luyetle neticelenmiştir ••• 
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TESELLİ 

Gazi Hazretleri, 931 deki tetkik se
yahatlerinde Konyadan Baıvekil ismet 
Paşa Hazretlerine §U telgrafı çekmitler
di: 

" Son tetkik seyahatimde muhtelif 
yerlerdeki müzeleri ve eski san'at ve me
deniyet eserlerini de gözden geçir
dim: 

1 - lıtanbuldan baıka Bursa, lz
mir, Antalya, Adana ve Konyada mev
cut müzeleri gördüm. Bunlarda timdi· 
ye kadar bulunabilen bazı eserler mu· 
hafaza olunmakta k11men de ecnebi 
müteha1111ların yardımile tasnif edil
mektedir. Ancak memleketimizin her 
tarafında emsalsiz defineler halinde yat
makta olan kadim medeniyet eserleri
nin ileride tarafımızdan meydana çı• 
karılarak ilmi bir surette muhafaza ve 
tasnifleri ve geçen devirlerin ıürekli 
ihmali yüzünden pek harap bir hale gel
miş olan abidelerin mubafazalan için 
müze müdürlüklerinde ve hafriyat itle. 
rinde kullanılmak üzere arkeoloji mü .. 
tehassıslarına kat'i lüzum vardır. Bu
nun için maarifçe harici tahsile gönde-
rilecek talebeden bir kısmının bu fU• 
beye tahsisi muvafık olacağı fikrinde-
yim. 

2 - Konyada aırrlarca devam et
mit ihmaller sebebile büyük bir harabi 
içinde bulunmalarına rağmen sekiz •· 
ıır evvelki Türk medeniyetinjn hakjki 
mimari taheserleri sayılacak kıymette 
bazı mebani vardır. 

Bunlardan bilbane Karatay medreıe
si, Aliettin camisi, Sahipata medreıe
ıi, cami ve türbesi, Strçalı mesçit ve in
ce minareli camj derhal ve müstacelen 
tamire muhtaç bir haldedir. Bu tamirin 
gecikmesi bu abidelerin kamilen indira
eını mucip olacağından kiffesinin mü
tehassıs zevat nezaretile tamirinin te
min buyruJmasıru rica ederim.,, 

22 - 3 - 1931 
Gazi M. Kemal 

Şu telgraf. ihmal yüzünden gün
den güne harap olan eski medeniyet 
ve san'at eserlerinin acıklı akibetlerine 
üzülen vatandaılara büyük bir teselü 
olmuttu. Başvekil hazretlerin.in de vi
layetlerin ehemmiyetle nazarı dikkatini 
celbettiği günden bugüne kadar aradan 
iki seneyi mütecaviz zaman geçti. Bu 
müddet zarfında yurdun uzak köıele
rinde parça parça dökülen ıabeıerlerin 
muhafaza ve tamiri için ne gibi ted
birler alındıjını, bu büyük irtat ve iy
kazın tesir ve neticelerini öğrenmek 
istedim. Konya, Antalya ve Erzurum 
valilerinden malümat rica ettim. 

Antalya valisinin sorguma kartı 
gösterdiği büyük IUtuf ve alaka eseri 
olarak maarif müdürlüğü vasıtaıile 
cevap aldım. Kendilerine alenen teıek
kürü borç bilirim. Konya ve Erzurum
dan haber yok. 

Antalya Maarif müdürünün tezkere
sine iliıtirilmiş olan müze müdürünün 
izahatı aynen ıudur: 

Antalya Maarif Müdürlüğüne 
"Milliyet gazetesi ressamı Elif Na

ci Bey tarafından istenilen malı1mat 
atide mezkürdur: 

931 ıenesinde yalnız vilayetimizde 
değil Türkiye ve belki dünyanın en 
az harap olmuş ve herkesin nazan hay
ret ve takdirini celbetmekte olan (Bal
kız - Aspendus) tiyatrosu ağaç, çah 
ve taı topraktan tatbir edilerek mey
dana çıkarılmıttır. 

932 senesinde dahi (Perga - Mür
tuna) nın tiyatro ve mükemmel olan 
stadyomu aiaç ve çalıdan temizlenmit
tir. (Side - Eskiantalya) harabesinde 
me•cut azametli tiyatrosu da temizlen-
miıtir. · 

Bu ıene dahi ıose Üzerinde bulun
ınak dolayısile züvvarın uğrak mahalli 
olan gene bu tiyatroların daha ziyade 
tathirine ehemmiyet vermek ve Ali.iye 
kaza merkezinde buluann Selçük Türk
lerine ait Kızılkule ile Tersanenin tarnİ· 
rine baılanacaktır. Gene viliyet merke
zinde kıymeti tarihiye ve mimariyesi o
lan Mevlevi Simabanesi ile 774 tarihli 
Hamit Oğullarına ait ehramvari türbe
nin İmarına başlanacaktır. 

(Antalya - Side) harabesi arasın
da şoıe yolu mevcut olup 85 kilometre 
mesaf~ıi vardır. Gene bu ıose üzerinde 
(Antalya - Perga) 15 ve (Antalya -

1 
Aspendus) 34 kilometre meıafesinde 
olup araba, otomobil, kamyon munta
zaman iılemekte oldugu arzolunur e
fendim." 

Müze müdürü 
S. Fikri 

Eski san'at ve medeniyet eserleri, 
kıymet ve batıralanna kartı büyük bir 
hürmetıizlik gösterilmesi yüzünden se
fil ve peri§Bn bir halde her gün biraz 
daha yıkılıyor, göçüyor, parçalanıyor
du. Canlı birer tarih, beliğ birer varlık 
ifadesi olan bu laf YJğınlan baykut 
yavrularının üzletgahı idi. 

Cümburiyet bükı1metinin bugün bu 
tat ve toprak yıiınlarına kartı göster
diği bu alaka İnsanı sevincinden CO§

turacak kadar büyük bir himmet ve 
kadirtinasi eseridir. 

Sabık müze müdürü Halil Etem B. 
11 mayıs 933 tarihli Serveti Fünunda 
bu husus için acı hakikatleri birer bi
rer sıralamıt ve bütün bu harabinin 
önüne tamamen geçebilmek için büyük 
bir tabıisata ihtiyaç olduğunu ıöyle
miıti. 

Halil Bey, cehalet senelerinde Akde
niz kıyılarında i<.oma ve Yunan devir
lerinden kalma asarın nasıl ecnebi ge
milerile yabancı memleketlere göç et
tiklerini ve bu asarı atikanın Avrupa 
müzelerini nasıl doldurduğunu yanık 

yanık anlatıyor ve cehlin zayi ve harap 
ettiği eserlerden baıka bugün elimiz
deki kıymetlere kartı bigane kalmamı
zın sebeplerini de paraıızJığa atfediyor. 

Gerçi bütün bu mebani ve abidatın 
tamiri geniı bir tahsisata mütevakkıf 

iıe de her vili.yet imkin nispetinde bu 
iıe gayret ve himmet gösterse sanının 

ki mümkün mertebe kazanç temini ka
bil olur. Nitekim 6 - 3 - 933 tarihli Maa
rif Vekaletinin vilayetlere gönderdiği 

bir tamimle asarı atikaya karıı gö..te
rilmesi lazım gelen dikkat ehemmi
yetle istenmiıtir. 

Geçenlerde gazeteler, Evkaf Müdür
lüğü tarafından lstanbulda san'at ve 
tarih kıymetini haiz altı camiin tamiri
ne karar verildiğini yazdılar. Sevinçle 
okuduk. Sonra Diyarıbekirde otuz bet 
asırlık mazisi olan ve Asur hükümdar
lan tarafından inıa edilen Diyarıbe
kir kalesinin tamir ve muhafazası i .. 
çin Maarif Vekaletinin emir verdiğini 
haber aldık. Belediyenin bekçiler ko
yarak tedbirler aldığını iıittik. Antalya 
vilayetinin Aspendus harabelerini mey
dana çıkarmak, temizlemek ve şimdiye 
kadar toz ve çamurdan geçmekte mÜt· 
külat- çeken ziyaretçilerin rahatça hara
beleri gezebilmeleri için güzel, munta
zam bir ıose yaptırmak gibi gaYTet ve 
himmeti de görülüyor. Bir taraftan A
liıarda öbür taraftan Bitlis. Ahlat, Har
put ve Malatyada bani harıl çalıtılı
yor. Yeni yeni medeniyet eserleri mey
dana çıkanlıyor. Ve kıymet üzerinde 
derin ve vukuflu bir mesai hummalı bir 
faaliyetle ilerliyor. 

Eti medeniyetine ait eserler bugün 
dünyanın en kıymetli bir müzeıini VÜ· 
cuda getirmiıtir. 

Konyada ince minareden Alaettin 
köıkünün bir avuç kalan yığından 

dökülen taşlar kaldırnnlara karııırken 
içi sızlayan vatandaılara bu teselliler 
yetmez mi? Batlı başına vukuflu ve gay
retli bir varlık olan Reıit Galibin gös
terdiği himmet ve alaka bir defa her 
ıeyden evvel insana derin bir emniyet 
vermek için kafi geliyor. Sonra çok 
sevdijim, takdir ettiğim genç Arkeo
log Remzi Oiuzun faaliyeti yann için 
ne güzel ümitler veriyor. 

Bir müjdem daha var. Maarif Ve
kileti tarafından bir dergi neırine baş
landı. Bu dergi, Türkiye hudutları da· 
bilind<ki kıymettar hazinelerin bir ay
nasıdır. Burada topuklarımızın altında· 
ki toprağın barrına kar1ımış beşeri
yetin tarih ve san'at kıymetleri birer 
birer çıkarılarak te9hir ediliyor. Ala
kadarlar bu risalede, bahsettiğim An
talyadaki Aspendus harabeleri hakkın
da lstanbul müzesinin değerli müdürü 
Aziz Beyin verdiği izahatı da bulabi
lecdderdir. M<ızisine hürmeti olmayan 
milletler yeni bir mazi yaratamazlar. 

Elif NACI 

Milliyfl'in ecebi rcmanı: 70 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

FIRTINA 
Paris; dinmiyen, susmayan, ha

bre uğuldayan bir furtına gibi gel
di Petek'e. Serçe furtınadan naaıl 
aaklanırsa, menenjitli gürültüden 
nasıl korunursa Yayla kızı da ken
disini Plas Viktor Hügonun üç o 
dalı bir asma katına öyle saklamıt
tı. 

Her sabah, kalkar kalkmaz bir 
ince banyo. 

Petek'in en çok tuhafına giden 
yeni teylerden biri de bu banyo i
di. Ona İstanbula geldiği günden
beri adamakıllı alıtmı,tı. Hergün 
banyo etmenin tuhafa gidecek ne

resi var? O da bunun bir tuhaflığı 
olmadığını biliyordu ama, gördük
leri hu tuhaflığı çıkarıyordu. Mü
dürün Rüküt hanım gillerde günde 
dört tekmeye beslemelik ederken 
banyo itinin batka bir it olduğunu 
görmü~tü. Evlerinde banyo yoktu. 
Tabanı lamarina kaplı, bavul ke
narı büyüklüğünde bir hamamlığı 

vardı. Büyük Hanım buna gusül
hane derdi. Fakat hiç kimse oraya 
girip yıkanmazdı. Yıkanmak mü
dür gillerede bir mesele idi. On 
be, yirmi günde bir ortaya bir ha
mam patırtıaı çıkardı. İki gün ön
ceden bohçalar hazırlanır, san tas
lar silinir, nalınlar parlatılır, Peste
mallar dev,irilir ve evcek hamaı'.na 
hazırlık yapılırdı. Hamam iti bit
tikten sonra da ayrı bir mesele. Ev 
de iki gün i' görülemez. Batlar ye
menili, alınlar çalmalı, yüzler pan
car kırmızısı, vücutlar lape mi la
pe? Bu Şengül hamamı ne biçim 
yerdi ki bütün bir ev halkını iki 
gün pestile çevirirdi? 

Halbuki hamam denilen feyden 
kolay bir i' yoktu itte. Sabahleyin 
kalkar kalkmaz bet on dakikalık 
ı,. 

İtte hamamla banyo arasındaki 
bu karışıklık, bu çapratıklık onun 
tı.;hafına gidiyordu. 

Misafir gittikleri yepyeni evler 
hepsinde birer banyo görmüttü a-
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c,~tJri~~ft =~~# ....... ltO HiK~YE ü!Si ı __ R_A __ D_Y __ o __ 
- Tiryaki! Vazıfe aşkı Bugünkü program 

1 
Tansiyon ve sebepleri 
Yüksek kan tazyikinin (tansiyon) 

sebepleri pek çok ve türlü türlüdür. 
Bununlaberaber bunları iki umumi ae
pep içinde toplamak mümkündür. 
Bunlardan biri vazifevi, diğeri uzvi 
olmak Üzere ikiye taksim edilirler. 

Birinci grup sebeplerden ileri gelen 
)-Üluek kıın tazyiki beden makinesin · 
de aıikar bir deiitiklik göstermeden 
mevcut olabilir. ikinci sınıf yüksek 
lın tazyiki ise insan uzviyetinin mad
di makanizmasmda bir kusur ve bo
zulduktan ileri gelmiş bulunur. Birin
ci grup ıebeplerden hasıl olmıyan va
zifevi kan tazyikine batlıca, sinirlen .. 
mek, kızmak, hiddet, keder, korku 
gibi teessür ve heyecan duygulan se
bep olur. İkinci gt'up yükaek kan taz
yıkinin sebepleri ise hastalık tohum
ları, fazla ıınmanlık ve ajırlık, uzun 
eüren hümma ve nöbetler, tütün ve 
ıspirtolu içkiler, veaair buna benzer 
§eylerle müzmin tesemmümler ve çok 
ziyade çalıımakla hayat mücadelesi 
dir. Bunu daha kestirme yolda ifa
de elmek için: Çok çalııan bir it ada
mı çok çalışmakla beraber çok içki 
ve tütün de İçerse tabiatile sonunda 
damarları da sertleıir. tansiyonu 
da yükselir. Bir takını küçük sebep
lerle dahi kan tazyiki artar, Gerçi 
bunlar esasen ehemmiyetsiz gibi gö
rünür jse de yavaı yavaı birbiri Üze. 
rine ilave olup biriktikçe nihayet yük
sek kan tazyikine sebep olurlar. Me
seli vücudumuzu İntan eden sebepler 
bermütat çürük diılerden, burun ve 
bogazdan, bademciklerden, kafatası 
içindeki boıluklardan ve bazan vücu
dumuzun iç kısnnlanndan da ileri gelebi 
ıir. Böbreklerin müzmin hastalıgı da 
lansiyona sebep olur. Bi>breklerin 
bu bozgunluk ve değişikliği ekserı ço
cukluk zamanında bir sari hastalık 
intarundan baılamak nehcesi meyda
na gelir veyahut çok yemek, çok su 
i~mek gibi fena ve sıhhate zararlı te
kilde ya§Alllaklardan vücut bulur. 

Bugünün yaıamasındaki ıiddet ve 
sürate bakarak bazıları bunlara Ame
rikanist sebepler admı veriyorlar. Ta
bii vazifevi yüksek kan tazyiki sebep
leri hiç 4üphe yoktur ki çok ıiddetıi 
yatama tarzları neticesi hasıl olurlar. 
Ancak bugün hayat ıeklindeki sürat 
ve şiddete bakılırsa bu yalnız Ameri
kalılarda görülmez. Şiddetli ve sürat-

Müthit cigara tiryakisidir. Fakat ISTANBUL ı 
Maliye ketebesinden Abdülhalik E- 18 Gramofon. 

ağırlık vermesin diye, cebinde pa- fendiye mesleğindeki sayügaYTet ve a- 18,30 FranHZca dero (ilerlem;1 olanlara mala-

ket ta,ımaz. Şunun bunun paketin- mirlerinin itimadını kazanmakta göster- •u•). 19 Hikmet itila Harum. 
den teklifsizce alıp içer. Ona bir diği liyakat ve dirayate binaen mesleğe 19,45 Sev;m Hanom. 
dgara olsun toka etmeyince elin- tarihi vusulünden 20 sene sonra (500) 20.30 Münir Nurettin Be7 n arı..d .. Ian • 

k C kuru .. maaıla •.. tahsil ıuhesi veznedar.. 21•30 Gramofon. den kurtulmak imkanı yo tur. 1• • 22 Anadolu Ajan.,, Boroa haberleri, ıaal a7an. 
garayı ba,kasından adeta bir hak lığına terfian tayini teblij edildiği za- MOSKOV A, 1481 m. 

man, zavallı ihtiyann fersiz gözlerinde Her aün&cü pro.-ram. 
olarak ister, vazifetinas bir tahsil- derin bir hüzniin izleri belirdi. VARŞOVA, 1411 m. 
dar gibi adamın yakasına yapıfır. Yirmi ıenedenberi bir kaç yüz kurut IB.20 oda mu.;k;.;, 19,40 kabnhane kon•o-

ri. 20,45 roman tefrika lla.li.nde, 21 Leharua 
Şayet verilmezse hiddet eder; mu- maaşla tozlu defterler ve masalar ara- Friederike opereti, 23,50 , dan• plikları . 
hatıbını mahcup etmeğe çalı,ır: sında geçen sakin ve sessiz kitabet ha- BUDAPEŞTE, 550 m. 

yatı Onun &inçliğinde fevkalide açık O• 21 Berta ıalon takımının konseri, 22,35 O• 

- Utan be! Bir cigararun ne lan zekasını öldürmüı .. Kafasının içi a. p•r• ork•atra•• tarafından ıc.onaer, 24 caz mu 
hükmü olur? Diye söylenir. deta örümcek bağlamı§lı. ı;kiıö. 

G b ktı f 1 k ViYANA, 518 m. 
eçen gün, a m, gene osur Günlerce, ayJarca, sene erce te errür 21.35 aenfon.ik orkeatraaını koaıeri 2l,30 

fosur içiyor. Onu cigara içerken ede ede artık birer burgu gibi geçen zih- dan• mu••k;,;. 

1 h d akl nine saplanıp kalmış bir kaç yüz kelime- MlLANO · TORINO · FLORANSA 
gören er emen yanın an uz a- yi otomatik bir alııkanlıkla sıralamaktaki 21,05 Iu.berler, plik 22,20 ti7alro 22,50 oda 
şırlar. Çünkü cigarası biterse, bir riiıuh ve mümareseıinde ayrılarak; vez- mutiki•i, 23.JO pli.k. 

ikincisini İstemek ihtimali kuvvet- nedarlık ııibi her an tam bir uyanıklık 2ofs~~?ıe~17io ukerler;n yaı•7't• ;,. 
lidir. ve zeki faaliyeti istiyen bir vazifeye ta• mindeki temail, 22,10 Müsalıa.bı Ye musiki. 

B b f 1 bo b 1 Y inine Abdülhalik Efendi bunun için PRAC 488 m. en u ae er, nası sa f u un- Zl.45 kauıık neıriJat 22,45 ti•atro, dan• 
dum. Cigaramı rahatça içip biti- müteessir oldu.. ' muı;k;.; . ' 

d k ld O Kalemde rahati ne kadar İyi idi.. 1\111- BÜKREŞ, 394 m. 
rinciye kadar yanın a a ım. meyiz.in havale ettiği bir kaç evrakı kay.. 20 der• taganni, 21 solo harp,a konseri, 21,SO 
zaman, derhal bana yapıfll: dettikten sonra gazete mütaleası, lakla- müıahab• 22,10 Kuator konıeri Z3 caz. 

H d . bak 1 K b d tlı k BRESLAU, 325 m. - a ı a tm... aç ay var kıyat ve azan a ta bir te erleme 21,10 Koro kon•eri, 22,10 Skeç 24 lnailizce 
ki senin cigaranı içmedim! yapmakla geeçn bir hayata mükabil yeni konfora••· 

_ Amma yaptın ha .. Bu sabah vazifesi kim bilir ona ne sürprizler hazır
lıyordu .. Sonra mes'uliyetli itti de •. He

kahveni benim cigaraya katıl. ede- aapta ufak bir yanlıılık, para alırken kü-
rek İçmedin mi idi? çük bir dikkatsizlik memuriyetine ve bel

T abii meram anlatamadık. Bir ki de hayatına mal olabilirdi •• Ellisinden 
cigara daha uzattık. Ostüste bir sonra alnına yapı§tırılacak mürtekip 
kaç nefes çektikten sonra: damgası ve bu ünvanın hemcinsleri ara

sında kendisine vereceği hacaleti dütün
- Bilir misin, dedi, bu yenice dükçe ıoiuk soğuk ecel terleri de dökü-

cigaraları birbirinden çok farklı yordu.. / 
oluyor. Bazı yeniceler, sert bazıla- Gene eski vazifesinde bırakılmasına 

oftı.. s ti d .... . deli.Jet buyurması için mümeyizine ve 
rı yumu,........ em er egı,mce hatta müdürüne ricade bulunacak oldu •• 
tütünün nevi de değifİyor. galiba.. Fakat her ikisi de: 
Sonradan sordu: - Herkes terfi etmek için can atar. 

- Sen hu cigarayı nerden al- Halbuki siz amirlerinizin hakkınızda ib-
dın? zal ettikleri lütfü suistimal etmek sure-

Güldüm: tile adeta kiifraru nimet ediyorsunuz ..• 
cevabile sözlerini ağzına tıkadılar .. 

- Cigara almak sana mahsus... Ve Abdülhalik Efendi de çarnaçar ye-
Ben almam, tütüncüden aatın alı- ni vezifesine baılamak mecburiyetinde 
rım! kaldı .• 

M. SALA.HADDiN 

li yaıa.yıı nümunelerine bugün Avru
panm hemen her tarafında tesadüf e
dilmekte ve görülmektedir. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

. . . . . . . . . . 

Yeni tahsil müdürü kalp 
sektesinden öldü 

Son maliye tcıkilatında lstanbul tah
sil müdürlüğüne tayin edilmiı olan Sa· 
lim Bey dün gece kalp sektesinden ve
fat etmiıtir. Salim Bey mektebi mülkiye 
1320 ıenesi mezunlarından idi. Bir va· 
kitler Darülmuallimin muhascbeciliiini 
yapmıftır. Ayni zamanda bu mektebin 
muallimleri arasında bulunmuştur. Son• 
ra Ankara vilayeti defterdarlığına 

0

geç
mi1, burada dört, bet sene kadar çalıı
nuıtır. 1 

Salim Beyin cenazesi bugün Beyazıt
ta Soğanaja mahallesinde Mahmut Ne
dim Beyin apartımanmdan kaldırılacak
tır. Kederli.. ailesine samimi taziyetleri .. 
mizi sunarız. 

....................... ! ..................... . 

lıe hatladığı günün akıamı idi .. Müte
madiyen para saymak ve makbuz yaz
makla geçen hümmalı bir çalıtmadan son
ra pestil gibi koltuğuna uzanınca bütün 
odadaki eıyalar gözünün önünde dönme .. 
ğe baıladılar .• Pek fazla yorulmuıtu .• 
Son bir gaYTet daha göstererek hesapla
rını ve paralarını kontroldan sonra ge
ni§ bir nefes aldı •. Hesapla para yekdi
ğerini tutmu§tu. Bu netice i.deta bütün 
yorgunluğunu da yokedivermişti. Kalk
tı.. Bir iki gerindi. Masasını defterlerini 
kilitledi. Evinin yolunu tuttu .. 

İstanbul Asliye mahkemesi üçüncü hu 
kuk dairesinden: Madam Harikliya ta
rafından zevci olup mukaddema Beyoğlu 
Hiristaki Pasajında ipekçilik eden Y orgi 

Y anakaridis efendi aleyhine açılan da
vadan dolayı mahkemeden sadır olan ve 
K.. M. nin 132 ve 138 inci maddelerine 
tevfikan terk dolayısile tarafeynin bo

şanmalarına mütedair bulunan 16-9-933 
SARAY SİNEMASININ 

VE DEHAKAR ARTİST tarafından 
edilen Metro Goldwynn - Mayer'in 

GRAND OTEL 
Şaheserini tedarik için yaptığı büyük fedakarlığa rağmen 

ÖNÜMÜZDEKi PERŞEMBE AKŞAMINDAN İTİB.A REN irae

baılıyacağı bu emsalsiz film için FİYATLARINDA HİÇ 
B1R ZAMMİY AT icra etmımeğe karar v · rmiştir. 

Biletler şimdiden tedarik edilebilir. 1 1 [7474] ,. Önümüzdeki Perıembe akş•mı 

l.t't:K SiNEMASINDA 
Tıirk sinema teknisiyenlerinin en büyük muvaffakiyetini 

memnuniyetle görüp alkışlıyacaksınız. 

GÜN DOGARKEN 
Tamamen TÜRKÇE SÖZLÜ, mnth:ı ve muazzam film. 

DİKKAT: GÜN DOGARKEN filmi yarın sabah saat 10 buçukta 

İPEK sinemasında yalnız matbuıt arkanına hususi bir matine 
olarak göıterilecektir. 

Pertembe akşamı için numaralı ı ·1.,f~r ,im<'iclen satılmaktadır. 

Güxel mu•ikl meraklılarına tebıir 
Büyük san'atkir mı: 

MÜNiR NURETTİN BEY 
m~steına bir yenilik ohrak bir kaç defa) a mahsus olmak llzere 

Çarşamba akşamından it.haren 

MELEK SiNEMASINDA 
uograıua ilaveten: Bazı yeni ve güzel Türkçe tangolar 

ve kendisine MESUT CEMİL - NECİP Y AKUP 
orkestrası refaktt edecekt r. 

söyleyecek 

beyler:n 

S"nıma fiatları değiş:n"yecektir. ----•f748P 

m<. , bunların da çoğu süs olsun i
çin, misafirler gelince kapısı açık 
unutularak gösterit yapmak için 
kurulmuttu. Yoksa hanım giller ge
ne on bet, yirmi günde bir çala
bohça, çala nalın Şengüle, tahta 
kaleye ta'mırlardı. 

Banyodan sonra öğleye kadar, 
Türkçe, muateret dil derslerine ça. 
lı9ır ve karnı zil çalmağıı. bat
la r başlamaz sofraya otururdu. 

Köse dayı ona Ponapart sokağın
da bir İzmirli Y ahudinin lokanta
sını bulmuftu. Burada İzmirin met
hur lokantacısı Hacı babanın ye
meklerinin taklitleri yapılırdı. Ne
de olsa gene memleket yemeği idi. 
Yalnız bulgur plavı yapmıyorlardı. 
Kuskusları da makine kuskusu idi. 
Bir tetkik seyahati içi Parise gelen 
fair Yahya Kemali bu lokantada 
tanıdı ve bulgur meselesini açtı. 
Yahya Kemalin pek hotuna gitti. 
Harbumumideki bulgurcu milyo
nerlerden konu,tu. Sonra birden
bire küçük salonun kapısı açıldı. 
İri yarı, yanakları gerdanı löp löp, 
birisi girdi. Yahya Kemal kalkma
dan kolunu uzattı: 

- İ9te ! Dedi. Bize farkın güzel
liklerini zorla yafatan son kahra
man! Bu da ölürse tark biter. Ne
dimi Pariste, Berlinde, Romada, 
Kanda görebiliyoruz. Yetil Sada-

bat bundadır! 
Şarki, Nedimi, Sadiabadı pek 

o kadar anlamayan, daha doğrusu 
hiç bilmiyen Yayla kızı ile köse 
dayı tairin bu cotkun tatkınlığma 
başka bir 'aşkınlıkla bakıyorlardı. 
Petek sordu: 

- Bu Efendi kim? Buda mı ,a
ir? 

- Şairden büyük, tiirden yük
sek bir dahi ! 
-Adı ne? 

- Dibi Silven'in dahi kalfası 
Burhanettin ! 

Gelen titman adam eski artist
lerden Burhanettin'di. Burhanettin 
suratını buru,turdu. Söylenenler
den hotlanmadığını anlatmak isti
yordu. Kendisini tanıttıktan sonra 
izin almağa lüzum görmeden masa
ya oturdu. 

- Siz bu şaire bakmayın mat
mazel, dedi. Benim yaptıklarım •• 

- Dahiliktir monşer dahilik! 
- Sen öyle dersin. Evet matma-

zel. benim yaptıklarım sadece fU 
fani dünyada bir ekmek parası ka
zanabilmektir. Şark mark dediği 
onun için bir hayaldir ama benim 
için hiç bir fey. Dünkü matineye 
geldiniz, gördünüz. Orada tarka 
benzer, Anadoluya benzer bir şey 
bulabildiniz mi? Bu frenklerin iki 
yüzü vardır. Biri çok akıllı, öbürü 

. . . . . . . 
Soğuk bir kıt gecesi idi .. Gece yarısı

na doğru Abdülhalik Efendi birden kor
kunç bir oayha atarak yatağından fırla
dı.. Ve ayakları soğuk muşambaya ba
sınca gözlerini açtı: HaYTetle etrafına 
bakındı •. Gözlerini ovuşturdu .• Elini ba
tına götürdü .. Ve hatırlamağa çalııtı .• 
Korkunç bir rüya görmüştü .. Kendi da
irede çalqırken üstüne hücum ediyorlar 
ve aım sıkı bajlıyarak gözleri önünde ka
sada ne var ne yok alıyorlardı .• 

Hidisenin bir rüya olduğunu anlayınca 
biraz ferahladı .. Bir kaç yudum su içti 
ve tekrar yatağa girdi •• 

Fakat bu ıefer de gözüne uyku girmi
yordu .. Aksi ıeytan timdi de kafasına 
bir şüphe musallat etmiıti.. Dü
tünüyor, dütünüyor, fakat bir tür .. 
lü kat'i bir hüküm veremiyor
du.. Acaba kasayı kilitlemiı mi idi?. 
Ya açık bıraktise .. Ya hırsızlar soydu
ysalar. Belki de bu rüya kendisine bir 
ihbari Rabbani idi.. Saat gece yarısı bir 
oldu .• iki oldu, iki buçuk oldu.. Fakat 
Abdülhalik Efendi bir türlü zihnindeki 
müzaç ti: pheyi kovarak eözlcrini kapa· 
yamadı. Nihayet fazla dayanamıyarak 
kalktı. Giyindi .. Ve doğruca daireye git
ti .. Fakat kapı kapalıydı.. Kim bilir a
nahtarı kimde idi .. içeriye nasıl girebi
lir ve kasaYJ yoklayabilirdi?. Bir hal ça
resi bulamaYJnca muhtemel bir hırsız-

ı lık olup olmadığını keıfetmek için dai
reyi çepeçevre dolaştı. Vezne odasının 
penceresi albnda durdu .. Duvarları, pen 
cereleri muayene etti.. Şüphe edilecek 
bir şey yoktu.. Gönlü biraz rahatladı .. 
Fakat büsbütün değil.. Ya sabaha ka
dar bir şey olursa.. Ya kasayı kapama-

çok salak. Onlar da yaptıklarımın 
saçma sapan olduğunu bilirler ama 
biraz güzellik, biraz beceriklilik, 
biraz sanat ararlar. Buldular mı? 
memnun olurlar. Şuradan buradan 
bir kaç kız, bir kaç erkek buldum, 
uyduruyorum uydurabildiğimi? 
yirmi bir yıldır memleketten uzak 
yatıyorum. Sizi görünce, öğrenin
ce hasret duygularım COftU. Ha •• 
Şurasın.ı önceden haber vereyim ki 
ben buraya herhangi bir dütünce ı 
ile gelmedim. Sizi de ayartıp kum
panyama almak niyetinde değilim. 
Çünkü siz gerçekten sanatkarsmız, 
ben sizi ödeyemem ve değerinizi 
harcayamam. Benim davlumbazlı
ğıma bakmayınız, ben ince duygulu 
bir adamım. 

Yahya Kemal biteviye mırılda
nıyordu: Geçmeden Yayla kızın
dan bu güzel Yayla tavı - yiyelim, 
ayran içip, kıymalı bulgur pilavı. 

Ve Ankaraya döner dönmez bir 
torba bulgur göndereceğini vadetti. 

Yayla kızı her öğleden sonra an
gaje olduğu tiyatroya gidiyor, o 
geceki numaralarının provalarını 
ynpıyordu. 

Geceleri de sahnenin gerisinde. 
ki odası dolup dolup botalıyordu. 
Buketle bathyan bu ziyaretler pır- 1 
lantalara kadar dayandı. Me,hur 
komik Dramem o zaman, henüz Si-

' 

tarih ve 977 numaralı ilamın ikametga
hı meçhul bulunan Y orgi efendiye ilil
nen tebliği tensip kılınıruı olduğundan 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilam 
suretinin mahkeme divanhanesine talik 
edildiği ilin olunur. (7454) 

r-illıty~t 
Asrın umdesi "M l L L 1 Y ET" tir. 

ABONE ÜCRETLER! . . 
Tü.rki7e için Hariç için 

L. K. L K. 
3 •1hiı 4- 11-
8 

" 
7 50 14-

iZ • 14 - 28-
Gelen nrak aeri Yer.ilmez.- Müddeti 

seçen nütbaJar 10 kuruıtur.- Gazete •e 
matbaa7a ait itler İçin müdiri7ete mü
racaat edilir. Gazetemiz ili.nların mes'u
li7etini L:abul elma. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilkö,. ••keri rasat merke&İnden aldı

i•mn: malGmata söre busÜQ ha•a az bu· 
lutlu •e müteha••İI olarak rü.zc&rlı ola
r11k de•am edecektir. 

Dün hava tuy;IU 763 milimetre id'L 
En çok •ıcaklık 20, en e.z 13 derece 
Lardedilmiıtir. -

dıyıa da hırsızlar soyarsa .. 
T •krar neıesi kaçmııtı.. Düıündü .• 

Ve karar verdi: Ne olur, ne olmaz. diye 
sabaha kadar pencerenin altında bekli
yecek ve içeriye kimseyi sokmıyacaktı. 

* * * Ertesi sabah Abdülhalik Efendin.in 
donmuı cesedini pencerenin altında bul 
dular .. 

gal' da çalı,ıyordu. Yayla kızı ile 
ç.,k ilifikli oldu: 

- Sizinle bir komik sahne yapa
lım matmazel. 

- Ben sizinle bir fey yapamam. 
Siz sahnede biteviye gözlerinizi 
kap1yorsunu. 

-Halk bundan memnun oluyor. 
Gülüyor. Bu kadar basit bir tey İ-. 
çin kl'tdan bu halki nasıl bıraka
bilirim? 

Yüz elliliklerden Mehmet Ali An 
kara aleyhinde çıkardığı (zincire 
vuru!muf adam) gazetesinde uzun 
bir makale yazdı. Ve bunu bir ro
man gibi aürdürdü. Matmazel Pe
tek kovulan Halifenin yakın akra
balarındanmıf. Kızcağızın babası 
Anadolu vezirlerinden ve Fransız 
dostluğu ile tanınmıt büyük adam· 
)ardan Mehmet Yayla Pata imi,, 
Ankaradaki zalimler vezir Meh· 
met Yayla Papyı istiklal mahke
mesinde astırmıtlar. Biricik kız na
musunu param parça etmitler, 1im
di de Fransız dütmanlığı güttür
mt:k için Parise yollamıtlar. Vezir 
f.1.!lımet Yayla Patanın aslı F ran
sızm1ş. Büyük babası birinci Napo
lt"on ·ıamanında İstanbula gelmit• 
Bu kız eski teyhülislamlığın teriat 
kanunlarınca Fransız sayıhrmıf. 
Ankaranm elinden kurtarmak ge-
rd,mit- (Bitmedi) 
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Fuhuş talimatnamesinde 1 Hakikatlerin 
.. h. dd J I Tekrarı mu ım ma e er var. (Başılinci.ahifede) 

bu noktada biribirimize emniyet 

Gizli hastalıklarla nasıl mücadele 
edilecek, mücadele 

komisyonları nelerle uğraşacak? 
ANKARA, 17 (Huıusi) - Fuhuı 

aebebile intiıar eden zührevi hastalık
lara ve fuhuıla mücadeleye dair olan 
nizamname yakında resmi gazete ile 
neşredilerek meriyete girecektir. Em
niyet Müdürlüğünde teıekkül eden 
ve Sıhhiye Vekaleti murahhaslarının 
da iıtirak ettiği bir komisyon nizam
namenin tatbikatı hakkında bir de 
talimatname hazırlamıftır. Nizamna• 
menin geniı bir hülisa11nı bildiriyo-
rum: 

Birinci kısım teşkilat 
Komiıyonlar. - Madde 1. - Fuhuı 
aebebile intiıar eden zührevi hastalık
ların yayılmasına mini olmak ve bu 
yüzden intizamıi.mmenin aaayiıini ih .. 
lal edilmemesini temin ve fuhıu mü
rakabe eylemek üzere iki teıkilat ya
pılmııtır: 

A - Zührevi hastalıklar ve fuhuf· 
la mücadele komisyonları. 

B - Zührevi haıtalıklar ve fuhuıla 
mücadele komisyonlarına yardım he
yetleri. 
Züh .. evi hastalıklar ve fuhuşla 

mücadele komisyonları 
Teıkil ıartları. - Madde 2. - Bir 

mahalde zührevi hastalıklar ve fuhuı
la mücadele komisyonu te~kil için a~ 
ıağıdaki prtlann vücudu Ji.zımdır t 

1 - Bu nizamnamedeki sıhhi kuyut 
ve teraitin tamamiJe tatbikine elve
rİ§li ı~.ieaaeselere malik bulunmak ve· 
ya bu müesseselerin teıkiline imkan 
bulunmak. 

2. - Poliı teıkilitı mevcut olmak. 
3 - Belediye teıkilitı mevcut ol

mak. 
Madde 3. - Müteaddit kazalardan 

mürekkep idari teıkilitı olan ve fa
kat vaziyeti ve muamel&tı itibarile bir 
kül halinde bulunan §Chirlerde züh
revi hastalıklal'la mücadele komisyo
nunun her kazada teıkili mecburi ol
mayıp vilayet makamının tensibile İ· 
ıın §ekline göre bir veya iki komisyon 
teıkili ile iktifa olunur. 

Komisyonun vazifesi 
Madde 4. - Komiıyonlann vazife

ai fuhuıtan mütevellit zührevi haata· 
lıkların yayılmasına karıı gelmek için 
icap eden tedbirleri almak, zührevi 
hastalıkların ve fuhtun mazarratları
nı ve yayılmasını men'e dair mevcut 
kanunlar ve nizamJarın iyice tatbik 
edilip edilmediğine bakmak ve teıki
latın heaabatmı mürakabe etmektir. 

Komisyonun aksamı 
Madde 5. - Zührevi haetalıklar ve 

fuhuıla mücadele komisyonları: ida
re, sıhhat ve icra iılerile ali.kadar ol
mak Üzere üç kısımdan mürekkeptir. 

idare kısmı 
Madde 6. - idare kısmı vilayetler

de sıhhat ve içtimai muavenet müdürü 
ve yukaek polis i.miri, belediye tara
fından memur edilecek bir tabip veya 
diğer bir memur ve emrazızühreviye 
muayene baıtabip veya tabibi mev
cutsa zabıtaıahlakiye ıefi veya me
murlarından müteıekkil bir komiıyon
dan ibarettir. Bu komisyonun içtima
i an na kendinden daha yüksek bir 
memur bulunmadığı takdirde vilayet 
aıhhat ve içti.mai muavenet müdürü ri
yaset eder~ 

Kazalarda bu heyet hükumet veya 
belediye tabibi mevcut olduğu takdir
de muayene tabibi, belediyece mün
tehap bir memur, mahallin en yük .. 
aek polis 8..m.iri ve eğer mevcutsa za
bıtaiahli.kiye vazifeıile mükellef bir 
memurdan müteıekkil olup hükıiınet 
veya belediye tabıbinin riyaseti altın
da teı~kkül eder. 

Sıhhat kısmı 
Madde 7. - !:>ıhhat kısmı, umumi 

kadınların sıhhi muayenesi ve umumi 
evlerin sıhhi teftiti ve hastalıkların 
tedavisi için yettiği kadar tabip, has. 
tabakıcı, lüzumu halinde katip ve ha
demeden ibarettir. 

Muayene tabipleri çok olan tehir
lerde bir baıtabıplik ibdaı olunur ve 
aıhhi teıkilatın idaresi kendisine tev
di olunur. Muayene İfİ az olan mahal
l~rd':. hükiimet veya belediye tabiple
rı munavebe ile bu iti ifa eylerler. 

Sıhhi kısmın vezaifinden ve muaye
ne ve tedavi ve koruma iflerinin icra
aından müteselailen muayene memu .. 
ru, tabipler, baıtabipler ve aıhhat ve 
içtimai muavenet müdürleri mea'ül· 
dürler. 

icra kıırmı 
Madde 8. - icra kısmı umumi ka

dınlar ve umumi evlerin teıpit ve te .. 
sili, gizli fahiteler ve fuhuı yerleri ve 
umumi evlerin meydana çıkanlmaaı. 
nıu~>:eneı~ne lilzum görülen ıahıalarm 
g_etirılmeaı, aeddi icap eden mahalle
rın kap~tılma11 ve :zührevi haı,alık
larla • ~ucadele komisyonları tarafın
d~n ıttı.haz o!u!'an mukarreratın tat
bık. v':. ıc.r~a~ ıçın mahallin en yükaek 
Polıı amırının nezaret ve mea'uliyeti 
altında lüzumu kadar zabıtaiahlikiye 
hıemuru veya sivil poliale katip ve 
dosya memurlanndan ibarettir. 
. Mahallin bütün zabıta memurları 
ıc~bında ve lüzum gösterilince bu İte 
rute~Ilik icari muameleleri yapmak
& mukelleftirler. 

Komisyon içtima/arı 
Madde 9 -K · ·· · omısyon en az ayda 

k
uç defa ve reisin davetile toplanır 
ararlar ekıeriy ti · "h ' v·ı... e e ıttı az olunur ve 
ı ayetlerde valinin kazalard k 

ınak .k. , a ay-
amın tastı ıle tamam olur A ... 

LJ~~:esavisi halinde ihtiliflı me.seler:~. 
veya kaymakamın tetk"k· 

zolunur V ı · . ı ıne aı·. 
• a ırun veya kaymakamın 

reyi inzimam ettiği tarafın fikri ekse· 
riyete iktiran eder. 

Komisyon mukarreratı 
Madde 10. - Koınisyonlann mu• 

karreratı hususi bir deftere hülaaa o
larak yazılıp her içtima nihayetinde 
aza tarafından imzalanır. Kararlar 
vali veya kaymakamın taıvibine ikti
ran edip tamam olduktan aonra imza 
sahipleri bu kararlardan icraaı kendi
lerine ait kısımlar mevcutaa gelecek 
İ\'timaa kadar bunları yapmak ve yap· 
madıkları halde ıebeplerini bildirmek 
ile mükelleftirler. 

Valilerin komisyona harfi 
vazifeleri 

Madde 11. - Valiler gerek merke
zivilayette ve gerek kazalarda zühre
vi haatalıklarla mücadele komisyonu• 
nun teıekkül&nü ve azadan bazıları
nın infiki.kinden, bu nizamnameye tev 
fikan tamamlanmasını temin ve ko
miıyonun muntazaman toplanmasını 
ve azanın devamını ve i§İn intizamla 
cereyanını mürakabe ile mükelleftir
ler. 

Kaymakamlar kazaları dahilinde 
valilerin salahiyetlerini istimal eder
ler. 

Zührevi hastalıklar ve fuhu,la mü
cadele komisyonlarına yardım 

heyetleri 
Yardım heyetlerinin teıkil tartlan: 

Madde 12. - ikinci maddede yazılı 
(zührevi hastalıklar ve fuhuıla müca
dele komiayonu) teıkiline imkan ol
mıyan vili.yet ve kaza merkezlerinde 
en büyük mülkiye, zabıta imirlerile, 
mevcutsa, resmi veya hususi tabipten 
ve belediyeden müntehap bir zattan 
mürekkep (zührevi hastalıklar ve fu. 
huıla mücadele komiayonlanna yar
dım heyeti) teıkil olunur. 

Y aı·dım heyetlerinin vazifeleri 
Madde 13. - Zührevi hastalıklar 

ve fuhuıla mücadele komisyonlanna 
yardım heyetlerinin vazifeleri aıağı
da gösterilmiıtir: 

1 - Mıntakalannda zührevi hasta
lık musabı olup olmadığını araıtırmak 
veya bu hastalıklara muaap olmak 
fÜphesini verenleri tespit ebnek. 

2 - Umumi kadın olarak teaçili 
icap edecek kadın bulunup bulunma
dığını arattırmak. 

3 - Namuslu kimseleri fuhta ve 
ahlaksızlığa tahrik edenleri tespit 
etmek. 

4 - Fuhuı için gizli yer temin e
denleri tespit etmek. 

5 - 1, 2 nci bentlerdeki halleri 
en yakın _zührevi hastalıklarla müca
dele komısyonlarma bildirmek. 

3 ve 4 üncü bentlerdeki hallerde de 
rearn~. t~ıebb~aa~ta ~ulunmak ve iıten 
en buyuk mulkıye amirini de haber
dar etmek. 

Madde 14. - 10 uncu ve 11 inci 
maddede yazılı zührevi hastalıklar ve 
fuhuıla. n_ıücade!e ko.misyonu yardım 
~eyetlenrun vazıfelerıni ne tekilde 
ıcra edecekleri Sıhhat ve içtimai Mu
avenet ve Dahiliye Vekaletleri tara
fı.ndan. tertip edilerek neırolunacak 
bır talımatnam.e ile tespit olunur. 

(Deııamı yarın) 
NOT. - Yarın umumi kadınlar u

mumi eıı/er, birleıme yerleri, tek 'ba
ıına luhuı yapılan eıı/er hakkındaki 
hükümleri neşredeceğiz;. 

İsmet Pş. Hz. 
Sofyaya gidiyor 
• (Ba~ı 1 inci aahifede) 

•• tren pazartesi günü ak§amı Sofyadan 
hareket ederek aalı günü sabahı İıtan • 
bu~da bulunacaktır. Huıusi tren misafri 

i
len aldıktan sonra ayni günde •ata 6 da 
atanbuldan kalkarak Çar§amba sabahı 
ıaat 13,10 da.Sofyaya gelmiı buluna. 
caktı:r. H ususı tren Filibe istas~onun .. 
dan .~ek erken geçeceğinden Bulgar Baı 
vekili bu zamanda Türk mı'safirl · · . erını ta 
cız etmemek için Vekiller heyeti b 
ber Baıvekilimizi Sofya iıtaıyonu:'.'";~ 
kartılaycaldardır. 

.lımet Paıa ve Tevfik Rüıtü Beylere 
refikala.rı Hanımefendiler de refakat ede 
ceklerdır. Tevfik Rü•tu·· B • k . • H • eyın erıme-
sı annnefendi de Sofyaya gelecektir. 
Bulgar Kralı Hazretlerinin 22 E 1 • ld T·· k . alir y u e 

ur . mıı terinin kabul etmesi muhte 
meldır. Ankara Bulgar elçisi Coa oc1· 
Antonov bugün Sofyaya gelmi/ bJ ~ 
caktır. Tevfik Kamil Bey de tunap 

H 1
• ıme a-

ıa azret enne refakat etmek üzer 1 
tanbul~ gidecekt?"· Burada cereyan eed:: 
cek muzakerelenn tayanı di'·'--t .. 
h. 

1 
• ....,. ve mu. 

un o acagı anlaıılmaktadır 
24 Eylulde V amanın E vkıinograd 

kral ıarayında misafirler ıerefi bir 
"kabl" ne rea mı u ıcra edilecektir. 

V arna seyahatinde Türk miaafirlerl • 
ne, Bulgar Baıvekili Goıpodin M 
·ı T"" k B 1 U§&nov ı e ur ve u gar el•ileri ve d . 1 
1 .. d .... G • emıryo. 
arı mu uru ospodin Boı"ko Ba 

k• . G d" v ve 1-
atıp os~o ın D. Naumov da refaka 

edeceklerdır. t 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
~apkacı.lık, yapma çiçek, ve boya 
ıle tezyınat dersleri de vardır. Kayıt 
baıladı. Gayri müslimler de alınır. 

EL ışı SERGlSl 
ay nihayetine kadar açıktır. Duhuliye 
serbesttir. Akaretler 64 ( 7291 ) 

edebileceğimizi gösteriyor. Bunu, 
senelerden beri her vesile ile ifade 
edip duruyorduk. 

Misak müddetinin on senelik gi
bi, umumi politikanın en tereddüt· 
lü bir devrinde uzun sayılacak bir 
müddetle takyit edilmesi, bilhassa 
devamlı bir sulh özlediğimizi, iki 
memleket arasında ihtilaflı bir me
sele çıksa bile bunu mutlaka sul
han halledeceğimizi, istikbalde bi
ribirimize karşı ihtilaf vesilesi ara· 
mıyacağımızı göstermek itibarile 
daha ziyade takdire 9ayan görül
mek lazımdır. 

Batka bir vesile ile de söylemit· 
tik: Yeni misakın ifade ettiği poli
tika, hiç bir devletin veya hiç bir 
grupun aleyhine müteveccih değil
dir. Ayni esaslar dahilinde batka 
devletlerle yeni misaklar aktine ne 
bizim, ne de Yunanlılar için mani 
yotkur. Kanaatimizce en fena ha
reket; Türk - Yunan anlaşmasını, 
bilhassa Bulgar komşumuz aley
hinde bir hareket gibi almaktır, 
Bununla beraber bu gibi tahrikata 
zaman ve meydan kalmıyacağım 
umuyoruz. Kuvvetle umuyoruz ki, 
Batvekil İsmet Pata Hazretlerinin, 
Sofya seyahati yalnız muhtemel 
suitefsirlerin önüne geçmekle kal
mıyacak, komfumUZ Bulgaristan 
ile Yunanistan arasındaki münase
betlerin ıslahı gibi feyizli neticeler 
verecektir. Türk - Bulgar münase
batını karanlık gösterecek en kü
çük bir bulut bulunmadığım bu ve
sile ile tekrara lüzum var mı? Bul
gar Hükfunetinin ve Bulgar mille
tinin sulh arzusu ile ne kadar met
bu olduklarını, harpten ve buhran
dan müteessir olan memleketleri
ni inkitaf ettirmek için ne derin 
ihtiyaç ve duygularla sulbü özle
diklerini yakından bilmemiz, bu ü
midimize kuvet veriyor. Bulgar 
komtularımız; harici münasebet 
ve milli inkitaf yollarında bazı ha
yati zaruretlerle kartılattıklarım 
znman zaman ifade ediyorlar. Bi
zim kanatimiz fU ki, kuvvetli bir 
husnüniyetle mücehhez olarak kar
şı karşıya oturduktan sonra, izah 
edilemiyecek ve nihayet alakadar· 
!ara kabul ve teslim ettirilemiye
cek kat'i zaruretler olmaz. Yeter ki 
ı;i rütmelerde, dileklerde hiÇ bir 
taraf mübalağaya kapılmasın .•• 
Şurası muhakak ki, milletlerin si
yasi ve iktısadi buhranlardan kur
tulmalarının biricik yolu; bu türlü 
anlaşmalara gitmektir. Komtula
rından başlıyarak - ıiyaıi ve iktı
sadi sahalarda - biribirlerile anla
şan milletlerin sayısı çoğaldığı nis
pette buhranın tesiri de azalır. 

Siirt meb'usu 
MAHMUT 

Misafirlerimiz 
Dün gittiler 

(B~ş~ 1 inci aahifede) 
bulunmakta ıdıler. Muhterem miaafirler 
bir bölük asker tarafından ıelamianmıı' 
lar ve muzika Yunan milli martını çal
mıttır. Miaafirler, teıyie gelen zevat ıle 
birııkte Ankara motörüne binerek aaat 
18 de Helli kruvazörüne gitmiılerdir. 

Bu sırada yirmi tayyareden murek .. 
kep bir filomuz, Mannara Üzerinde uça 
rak miaafirleri uğurlanuılardır. Veda 
pek ~imi olmuıtur. Teıyie giden ze
vat ~ır müddet krüvazö.·ae ka. ... arak 41 a 
buçuga doğru dönmüşlerdir. 

Helli kruvazörü top atarak §Chri ..,_ 
liimladıktan sonra hareket etmiıtir. 

Yunan gazeteleri 
Şehrimize gelmiı olan Yunan gazete

cileri de dün akşam Helli kruvazörü ile 
dönmüılerdir. 

Parlak bir karfılayı' hazırlanıyor 
.. ATINA, 17 _(A.A.) - GazeteJer, 

Turk • Yunan mısakının akdini hareket 
ve _h~yecanla methederek misakın iyilik 
lerını anlata, anlata bitirememektedırler. 
. ~etelr, ayni z manda M. Çaldaria 
ıle dıger Yunan nazırlarının lıtanbuld • 
k_i ş-ördükleri kabul tarzı, lstanbul vaı'i. 
sını ve Rum Patrjkinin ziyaretleri hak
lu~da uzun ~elgratlar neıretmektedirler. 
Bır c;o~ ~emı!etler ve halk ıendikalan M. · 
Çald~ısı Atinaya avdetinde, gayet par
lak bır sur.,tte kartılamak için 1izım ge
len hazırlıklara gİrtmiılerdir. Bundan 
makıat, M. f;tldaris tarafından Ankara 
da baıarılan, Yunan milletinin her Ya 

kitlrin~en ~-aha :ziyade kuvvetle baih b~ 
lundu&'l:' Turk • Yunan dostluğunu kuv
vetlendıren muvaffakıyetli eıerden d ı "il . oa 
yı mı etin memnuniyet ve tükran duy .. 
gular:nı M. Çaldarise bildirmiıtir. 
Gazı Hz. ne Selanik belediyesinin 

hediyesi 
ATINA, 18 - Seli.nikten buraya 

gelen ha"';~l~re gör~ .Selinik belediyesi 
An~ara mukalemlennın vardığı meıut 
n~tıceler münasebetile Türk milletine 
b~r doa~l~k eseri göstermek için liazı Hz. 
nın .S~la":'kte oturduğu evi satın almağa 
ve ıkı mıllet araaındaki dostluk ve an
lafmanı~ bir ni§aneıi olmak üzere Gazi 
Hz. ne ıhda etmeğe karar venniıtir. 
Yunan Reisicümhuruna çekilen 

tebrik telgrafları 
. ANKARA, 17 (A.A.) _ Baıve

kıl 1.aı:net Paıa Hazretlerile Hariciye 
Vekılı Tevfik Rüıtü Beyefendi Türk • 
Yunan antant kordiyalinin imzası mü .. 
nasbetile Elen Reiaicümhuru M. Zai-

~~!~~~!,şür~~ru~~ !~!~~~~"" J 
degıldır. nun aon haddine kadar getirerek bir 

Eğer, ihtiyaca ki.fi, bir salon teda- bastınıla yendi. Zaman 10 dakika 
rik edilirse muhakkak ki güre§C olan 19 aaniyedir. 
bu alaka çok daha fazlalaıır. Bina· Oyun sert başlaılı 
enaleyh teıkilitın yapacağı ilk itler 61. - Nizolla • Yaıar. Orta hakem 
meyanına bir salon tedarikini ithal et- Cav. Maglio. Yan hakemlrei Seyfi 
mek artık bir memleket iİi olınuıtur. ve Sadullah Beyler. 

Gürefçiler ortaya geliyor Güreı çok aert baıladı. Ya§Ar bir 
Saat ona çeyre k:var. • Sabırsızlık boğa gibi rakibinin üatüne saldırıyor 

artık aon haddine geldi. Bütün gözler ve Oamarun intikamını almak için ça-
güreıçilerin çıkacağı kapıda. • • lıııyor. 

Saat ona çeyrek kala, önce ltalyan- N izolla bu sefer belilı bir rakibe 
lar, aonra da bizimkiler çıktılar. Spi· çattığını anladığı için fevkalade kuv-
ker Vamık Bey ltalyan takımının kıy- vetle çalıııyor. Bilhaaaa savurmalar 
n;ıetinden bahsettikten ıonra, güret- Y aıan fevkalade kızdırdığı için gü. 
çıleri halka takdim etti. Müsabaka rq çok çetin oluyor. Her iki rakip te 
baılıyor. Bu karıılaımamız, serbest kat'i netice için çalıııyor. 
güreıte, ikincidir. ilk serbest güret Y&§ar minder kenarında Nizollayı 
temasımızı dünya tampiyonlan ara- çok güzel yakaladı ve bir puvan kazan-
sında en yüksek mevkii iıgal eden Ma dı. Y aıar hiç fırıat kaçırmıyor müte-
carlarla yapmıı ve kazanmııtık. Bu madiyen hücum ediyor. 
akıam ikinciıini ltalyanlarla yapıyo- Nizolla artık kaçamak çalıııyor, bir 
ruz. hücumunu Y aıar çok iyi yakaladı ve 

56 kilo. - Tripiccionni • Osman. havada rakibine tam bir daire çizdirdi. 
Orta hakeıni Sadullah Bey. Yan ha- Ancak Cav Maglio oyunu temkinli ve 
kemleri, ltalyanlar. kendiıinden kuvvetli olanı korur vazi-

Gonkla beraber her iki rakip biri- yelle idare ediyor. ilk devrede Yatar 

Dünkü Galatasaray - Varna 
maçından bir :sahne .. 

birlerinin bir tarafmı kavrıyabilmek 
için uğraııyorlar. Oımanm çok arkı tu 
tuıları var. Eğer böyle gider ve nefesi 
yetitirıe iyi bir güret yapabilecek. 
Tripiccioni mütepıadiyen kolunu Os
mandan kurtarmak için çalıııyor. Her 
iki taraf biribirine müsavi Jekilde. Hiç 
biri hakimiyet teıiı edemiyor. ltalyan 
ataklara baıladı. Oarnan müdafaa e
diyor. ltalyan güzel bir · ıutuı yaptı. 
Fakat minder haricine çıktılar. Osman 
da hafif yorııunluk baılar gibi.. Os
man alta düttü. 

ltalyan üstte oyun tatbik ediyor. 
Bizim güre§çinİn kolunu kaptırdı. Fa
kat gene bir köprü kurarak kendini 
kurlardı. 

Birinci devrede halyan galip va
ziyette. Gene üatte çalıımak iatedi. 
Güret batladı. ltalyan faik. Maama
fih Oarnan da onun oyununu bozabili
yor. Gene ayni vaziyette ltalyan bir 
kol kaptı. Ve Osman tekrar köprüye 
döndü. Fakat Tripiccionni çok güzel 

ATINA 
Yeni Yunan -Türk miaakınm imza-

11 bize dost devletin en yüksek reiaine 
ıahsi saadeti ve necip Yunaniıtanın 
refahı hakkındaki en hararetli ve en 
samimi tenıennilerimizi arzetmek için 
mes'ut bir fıraat vermittir. Bu fırsatı 
ifadeye iıtap ediyoruz. 

Memleketlerimiz araaında mukare
net tesiai v~ mütemadi mesai birliii 
yapılması ıdealine baliaane merbut o
lan ve dalına öyle kalacak olan bizler 
iç.in! mümtaz Elen arkadatlarımızla 
bırlıkte ve tam bir anlaşma ve kar
?eılik h~vaaı içinde bugünkü miıak 
ıle en guzel bir surette tetevvüç ebniı 
olan ese~in !ahakkukuna çalıımıı ol
mak denn hır sevinç ve biraz da liya .. 
kal kespetıniı bir mükafattır. Yakın 
Şarkı? aulhü ve asayiıi için o kadar 
~~rurı ve bu mıntakadaki milletler 
ıçın o kadar faydalı olan Türk • Elen 
do~tlu~nun zatıdevletlerinin tahsi 
tesırlerıne ve baıiretki.rane teıvikleri
n_e ne derecede mdyun olduğunu müd
rık bulunuyoruz. Bu sbeplerden dola
yı bu ıarıdmaz dostluğun yeni ve he
yec~_nlı tezahürüne ıabit olduğumuz 
bugunde zatıdevletlerine hararetli 
tebri~lerimizle birlikte derin minnet
ta~Jıgnnızı arz;etmeyi gönülden arzu 
edıyoruz. 

b Hiasiyatı hü_rmetkiranemizi kabul 

l 
u!"rmanızı nca ederiz, Reis Hazret .. 

en. 

Teıılik Rüıtü /amte 
M. Venizelos ne zaman geliyor? 

ATİNA, 16 _ Franaanın Camı 
ı~ndep buraya gelen telgrafnamele;: 
go~ M. Venizeloı aalı günü ltalyan va
pu~le buraya gelecek ve bir kaç aaat 

I
Atinada kaldıktan aonra ayni npurla 
atanbula hareket edecektir. Maamafih 

bu haberi müeyyit reımi bir mal ilmat 
:yoktur. 

ltalyada Türk- Yunan dostluğu 
nasıl karıılandı 

.. ROMA, 17 (A.A.) - Yunan 
Turk dostluk muahedesinin imzalan
maaından bahseden Tribuna, iki mem
l~ket arasında mukarenet vücuda ge
tırmek huıuıunda iM. Muuolini tara
fmdan aarledilrniı olan müessir mesai
de~ _bahaetmekte ve ltalyanın Ankara 
!~ı olan M. Aloiıi'nin bili.hara deniz 
ıt~lafına müncer "Olan tubat 1930 tari
hile prenıip itilafının eaaılı mukadde
meılni hazırlamıı olduğunu yazmakta
dır. 

Bu gazete, ltalyan - Türk ve f. 
taly.a~ - Yunan münasebatı fevkala
de. ıyı old~ğundan dolayı Ankara ve 
Atına kabınelerinin giritilmit olan iyi 
yolda bu eıaslar üzerine yürümeğe de. 
vam ede~ k aralarındaki ıiyaai anlaş
?"ayı yenı ve daha geoit bir muahede 
ıl~ kuvvetlendirmit olduklarını ilave e
<lİyor. 

galip vaziyette bitirdi. 
Kendisine sordular, tekrar ayakta 

güreımeği kabul etti. Ayni ıertlikle gÜ· 
reı devam ediyor. Nizolla bir kol ka ,. 
mak iıtedi. fakat ayni kolla Ya§Ar 
hasmını, ıavurdu.. Güreı kendiliğinden 
ağırlaımağa baılıyor. 

N izolla bir çelme ve kafa kapma ile 
• Yatan atmak İsterken, Y aıarın tam 
zamanında davranması yüzünden alta 
düıtü. Şimdi Y &§ar üstte ve hücumda 
ltalyan güreıçi müdafaa ıiıtemini ta-

1 

kip ediyor. Bu arada ltalyan güreşçi 
iyi bir sarma yaptı ve minder kenan· 
na düıtü. Hakem bunu durdurdu. Ve 
Y aıarı alta yatırdı. Bu hareket taraf
girane bir hareketti. Bu hakem bilhaı
aa Nizolla müaabakasmcla katiyen bitaraf 
olamıyor. Müsabaka gene idaresizliği 
yüzünden durdu, tekrar batladı. ltal
yan güreıçi fırsattan istifade etmek is
tiyor, fakat ıiddetle müsabakayı bitir
di •. Neticede 15 dakikada sayı hesabile 
Y aıar galip. ltalyan kafile reiıi Cav • 
Maglio gene itiraz ediyor. Çünkü bu 
sefer en güvendiii elemanı Nizolla 
mağlup olmuıtu. 

ltalyanın sırtı yere geldi 
66 kilo - Quaglia - İsmail. Orta 

hakemi Seyfi Bey. Baı hakemi İtalyan· 
lar. 

Güreı baılar batlamaz lsmail bir 
kaç tutuıtan sonra 44 saniyede 1 tal
yanın çırpınmasına rağmen ıırbnı ye
re getirdi. 

ltalyanlar gene itiraz ediyorlar . 
Bu aefer de itirazları dinlendi ve ni

zamname gayet sarih iken ve orta hake
min kararında baıhakemlerinin reyi 
keenlemyekiin addedilmesi lazım gelir
ken, güreı tekrar edildi. Bu dünyanın 
hiç bir nizamnameıine sığmayan bir ka
rardır. Güreı tekrar baıladı. lımail gene 
çok faik güreıiyor. 1 tal yan tam tabirile 
mezbuhane kendini müdafa ediyor ve fır 
aattan istifade ederek dinlenmeğe çalı'ı 
yor. lımail üıtte Quaglia altta güre§çİ• 
mi.zin oyunlarım bozmağa çalışıyor C ruık 
çaldı ve birinci devre yan hakemlerinden 
biri gene tarafkirlikten kurtulamıyarak 
berabere bayrak kaldırdL Nasıl oldu bil
miyoruz. Oteki biraz daha insaflı davra 
nar ak bizim gÜreıçiy i galip göıterdi. 

lırmail, her zaman hakim 
Güret tekrar batladı. 1 ımail gene ha

kim. Bir minderden çıkıt oldu. Bu ıefer 
de ltalyan güreıçi alta yatmamak için 
inat etti ve güreıi terketti. Bu, lamailin 
acı kuvveti karıısında ezilmesinden baı
ka bir ıey değildi. Neticede 1 ımail bu ıe 
fer de galip ilan edildi. Ve hak yerini 
buldu. Maııo>afih gene ltalyanlar itiru 
ediyorlar. Ve nasıl olursa olsun mağlubi
yeti kabul edemiyorlar. 

Ankaralı Hüsyein - mefhur Fideli 
72 kilo - Ankaralı Hünyin - Fideli 

Orta hakemi: Sadullah Bey yan hakem
leri gene ltalyanlar. 

Güreı batladı. Hüıeyin bu münakaşa 
ların verdiği ıinir buhranı ile fevkalade 
aaabi güreşiyor ve hakikaten rakibi faik 
bir vaziyet ibdaı ediyorken, İtalyan gü
reıçi bir an için üste çıktı, fakat Anka
ralı Hüseyin güzel bir bacak sannasile 
gene rakibinin üatüne çıktı. Her taraf
tan yaıa Türk diye bağnlıyor. halyan 
güreşçinin alnı patladı. Hüseyin müte
madiyen üstte ve 1 talyan için çok feci 
vaziyetler ibdaı etmekte. ltalyanların en 
güvendikleri Keçeıkeçkencilerl Hüıeyi • 
nin altında bir çocuk gibi. Bundan baı
ka profesyonel hilelerine müracata edi -
yor. ilk on dakikanın sonunda ittifakla 
H üseyinin galibiyeti ilin edildi. Hüıe • 
yin yerde çalıımağı tercih ediyor. Maa
mafih bu arada ltalyan güreıçi bir an 
üıte çıktı, fakat bir fey yok. Hüseyin bir 

takmağa uğraııyor. Bu arada 
İtalyan kurtulmağa çalııırken, güzel fır. 
aattan istifade eden Hüıeyin tuı yapı
verdi. Fakat yan hakemleri görmedi. Gü 
rete gene devam edildi. Hüseyin Fidelin 
canını çıkarıyor. Artık tam manaıile mez 
buhane bir gÜrq Hüıeyin tamamile bil • 
kim. Fide! tamamile bİbnİ§, fakat bir 
türlü 11rtı ~ere gelmiyor. Nihayet gonk 
çaldı. Neticede Ankaralı Hüseyin, aayı 
heaabile (Mqhur adam) ünvanıru kazan 
mıt olan Fideli ve ltalya aerbeat güreı 
ikincisi yenildi. 

79 - kilo Ahmet - Callegati, orta 
hakemi Seyfi Bey. Yan hakemleri ltal
yanlar. 

Güreı baıladL Her iki rakip te birbi
rine çok kuvvetli aaldırıyorlar. Maarna
fih ikiıi de mühim bir ıey yapamadılar. 
ilk devrede 1 tal yan galip vaziyette. 

ikinci devre başladığı zaman Ahmet 
alta düıtü. ltalyan faik çalıııyor, bir ara 
ltalyan bir favl yaptı. Ancak Ahmet bir 
!"Y yapamadı. 

Ahmet iyi bir kurtuluı yaptı ve puvan , 
aldı. Ahmet mütemadiyen tehlikeden 
kurtuluyor. Pek az zaman ıonra Ahmet 
bu kuvveti ile yenilmez bir güre§çİ ola
caktır. Bu kadar uğraşmasına rağmen 
Ahmet yorgun değil! ltalyan yoruldu. 
Maamafih Ahmetten teknik itibarile iki 
kategori yukarı olduğu icin ataklar da
ima ltalyanda tekaaüf ediyor. Nihayet 
gonk maçı bitirdi. 

.\hmet aayı heaabile mailup olmuıtu. 

Dil inkılabı 
Hızla yürüyor 

s 

(Ba~I 1 inci aahifede) 
Derleme kolu baılıiına yeni bir zat 
seçilecek, hasta bulunan Celil Sahı,. 
Beyin lugat - utılab kolbaıılığı da bu 
yıl veki.leten idare edilecektir. 

htılah kadrolarının bir çoklan ha
zırlanarak matbaaya verilmiıtir. 

Bunlardan nebatat utılahlannın • 
eık.i Dil encümeni zamanında hazır· 
lanmıt olan - karıılıkları da - bir da
ha gözden geçirilerek • teabit edilmiı
tir. Diğer kadrolar yalnız mevcut il• 

tılah ile bunun Franaızça ve Alman
ca veya lngilizcesidir. 

Bu kadrolar basılarak mütehaaaıa 
ve muallimlere dağıtılacak. gelecek kal' 
ıılıklar seçilerek öz Türkçe ıstılahlar 
konulacaktır. 

Osmanlıcadan Türkçeye fişler 
Umumi merkez heyetinin baılıca 

çalıımalan ıimdiki halde klavuzu ha· 
zırlamak İ§İ üzerinde toplanmııtır. 
Anketten gelen cevaplar her sözün 
tam kartdığıru koymağa yetmediğindea 
cemiyet, bir taraftan derleme fiılerm 
den, türlü lügatlardan, diğer taraftan 
da mütehaıaıılardan istifadeye teteb· 
büs etmiıtir. 

120 bine varan derleme fiıleri ı .. 
tanbula getirilmektedir. Bu fitler ü
niversitede dolaplara yedettirilecek· 
tir. Maarif Vekaleti liae ve ortamek· 
tepler Edebiyat ve Türkçe muallimle
rinden 30 kadarını seçerek bunlara 
kısa bir zaman mezuniyet verecektir. 
Bu muallimler derleme fitlerindeki 
Türkçe kelimeleri 1-.qılık olabilecek· 
leri Osmanlıca ve Arap fara sözleri 
aırasile fiı haline koyacaklardır. 

Divanü 1ugatuttürk ile dört ciltlik 
Radloff Iugatinin, Orhon abideleri 
ıözlerile Cemiyetin neırettiği aaker• 
lik, siyaıet ve idare utılabları broıür
lerinin, Uygurika'lann ve baıka mÜ• 
him lügatlann da sözleri gene seçile• 
cek muallim ve mütebaaaralar tarafın 
dan Osmanlıcadan Türkçeye fit hali· 
ne konacaktır. 

Bu fiılerin büyük kısmı iki hafta 
İçinde hazırlanacak, lugatlarm da iki 
ay içinde arkaaı alınmağa çalııılacak
tır. 

Bütün bu fiılerin Osmanlıcada kul 
!anılır arapça veya faraça sözler ııra
ıile dizilmesi, klavuzu yaparken o 
sözlerin karıılıklarını kolayca bul
mak içindir. 

Bundan batka cemiyet, karıılığıru 
bulmakta güçlük çekilen bazı ao:zıer 
hakkında reylerini almak üzere bazı 
mütehassıslar ayırmıtır. Bunlardan 
bir takımı dil bilginleridir. Bir takımı 
da türlü ıatılahlar hakkında fikirleri 
alınacak felıefe, ruhiyat, edebiyat, 
tıp, riyaziye, tabiiye .•• v.a. mütehaı11s 
landır. 

Klavuz epeyce genip olacak 
Bütün bu hazırlıklarla vücude ge

tirilecek olan klavuzda yalnız ankete 
konulmut sözlerin karıılıklan gÖste• 
rilmekle kalmıyacaktır. Bilindiği gibi 
ankete yalnız çok kullanılan ve kar
tılığı yayğın olarak bilinmiyen arap• 
ça, farsça aöz kökleri konulmuıtu. 

Klavuzda bunlarla birlikte bu kök 
lerden çıkan türlü üreme (müttak) 
kelimelerle kaqılığı bilinen arapça 
ve farsça sözler de bulunacaktır. Yal• 
nız tarihe karıımıt olan ve ıimdi biç 
kullanılmıyan arapça ve farsça sözler 
klavuza girmiyecektir. 

Böylelikle klavuzun 4 • 5 bin arap 
ve farı sözünün karıılıklannı göstere 
ceği tahmin edilmektedir. 

Ankete giren 1500 kadar sözün 
5~0 ~adarı timdiye kadar gözden geç 
mııtır. Sene aonuna kadar bu İfler ta• 
mamlanarak gelecek yıl klavuzun 
neıredilebileceği umulmaktadır. 

Ancak galip sayılır böyle mağlup. 
87 - Mustafa • Condido orta hakemi 

Sadullah Bey. Yan hakemleri ltalyan • 
lar. 

Güreı baılıyor. Daha ilk tutuılarda 
C:on~~~o'nun rakibi Mustafadan çok çe
kindıgı va:ı:ıhan görülüyor. 

~er iki ~akip te biribirini kavramıt 
vazıyette mınderde dolaııyorlar. Hiç bi 
ri, ileri gidip te oyun yapamıyorken, Muı 
tafa Condido'yu minder kenarında yaka 
ladı ve ikiıi birden yuvarlandılar. He
ınen birkaç saniye sonra bu hareket bir 
daha tekrarlandı. ltalyan yılgmlık ali.i
mi baş gösterdi. Birinci devrenin sonun .. 
da Mustafa galip. Güre§ tekrar baıladı. 
Hemen ilk dakikalarda Muıtafa rakibiniı 
sırtını yere indirdi. Fakat bat· hakemle
ri görmediklerini aöyleyince güreıe tek
rar devam edildi ve tam 35 saniye ıon• 
ra Condido Muıtafanın demir kollan a
raaında yere aerlldi. Zam:;.~ 6,24 aanİ· 
yedir. 

Ağır siklet: De Nikola. Çoban. Orta 
hakemi Sadullab Bey. Yan hakemleri L 
tal yanlar. 

Çoban dün de kendini gösterdi 
Çoban ilk aaldm/ında rakibini rlnk

ten aıağıya fırlattı. kinci tutımadan .soı 
ra ltalyan mağlubiyeti kabul ebniı bir 
vaziyette idi. Bir .... Çoban büyük bir 
tehlikeye düıtü, fakat kendini çabuca!< 
toparladL 
.. Ç~ban. J?e Nikola'yı altına almıt bir 

ıılındır gibı çalıııyor. Güreı baılıyalı 
d~a i!ci dakika olduğu halde Çoban deY 
gıbı bır aanlııla 1 tal yan gürqçiyi can 
acılan içinde sırtını yere getirdi. Zamar 
3 dakika 38 saniyedir. 

Galatasaray 3-1 galip 
Dün Takıim atadyumunda Galatasa

ray takuru ile V amadan ırelen takım bir 
ınaç ~apmıftır. Bu maç battan aıağı 
a:evksız cereyan etmiı ve misafir taktı• 
cene bennutat bir kavga neticesinde aa, .. 

hayı terketmişlerdir. Uzun münakaıalar 
dan sonra tekrar avdet etmi~J,.r ve ovu· 
na devam etmiılerdir. Dün Galatasaray 
takımında antrenör Badikot ta oynamı,
tır. 

Neticede Galatasaray birinci haftaym 
da bir penaltıdan attığı golle haftayım 
1 • O bitinniı ve ikinci haftaymda da iki 
g~le. karşı bir gol yiyerek 3 - 1 galip gel 
mıtşır. Varna takımı burada iki maç da
ha yapacaktır. Biri lstanbuldaki Bulgar 
tak.uru, diğeri de Pera takımı iledir, 
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Dün Yunan lktısat nazı
rının riyasetinde toplandı 

l •tanbulda toplanan Şark tüt~leri 
konferansı i§ini bitirmek üzeredır.Kon 
feransm dün sabahki celsesine Yunan 
lktı•at Nazın M. Pesmazoğlu .~yaset 
etmiş ve bir Tütün Ofi•i teıkı~~· t:ırk 
tUtünlerinin himayesi için Turkıy~, 
Yunanistan ve Bulgaristanın ecnebı 
memleketlerde rekabeti kaldırmalan 
ve tütün istihsalatının tahdidi etrafın
da itili.f hasıl olmuıtur. Hazırlanan 
itilafname bugün imza edilecektir. 

Karısını, parasını alan 
adamdan hıncını çıkarmış! Kütahyada avcı bayramı Hereke gençleri İzmit kışa giriyor 

Beyazıt meydanında ~~n~?.°'!~: 
niyi tabanca ile vurarak oldurdugunu 
yazmıttık. Dün bu huıuıta bir mubar
ririmiz ıu tahkikatı yapınııtır: 

Umbo Küçükpazarda oturmakta
dır. Elbise boyacı•ıdır. Ve 28 yaıında
dır. 

Bundan bir buçuk sene evvel. Ka~~
gümrükte oturan kaynana11 Fotıka ol
müştür. Bundan bir ev .kalmı~tır. B.u 
ev kendi Üzerlerine çevnlecektır. Bu •· 
ti baıarmak için bir ah bap va11taaile ko
misyoncu olarak Li.mbo bulunmuı-

Porsuk menbaına gidildi, hem avlanıldı, 
hem eğlenceli bir gün geçirildi 

---yokluklar içinde canlı bir 
varlık gösteriyorlar 

IZMIT (Milliyet) - Bir iki gün 
evvel Her~kedeydim. Çıkardığı yerli 
kumaıları, halılan, batt":"İy~leriyle 
memleketin her tarafında ısını sık sık 
geçen lzmit körfezinin bu çok cana 
yakın, sevimli köyünde az ve fakat 

Mesire yerleri boşaldı 
1ZMIT, (Milliyet) - Evvelki mek 

tuplarrmdan birinde •ty azı görmeden 
kıta giriyonız" demittim .. Ş~di, ".ıi· 
riyoruz" değil de (kıta gırdık) dıye 
düzeltmek doğru olacak .. 

Günler var ki, havanın temiz, a· 
çık rengi birden bire dejliferek ıu: 
ratsız kocakarılar gibi çekilmez b;r 
hale, ı;eneıi du?"ada~ dı~ dı~ etn:ege 
batladı. Bir yagmur bır ruzgar, bır so 
ğuk .. iyi amma ne duruyoruz .. tur. I 

KOTAHYA, (Miliyet). - Halkevi
ne mensup 80 avc1nın ve bır o kadar da 
vetlinin iıtirakiyle «Porsuk• Kaynağı 
yalanlarında bir Avcılar bayraını yapıl
mııtır. 1 

dildi ve iıe baıladı. 
Liseye mülhak pansiyon binası ya

pılmağa baıladı. 
Bu sene henüz birinci sınıfı açılan 

lisemize hariçten de epeyce talebe mü
racaat etmektedir. 

Herkes: 

Dün Ticaret Odası tarafından To
katlıyan otelinde mur~hh!'•!ar şerefi
ne bir öjle yemeği verılmıttır. Yemek
te M. Pesmazoğlu da hazır bulunmu§· 
tur. M. Peamazoğlu dün Perapalaa o
telinde bize ıu beyanatta bulunmu§
tur: 

- 'tütün konferansının bugünkü 
celse•inde bulundum. Şimdiye kadar 
elde edilen neticeler, memnuniyet ve
ricidir. Konf~ran• Cenevrede tekar
rür etmiş olan esaslar dahilinde bir 
bili-o teıkiline karar verdi. Büronun 
merkezi nerede bulunacağı henüz te ... 
karrür ebnemiştir. Merkezin lstan
bulda olması teklif edildiği gibi bunun 
münavebe ile üç memlekette toplan
ması fikri de ileriye aürülmÜ§tür. Bun
lar hepsi teferrüat kabilinden olduğun 
dan bilhare halledilecektir. 

Fakat Lambo itleri dolaıık yol ara 
ıokmuıtur. . . • 

Ayni zamanda Lambo bu ı~ler !çın 
borçlanıyor. Bu esnalarda Y~. ~
bonun evine gidip gelmektedır. Ye Um 
bonun karısı vardır. Bu •uretle Yani 
ile Umbonun kanii madam Katina da 

Halkevi Spor Komitesi tarafından 
tertip ve muvaffakiyetle idare edilen 
bu bayrama batta Valimiz Sakıp Bebiç 
Beyefendi olmak üzere bütün bükUınet 

Mahml vaziyeti 
Vilayet muhitinde henüz harmandan 

kallubnaınııtır. Hatta yer yer biçilme
dik ekinler bile vardır. 

_ O, diyorlar. Kıı geldi. Ve iste• 
miye istemiye iti.ve de ediyorlar. 

Tütün büroıunun vazifeıi, ıark tü
tünlerini hariç p;yasalarda himaye et
mek ve tüccara bu husu.ta yardun et
mektir. Büro tütün ticaretinin aerbea
tisine mani olacak değildir. 

Konferans, Türk, Yunan ve Bulgar 
Hükümetlerine müracaatla Milletler 
Cemiyeti Maliye komisyonu nezdinde 
te,ebbüaatta bulunarak, geçen sene 
tütün satın alan memleketler mümes
sillerinin ittirakile toplanan komite
nin ittihaz ettiği kararlarm tatbikinin 
teminini ricaya karar vermiıtir. Tü
tün ticareti meseleıinde üç memleket 
araıında vücuda getirilen tetrikimeaai 
son derecede memnuniyeti muciptir. 
Bu teırikimeaainin diğer neYİ mahıu
latın aatıtı etrafında da vücuda getiril 
meıi temenni olunur. 

latanbuldan aynlırken, Ankarada 
•e burada gördüğümüz hüınükabu ~ts 
te,ekkür etmekle beraber, unutulrr. >l 

hatıralarla sizi terkettiğimizi bir de
fa daha ıöylemek İsterim.,. 

Alh sanatkar bir grup 
yapb 

taıuııyorlar. , 
Bir giin Lambonun kansı Katina 

ortadan kaybolmuf, mnele tahkik edi
lince Katinanın Yaniye kaçtığı anlatıl· 
mııtır. Bu yüzden Yani ile Lambonun 
araları fena halde açılmııtır. . 

Bu vak'adan biraz sonra Katına, 
Lambo aleyhine bir boıanma davası aç
ımı, fakat iı ilk merhalede sulh mahke
mesinde halledilerek karı koca barıt
mıılar, Katina J...aınbonun evine avdet• 
etıniıtir. . 

On bet gün kadar berabe~ eskı ko
cası ile yaııaoıktan aonra Katına tekrar 
kaçınıttır. Bundan çok müt,o;euir _olan 
Li.mbo bir gün Yaniye tesadüf etınıı ve 
onu baımdan yaralamqtır. Bu cerh 
Jıadisesi de mahkemeye intikal etıniı-

tir. 1 
Fatih dairesinden çıkan davacı ar 

ağız kavgası ede ede Bey~da kadar 
geldikleri nkit Li.mbo cebmden altı kor 
ıunlu, toplu taban~'!" çıkararak Y •• 
niye üç el atq elmlfbr. Tabancadan 
çıkan korıunlar . y arunin . sol bacağına 
ve aol ka•ığına ı•abet etmıt ve mecruh 
bağıra bağıra yere düımüıtür. 

Yakalanan Li.mbo dün adliyeye ve
rilmi tir. 

Lln,bo zabıtaya verdiği ifacl'ede cür-
müııü itiraf etıniı ve: 

_ 800 lira paramı, üstelik kanını 
aldı, etyamı haciz ettirdi. Mahvoldum. 
Demiştir. 

Y aniııin cesedi morga kaldmlmıı-
tır. 

Meçhul ceset anlaşıldı 

erkanı da iıtirak etıniştir. . • 
Bayram gününün yanıı avla, dıger 

yan•ı da atıı müsaboıkalan ve türlü eğ
lentilerle geçti. Atı§)arda birinciliği Mu 
baıebei huıusiye müdürü Rauf Bey ka
zandı. 

Akıam dönüıte Şehir bandosunun 
da iıtirakiyle Halkevine gelindi. 

Halkevinde miUi oyunlar oynandı, 
Bu eğlentiler geç vakte kadar devam et 
ti. 

Sporun canlı bir ıubesi ve vatancl'aş
lar ara11nda yardımlaşma duyğuıunu 
kuvvetlendinnek, gençleri yurt müdafa 
asına hazırlamak yönünden de en fay
daim olan avcılık ıehrimizde bet altı 
aenedenberi ayni günlerde yapılan bu 
'bayramlarla gittikçe yazılmakta ve kuv 
vetlenmektedir. 

Maaril haberleri 
Kütahya li•eli t Eylül kurtuluı gü

nü açıldı. 11 Eylülde derslere 'baılana
cak. 

Lise müdürlüğüne Afyon liıeai mü
dür muavini Musa Kazım Bey tayin e-

Hasılat çok bereketlidir. Buğdayın 
lstanbul kilesi 70 - 120, arpa 40 • 50 
kuruıtur. Ziraat Bankası mübayaatı yar 
dım etmese buğday daha çok düşecek. 

Merkez kazasından •atılabilecek buğ 
day miktarı 100 ve arpa 600 vagon tah
min ediliyor. 

Ekmeğin okkası 4 - 5, keçi eti 15, 
koyun 20 kuruıtur, 

10 uncu Cümhuriyet bayramına 
hazırlık 

Onuncu Cümhuriyet bayramına ha
zırlık komitesi her bafta toplantılarına 
devam ediyor. Bu haftaki toplaobda 
dıık» meselesi konuıulmut ve reımi da 
ire ve müeueıelerle diğer belli batlı ıa 
nat ve ticaret yurtlarmın bol elektrik 
ıtığiyle aydınlablmunun temini, evle
rin dıf&rllanna ampuller konulmuı u
mumi tenvirat için lazım gelen ampul
lerin komitece ıimdiden Hmarlanma11 
kararlaımıştır. Büyük Ye süslü taklar 
için ıimdiden projeler ve hazırlıklar ya
pılıyor. 

Herekeden bir manzara .• 

özlü bir gençlik kaynağı var: HERE-
KE iDMAN YURDU... . ... 

Kuruluf tarihinden itı't.aren koyun 
tertemiz havasında tatlı bir 11caklık, 
ülkülü kaynaklıklar· doğuran Hereke 
idman Yurdu, körfezin boydan boya 
uzanan sahillerinde en fazla _!>are
ket muvaffakiyet gösteren, goster· 
mi; bulunan bir ıpor fikir Y~~ğı-~~: 
Bu yıl da Kocaeli mıntakası ıkincılıgı 
ne kadar yükselen Hereke idman 
Yurdu bütün mahrumiyetlere, yok
luklar~ katlanarak ve fakat büyük 
bir a'imle ~·l~§arak ve yükıe~ netice 
yi elde etmışlır. 

O kadar ki, burada bir spor saha
., olmadığı halde, gençler bot bir ar 
sayı kenleri yaparak, didinerek spor 
hareketleri yapılabilir bir ,ekle aok
mağa muvaffak olmuılardır. . .. 

Muhitimizin sanatla •ıksık tema11-
aı temin edebilmek için aralarında 
bir fikir anlaıma11 yapan genç sa
natkarlaruruzdan altı re11am bir grup 
teıkil etıniılerdir. 

Bu grup senenin muayyen ayların
da muhtelif sergiler yaparak bu su
retle halkunızın sanata kartı alaka
sını ziyadeleıtirmiye çalı§&caklardır. 
Bu altı re11am ne dünkülük ve bu
giinkülük gibi veya buna benzer her 
hangi bqka bir iddia gözebnemekle 
beraber münhasıran eserlerini tethir 
etınek, neıriyatta bulunmak, konfe. 
ranalar tertip ettmek gibi gayeleri is
tihtaf etmektedirler. Devamlı mesai
lerini halka ızhar ve onun yeni sanat
la temasını temin ebneğe çalı§acak o
lan bu grupun adı "D., ıırupudur. Ve 
biri heykeltra§, beıi ressam olan bu 
genç sanatkarlar ıunlardır: Zühtü, 
Nurullah Cemal, Cemal Sait, Elif 
Naci, Zeki Faik, Abidin Dino Beyler. 
Memleketimiade bir pl.iutik sanat ce
reyanı açacak olan ''D,, grupuna mu
Taffalayetler temenni ederiz. 

Darülaceze ci...annda bir ce•et bulun
duğunu yazmıştık. Cesedin .sandalcı Sa 
lih oğlu Galip olduğu zebırlenıne ve 
5aire olmadığı, kalbi durarak öldüğü an
laıılmıştır. 

Bomba ile balık avlayanlar 
Avcılar bayramına iıtirak edenlerden bir grup 

Yurdun genç ve değerli bır rem 
.. ar. Halim Bey. Bu yaradılııta spor
cu ve spor ilfıkı olarak doğan genç, 
az bir zaman içeriıinde köyün bütün 
gençlerini toplıyarak onlan Yurd~~ 
11cak çatm altına çağırmı§, gençhgı 
kahvelerin, hatta meyhanelerin pia, 
müteaffin ha"Vaıından kurtararak 
memlekete faydalı birer kıymet yap
mııtır. 

J3iz de iştirak edecek miyiz 
Beynelmilel Ticaret Odasına iıtira

lı:iaıi:ıı hakkında Ticaret Odasında mü
te,ekkil bir komisyonca tetkikat ya
pılmaktadır. Komisyon azasından Ti
caret Odası Umumi Kitibi Yehpi Be
yin mezuniyetten avdetini müteakip 
lıu husustaki proje ikmal edilecektir. 

İzmirde kılavuzluk işleri 
lzmirde bulunan lıtanbul Deniz 

Tıcaret Müdürü Müfit Necdet Bey, 
hmirde klavuzluk itlerini tanzim ile 
D>efgul olmaktadır. Müfit Bey cuma 
günü avdet edecektir. 

Çocuk oyuncakları sergisi 
Çocuk oyuncaklan imal eden mü

esseselerimizin yakında Amerikada 
toptanacak beynelmilel çocuk oyun
caklan sergisine iıtirakleri için Ame
rika Ticaret Odalarınm birinden ıeh
rimiz Ticaret Odasına bir mektup gel· 
mİf ve Odaca, alakadarlar keyfiyet
ten haberdar edilmiıtir. 

Milliyet'in romanı: 16 

Denizde bomba ile balık avlamak 
oleden beri yasaktır. Fakat IOD za
manlarda bazı kimselerin gene ötede 
beride gizli surette bomba ile balık 
avlamakta olduklan anlaıılmı§, zabı
ta bunlara karıı ıiddetli tertibat almıı 
br. 

Niyazi ve Bahri isminde iki balıkçı 
sandalla Ahırkapı sahillerinde balık 
bombası atarlarken zabıta ikisini de 
cürmümeıbut halinde yakalamııtır. 

Şiddetle menedilmif olmaama rağ
men gene böyle bomba aTcılığı ya
pan bu iki balıkçı efl11klarile birlik
te adliyeye teslim edilmiılerdir. 

iki evi kim soydu? 
Bir kaç gün ev-.el Edirnekapıda iki 

ev eoyulmut. hrnızlar ele geçirileme
miıti. Zabıta tahkikat neticesinde bu 
hırsızlıklardan maznunen Karagiiın
rükte Melım~t Ali iaıninde birini va
kalamııtı. Her iki nin aoyulnıaaile 
Mehmet Alinin alakadar buıunaugu 
tespit edilmİftir. Mehmet Ali adliye
ye verilmiıtir. 

Kumarbazlar 
Edirnekapıda bir kahvede kumar 

oynatıldığı haber alınınca, eYVelki gün 
zabıta burada araıtırma yapınııtır. A
raıtırmada dört kitinin kumar oyna
dığı göriilmÜf, bunlar ve kahve sahi
bi Fatih •ulh mahkemesino teslim e
dilmişlerdir. 

Nüfus umum müdürü geldi 
Nüfus Umum Müdürü Ali Galip B. 

Trakyadan ıehrimize gelmiıtir. Ali 
Galip B. Trakyada teftiıatta bulun
muıtur. 

Bir sene temdit 
Demirden zeytinyağı Yarillerinin 

muafiyet usulü ile gümrükten geçiril
mesi müddeti bir gene temdit edilmif
tir. 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja •İnema yıldızlarının romanı 

YGZGıt: VICKI BAUM Terc.ıme: KAMRAN ŞERiF 
odur. "Aboerver,, gazetesinde Donka i
sin "emektar., diye :rudıran da odur. 
Sonra da Prenıeıi.ni elinden alıp ona var
dı .. Prenseı iri Donka'nın az çok ciddi 
olarak bağlandıiı yeııine erkekti ..• 
• Yok, yok, taraflıirlik etıniypnım ... 
Katiyyen ... - Henri, bana bir Old
fashioned daha ver .• - Fakat bugün 
ikisini bir arada gördün ... Birinin ya-
nında ... Biri kırmı:ular giymi~. öteki 
yeıiller ... Rita, düztabanlarla buz gi-

••l•llly•d• 

Otomobillerin muayenesi 
Otomobillerin fennı mu yeneleri bu 

ayın (27) sinde bitmek!':dir. Yeni pla
kaların sene batından ıtıbaren takıl
ması tekarrür etmiıtir . 

Yani temizlik ahırı yapılacak 
Fatihte yol üz.erindeki belediye le• 

mizlik itlerine ait ahınn yıkılması 
tekarrür etıniıtir. Belediye E~irne~":· 
pı haricinde aari ve banyo daırelennı 
havi bir ahır İn§a ettirecektir. 

Kooperatifte odun fiatı 
Belediye Kooperatifi odun fiatlerini 

265 ten 280 e çıkarmııtır. Koopera• 
tif kömür teTziatmdan ıimdilik vaz· 
geçmiıtir. Bunun sebebi de kömürün 
pahalı olmasıdır. 

75 tahsildar cezalı! 
Tahsilatta ihmal göıteren bazı tah· 

aildarlann tecziyeai üzerine belediye 
varidatında mabsiıs bir tezayüt görül
miye başlarnııtır. Dün de 15 tahıil
dar hakkında yevmiye keıilmek ce
zası karan verilmiftir. Tecziye edilen 
tahıildarların adedi 75 olmuıtur. 

Sümer Bankın nakli 
Sümer Bank Umum müdürlüğünün 

Ankaraya nakline devam edilmekte
dir. Ankaraya tayin edilen memur
lann kıımıazamı ıibniıtir. Etyanm 
da bir haftaya J.adar nakli ikmal e
dilecektir. 

Sümer Bank Umum müdürü Nurul
lah Eaat Bey, dün beraberinde mü
hendis Adnaıı>- Bey olduğu halde, U
tak fabrika.,nı teftiıe gitmiftir. Nu
rullah Esat Bey Uıaktan ıehrimiıı:e 
dönecek ve bir kaç gün kaldıktan 
sonra Ankaraya gidecektir. 

mitti. 
''Nihayet, Oliver de cirdi. Ah ço

cuklar görmeliydiniz! ... Tıpkı bir cey 
lan gibi girdi; biraz Rita ile çene çal
dı. Sonra gidip mantosunu getirdi: 

c9mly•ll•rd• 

Marangozlar ne istiyor? 
Marangozlar Cemiyeti, dahilde i

mal edilmiı 40 bin balık fıç111 bulun
duğundan ve ihtiyaca kafi miktarda 
fıçı imal edilmek!e ol~'!ğunda','. ~a.hs 
ile hariçten fıçı ıthalının men~ ıçın 
teşebbüaatta bulunmU§tur. Tıcaret 
Odası bu husuıta tetkikatta buluna
rak n~ticeyi lktıaat Vekaletine bildir
miJtir. 

Manifaturacılar ve iş kanunu 
Manifaturacılar Cemiyeti, it Kanu

nu layihasının diğer it sahipleri için 
tayin ettiği saatten fazla manifatura
cılar müstahdeminine ıaahmeaa.i teı
pit edilmemesi için hüküm<;timerkezi
ye nezdinde tetebbüsatta bulunmuı 
ve bu hususta tabettircliği bir broşür
den meb'ualara da dağ'ıtllrmııtır. 

Yal ova seferleri azaldı 
Akay idaresi cuma giinlerine mah

auı Yalova seferlerini azaltmııtır. Ya
kmda Şirketihayriye de eonbahar ta
rifesini tatbike batlıyacaktır. 

1 KUçUk haberl•r 1 .__ __ _ 
İngiliz seyyahlan 

Atlantia vapuru ile ıehrimize 400 
kadar İngiliz seyyahı gelmiıtir. Sey
yahlar dün ıehirde gezintiler yaptık
tan sonra akıamı avdet etmiılerdir. 

" Failt B. cidiyor. - Seyriaefer 
hakkında tetkikatta bulunmak Üzere 
Viyanaya gidecek olan altıncı ıube 
müdürü Faik Bey bu ay sonunda ha· 
reket edecektir. 

• Macar ve Bul/rar Sefirleri. -
Macar ve Bulcar Sefirleri Ankaradan 
ıehrimize gelmiılerdir. 

Herekede bulunan kumaı fabrika
sı yüzlerce fakir İ§Çİleri barmd1Tan, 
besliyen ve onları takdir edilmeğe de
ğer bir intizam ve diıiplin dahilinde 
çalıttıran en kıymetli müesseseleri
mizden birisidir. 

Hereke fabrik\smın müdürü bulu 
nan Reıat Beyi gerek halk ve gerek
ıe gençlik o kadar candan ıeviyorlar 
iri, her nereye gitae~iz, her kiminle 
konufl&DJZ derhal aıze tatlı tatlı Re
§&l Beyin iyiliklerinden, çalııkanlığın 
dan bahsederler. 

Hereke idman Yurdu gençlerini Te 
halkını Reıat Bey gibi kıymetli bir a
ğabeyleri olduğundan dolayı tebrik 
ederim •. 

Fatsaya iyi su 
FATSA, - Belediyemiz aon ııün· 

)erde büyük bir faaliyet göstererek 
bütün çetmelere su getirtmiıtir. Fakat 
bu ıu, ancak kap ve çamapr yıkamı
ya yarar. Kireçli olmak hasebile İçil
miye elveriıli değildir. Bu kireçli ıu
yu içen halk, daima karın sancıların
dan 11tırap çekmektedir. 

Sabık Valimiz Nazif Beyin F abaya 
iyi su getirmek tetebbüıünü yeni va
limizin tamamlıyacağıru ümit ediyo
ruz. Fatıa, iyi bir suya kanııur, so
kaklarının temizliğine dikkat ediline 
aıbna gibi bulaıık hastalıklardan ı..
mamile yakasını sıyıracaktır. 

Trakyada panayırlar 
TEKIRDAC, 16 - Bu sene 15 ey

JUlde Uzunköprüde, Hayreboluda 3 
giin devam etmek Üzere panayır ku
rulmuıtur. 17 eylwde Malkarada, 
25 eylülde Çorluda, 5 teırinievvelde 
Tekirdağında panayır kurulacaktır. 
Panayırlarda her türlü tüccar eıyası, 
ehli hayvanat ve hububat üzerine mu· 
amele yapılmaktadır. 

tir ... Niçin biri kırmızı giyiyor da öte- tuhaf gördüm .. 
ki yetil giyiyor? Niçin biri hiç içmi- "Şimdi ben size Donka'nın ne ol-
yor, öteki de aksine bir dakika ayık duğunu anlatayım: Ben I>onka'yı bi-
durmıyor 7 Birbirinden gece ile gün- lirim ... Hangarda çalııtığımız sün den 
düz kadar farklı olduklan halde ni- beri tanınm ... Hani ıu sinemaya baı-
çin ayni adama atık oluyorlar? Ayni ladığımız zamandanberi ... Burun de-
rolleri oyniyorlar? Şirketin ''Edebiyat likleri buruıur, yanaktan ağırla4ır, a• 
Şubeai" nde "Kadm kalbinin urarı" iızı ... Ne diyeyim... Canım ıararda 
dedikleri iıte budur.. mana var mı?... Keyfi yerinde oldu-

"Her halde Donka muzaffer oldu. ğn zaman çehreıi bu ifadeyi alır ... 
Öyle büyük bir zafer ki, yutulamıya- Hatta filmlerinde bile ... Sözün kıaaaı, 
eak kadar büyük bir tekerleme gibi onun Oliver'i nasıl se ... diğini ben bili-
az kalsın onu boğacaktı. Kızlar düıü- rim. Ne mutlu ona ... Bir de bakıyor. 
nün bir kere, Rita Mara'aın elinden aunuz, bir kaç istiridye yiyor ... Daha 
dostunu aldı... Dostunu, diyorum ıi- çorbalar içilirken o dalğındı. Daha 
ze ... Oliver'i, dünyanın en giizel ada- sofraya hindi gelmeden çok evvel a-
mını, dünyanın en gÜzel adamını elin yağa kalkıp: ''Meni, Mili, dedi. Çok 
den aldı. Rita Mara'nın, ıerefine veri- tatlı bir gece geçirdim... Fakat eve 
len ziyafette bnlunmasına, ilk temsil- dönıneliyim... yolum uzun... Oliver 
den sonra zaferi tabnasma mani ol- beni götürür ... " Oliver, bir melek gi-
du. Rita evine döndü. Fakat Rita iç- bi güzel, ayağa kalktı, İnsanda itira-
ki içmez, kokain kullanmaz, bunları za mecal bırakmıyan tebessümünü 
yapmadan bu vakayı naaıl hazmede- gösterdi, (bu haliyle tam bir lnıriliz 
cek bilmem! Donka, Oliver ile Bili Ari•tokratı idi): "Affedeuiniz, dedi, 

- Ne çabuk... . 
Renk renk roplara bürünerek, bı • 

çim biçim modalar çıkaran genç kız· 
lar başlan, yakalan açık, kollan sı • 
vaİı, paltolonlan ütüsüz, .. fi!akaları 
yerinde delikanlılar artık gorunme~ ol 
dular. Belediye bahçesine, yazlık 11ne 
ma!ara artık kimseler gitmez oldu. 
Çetit çeıit insanlarla dolup dolup bo· 
plan meıire yerleri ıp ıssız, bombof 
kaldı?. . 

Ağaçlara bakıyorum; yeıillik Jerı 
henüz solmamı§, takvime bakıyorum• 
6'henüz kıfa vakit 'var'' diyor. insanla 
ra bakıyorum, herkes biribirini tesel 
li etmeğe çalıııyor: 

- Canan diyorlar. Bu, yaz böyle, ne 
kadar kıılar gördük. 

Fakat ıu genç kadın, kürklü man• 
toıuna ıanlmıt küçük dağlan ben ya• 
rattım diye mağrur, azametli geçtik
çe, §U ihtiyar adam, yıllarca kullana 
kullana yıprattığı paltosunu giydıkçe 
ıu, delikanlılar yeni yeni pardesü mo· 
daları çıkararak babalannm canını 
sıktıkça: 

- lıin lamı, cimi kalmadı diyo • 
rum. Kıt geldi.. Gerçe, üzümün, inci"' 
rin çıktığını yeni gördük; henüz ta• 
damadık. Yaz, meyva!arı henüz ma• 
na'Vlann dükkanlanndan çekilmedi. 
Galiba mevsimlerde seyrini §&tırdı. 
Yaza, kı§, kışa yaz demekten batka 
çare de kalmıyacak .. 

• * .. 
Tabiatte olduğu gibi bu, yıl gönül• 

]erde de haz.an var? Her yaz, roman• 
tik aık sahnelerine ıahit olduğunu İ• 
§ittiğimiz, Manaabrın koyu gölgelik• 
li ağaçları, Değirmenderenin ırk fon• 
dalıkJarı, Gölcük cennetinin mavi, 
ılık sulan bana öyle geldi ki bu yaz, 
sevgilileri, doya doya biribirlerine 
kavu§turamadı. Kalplerinde ka11rga • 
!ar savrulanlar bile tabiatin bu, ezici, 
üzücü, kahrına zebun oldu gitti. 

Her ıeye pes diyelim. Fakat bu, 
kııta kıyamette ıu, bozuk, çukur iz, 
mit yollarından nasıl geçmeli?. 

Cevdet Yakup 

Bu da ayıların doktoru galiba 
MUŞ, - Dazikon köyünden olup 

Kızıl Manastırda ikamet eden E•at 
kaybolan öküzünü aramak için or• 
manlığa girmi§, öküzün öldürüldüğü• 
nü ve yanıbqmda iri bir ayının yatıp 
uyuduğunu görmüıtür. Esat öküzü
nün ayı tarafından öldürüldüğünü an• 
lıyarak tee11üründen yerden büyükçe 
bir ta§ almıt, ayıya atınııtır. Ayı kal· 
karak karııaında Esadı ııörünce Üze
rine hücum etmit ve ıiddetli bir mü• 
cadele baılamıttır. Ayı Eaadı yere ya• 
tırmıı ve üzerine çıkmııtır. Eaat Öl• 
dürüleceğini anlayınca kendisini ya· 
lancıktan ölü vaziyetine .aokmut ve 
mücadeJeden vazaeçmittir Bunun Ü .. 
zerine •YI Esadı bırakmı§ ve yanında 
d.~~P ~rasır~ yüzüne tükürmiye, göğ• 
sunu dınlemıye ve bir mütehauıa gi• 
bi muayene etmiye baılarnııtır. Öldü• 
ğüne tamamile kani olduktan sonra 
pençelerile yeri kazmıt, topraklan E• 
aadın Üzerine çekmiı ve uz.aklaımıft.rr. 
Geceye kadar bu halde kalan Esat 
karanlıktan bilistifade toprak altın
dan çıkarak evine kaçmııtır. Bir çok 
yerinden yaralı bulunan Eaat tedavi 
altındadır. ...................... 

lstanbul Bqinci icra memurluğun • 

dan: Mahcuz ve furuhtu mukarrer tor• 

na tezgahı, makap, müstamel otomobil, 

yazıhane, koltuk, kanape ve sair eıya 

23-9-933 tarihine müsadif cumartesi gÜ• 

nü •aat 10 dan itibaren Beyoğlunda 

Parmakkapıda Şakirbey garajında bilmü 

zayede satılacağı ilin olunur. (7462) 

Fakat böyle deliliğe can feda ... Ca
hiller, düıünaenize ..• Oliver gibi bir a
damı bu derece çileden çıkarabilen 
bir kadın filmde ne yapmaz? ... Çün
kü bilir&İn.İz ki Oliver ancak perde 
üstünde iyi bir aftktır: Bunu hepimiz 
biliyoruz.. Bu yeni bir noktai nazar: 
Ha? .. Kim bilir, hu gece klübe gelir
ler mi? Haydi bakalım, pokerinize 
de•am ediniz... Sizi rahatsız ettim ..• 
Kusura bakmaz11nız, değil mi?... Et
medim mi? Ala ... Henri, oğlum, artık 
"Old - faahioned" istemem ... Sen ba· 
na susuz bir viaki ver! 

"Ha ... Eğer Sam Houaton'nin bu· 
rada, Hollywood'da ilk bangan nasıl 
kurduğunu dinlemek iıteraeniz ... 

"Yok, artık bu gece klübe gelin· 
mez .. .'' 

.. * .. 
Oliver: 
- Arabayı durdur. Ben ıünnek 

ialiyonım, dedi. 

bi •.• Donka da bilakis atef mi ate§ ... 
Üstüne bir damla damlasa daha düş. 
meden hubar olup uçacak ... Artık bu 
na da gördükten sonra Moresko'ya 
haftada aldığı be, bin dolar için: "'He 
lal olsun!" demekten haıka söylene
cek -söz kalmıyor.. Çocuklar, si2 ihti
yar Sam'in sözlerine baJmumu yapı§ ... 
tırm: Bu kadın gene be, bin dolannı 
alacak. .. Vay canına ... ikisi bir arada 

bir &lmedi ... Ah onlan öyle olduklan 
gibi fotoğraf makineııinin önüne gö
türmek kabil obaydı!... Gene de bir 
bakıma ortada fol yok yumurta yok
tu. Rita bara dayanmıt duruyordu. 
Makiyajinin gittikçe sarardığı için 
çehresi gittikçe kızarıyordu: Nihayet 
yüzünde, palyaço suratı gibi, iki kır
mızı müsellesten baıka bir teY değil
di; hala da gülümsiyordu ... Ye ziya
fet bitmeden evvel hiç kimıe sofraya 
oturmadı. Donka divanhanede oturu
yor, zümrütlerinit zibelinini tethir e· 
diyordu. Birer birer herkeı onun ya
nına gitti. Hatta Bili bile en sonra o· 
rada karar kıldı. Nihayet Rita barda 
yapyalnız kaldı. Yanında sade
"llanat Şubesi" nden küçük Joe Ray 
vardı. Sonuna kadar durdu. Onu gör
düm: Yakalığı yumutamı§, kelli felli 
bir adamın takarruyacağı bir hale gel 

"Yavrucuk yorgun! EYine sötürüp ge 
leyim", dedi. Onu otonıobiline kadar 
götürdü. ''Hepimi~ müteeuifiz ama, 
alıkoymak mümkün deiil!" Diye bir 
de ağız yaptı. Kadını bayağı kovdu ... 
Bayağı kovdu ... Ötesi var mı canım; 
kovdu diyonım ai:ı:e... Bunu Oliver 
yaptı. Bu hareketini çirkin buluyonu 
nuz, değil mi? Hayir... Hiç te çirkin 
değildi, bilhassa çirkin değildi. Oli
ver'den çirkin bir hareket sadır olur 
mu hiç? .... Kim bilir, belki de a§&ğl• 
da, otomobilde Rita'yı öpmüştür. Ne 
biliyorum ... Belki Rita da üç aydan
beri Olivo!r'den bu puMOyi bekliyor
du. Belki de onunla yalnız, yapayal
nız geçirdiği bu bet dakika onun naza
rında Bili Turner'in ziyafetinden oa
ha kıymetli idi ..• Çocuklar, erkek de
nilen mahlük acayip bir hayvandır; 
biz henüz bu hayvanın bütün huyla
rını öğrenemedik ... - Henri, bana 
bir "Old - faahioned" daha ver .. -
Donka emretmekten ho,lırndığı için, 
belki Rita muti davranmak istemi§ ... 

Turner'in arasına Rita'nm yerine o... Miıs Moreıko'yu evine götürüp ge11 .. 
ltıklarla aydınlanmış çeşmenin bu 

lunduğu Senta . Morika meydanın• 
da geçmişlerdi. Şimdi daba serin ve 
daha tenha mahallelere doğru gidi
yorlardı. Daha orada, haTa iod , de• 
nizıazı, Barhimuhitikf'!bir konuyordu.. 

turdu; hiç kimse onun aleyhinde tek rim ... Sonra "111'1 de buluşuruz .... " 
bir kelime aöylemeğe cesaret edeme- Dedi. Donka ile birlikte çıktı. Baka-
di. Bu giditle Bili kendisine yeni bir hm yarın gazeteler buna dair ne ya. 
mukavele teklif ederse hiç hayret et- zacak ? ... Merak ediyorum, doğrusü .. 
mem doğrusu ... Çünkü kendisini ben °Delidir, diyeceksiniz ..• Amenna ... --- Dtvamı 
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İstanbul ye Trakya Şeker F abrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni aene mahıulü toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene ıablmaktadır. Fiatlarımız eakiıl gibidir. Yani lıtanbuPda Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

çt;;!1r:. ~ristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 lan~ıtfa Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnru~tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon başına beı lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin yüzde yirmisi peıin ve 6ıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biitlln masraflar 
ve m~ s'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına aigorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
deren'. er için ılgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ılparlt ederek bedelinin temamını petfn ödeyenler vagon baıına bet Ura 
tenzilattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Babçekapıda Dördftncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adres1: Lıtanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

tat. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilAnları 

İstanbul Merkez Kumandan 
lığına bağlı kıtaat ve müessesa 
tın 933 teşrinievvelinden 934 
teşrinievveline kadar ihtiyacı 
olan 135,000 kilo sığır eti ka -
palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
24-9-933 pazar günü saat 15 
te yapılacaktır. Şeraiti öğren 1 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupla
rını komisyona venneleri. 

(229) (4384) 6086 

Merkez kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müesseselerin 
933 teşrinievvelinden 934 teş· 
rinievveline kadar ihtiyacı olan 
250,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 24· 
9-933 pazar günü saat on dört 
te Tophanede Merkez Satınal 
ma komisyonunda yapılacak 
tır. Seraitini öi7renmek f6teyen 

~ o 

lerine her gÜn ve münakasaya 

Mersin Ziraat. Bankasından: 
Sıra Emlakin Nevi Mahalle.ve Emlal< 

No. Mevkii No 
11 Hane ve dükkan Mahmu- 1-8 

lar diye M. 

Malsahibi Devir 
Kıymeti 

Angeli Mavrumati 51000 

Muhammen 
Kıymeti 
15000 

12 .. .. .. 10-1~ " .. 10000 5000 
34 ,. ,. ,, Muhtelif Tataraki 49500 12000 
35 ., ,, ,, ,, Ermiyoni 37000 11000 

122 Dükkan ,, 32 Argir Ermiyont' 2000 500 
1 -Yukarda vasıfları ya-rdı gayri mübadillere ait 122 sıra numaralı diikkin açlk arttır· 

ma ve mütebakisi kapalı zarf usulile nakten ve peşin para ile mülkiyeti satılmak üzere 
4-9-933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılnuştır. İhaleleri 25-9-933 
yirmi beş eylül dokuz yüz otuz üç pazartesi günü öğleden evvel saat onda Mersin Ziraat 
Bankası binasında yapılacaktır. · 

2 -Taliplerin muhammen laymeti üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak
kat teminat akçesini ihale saatinden evvel Ziraat Bankası veznesine yabrmaları lazımdır . 

3 - Daha fazla izahat almak İsteyenler ihale gününe kadar her gÜn öğleden sonra Zi 
raat Bankasına müracaat edebilirler. (4826) 6422 

Nis,,.nt~ında - Tramvay ve Şakayik caddelerinde 

ŞİŞL .İ TERAKKİ LİSESİ 
Leyli • Nehari • Kız - Erkek 

55 sene evvel Selanikte tesis ve 1919 da lstanbula nakledilmiı, Türkiye nin en eski hıuusi mektebidir 
Resmi Liselere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe musaJJalıhr. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniı bahçeli iki binada ayrı leyli teşkilatı ana. ilk . orta· lise sınıfları 
45 kişilik bir Maarif encümeninin nesa sızca - Almanca - lngilizce kurları vardır. 

Fraoret ve himayesine mazhardır.Mektep he rgün saat 10-17 arasında kayit itlerine 
bakar. TELEFON : 42517. (7073) 629< 

gireceklerin belli saatten evvel j 
teklif mektuplarını komisyona 

1 vermeleri. - --- -
(230) (4385) 6087 

• • 
Harbiye ve merbutu mek • 

tepler i~in 18014 kilo hafif ben 
zin 700 kilo A, 1002 kilo B. ve ' 
306 kilo C marka mohiloil ya
ğı ile 732 kilo gaz yağı kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 21-
9.933 persembe gÜnÜ saat 14 
te yapdac;ktır. Şartnamesini 1 

görmek isteyenlerin her gün 
1 

münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupları 
ru Tophanede Merkez Satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(251) ( 4457) 6{)89 

.. *. 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müessesat için 
1500 kilo sirke aleni münakasa 
ile alınacaktır. Münakasası 20. 
9-933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 a kadar yapılacaktır 
Şartnamesini görmek İsteyen
lerin her gÜn ve münakasaya 
gireceklerin belli saatte temi· 
natlariyle Merkez satm alma 
komisyonlllila gelmeleri. 

(255) (4461) 6090 

• • • 

Saraçhanebaşı - Münir Paşa konaklarında 
ERKEK .·LEY L 1, NEHAR l. ANA, İLK, ORTA 

RiYE LiSEtERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli liı edir. ltk smıflardan itibaren eciiehı lisam u>ecburidir. Fran· 
sızça, Almanca ve lngilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına azami itina ea.ilanelı:tedir. Talebeler sabah· 
lan mektebin hususi otobüılerile evlerinden alınır. akşam yine ayni vaııta ile evlerine .!'Önderair. Talim heyeti mem
leketin en yüksek muallimlerinden müteşekkildir. Kayıt muamelesi için her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat 

- :abul olunur. Tel. 20530 

NA DOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakıf Han fstanbul 

1hfiyat ve ~ermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hlsse senetlerinin (~ 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Eank.uı tarafından teıkil olunmuştur, idare mecllsl ve mlidürler 
he3 eti ,.e nıemurran kimilen Ti!rk~erdeıı mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tiirlıiyenin her tarahnda (200) ü geçeıı acentalarmın hepal Ttirkti1'1'. Tfir. 
kiyenin en mühim müea•eaelerinln vebankalannın aigortalat>uıı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıia ortalarını en iyi ~uaitlıı ı apar. Hasar vukuunda ıı:ararları •ilr' at ve kolaylıkla Gdıır. 

Telgraf: fMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 5985 
Harp Akademisi ihtiyacı i 

çin alınacak 180000 kilo arpa 
nın kapalı zarfında verilen fiat 

pahalı görüldüğünden 18-9- '•----------11!1 
933 pazar gönu saat 15 ten i Deniz Yolları işletmesi 1 Darülaceze müdürlüğünden: -
15 30 za kadar pazarlıkla satın ACENTALARl : 
alın' acag"ından "artnamesini · K k K" Ub T 1 4238 · Kuru üzüm Sovllll Mercimek Nohut K. Fasulye Dane zeytin 

" ara öy • opr ap e · ' 1 Kilo Kilo Kilo Kilo Kı"lo Kı"lo göreceklerin her gün ve pazar Sirkeci Mllhürdar zade han 
lığa gireceklerin belli saatinde Telefon: 22740 1500 8000 2000 3000 10000 3000 

K d lı - S t Balada cins ve mikdarları yazılı alu kalem erzakm kapa-Merkez uman an gı a m İ z M 1 R S Ü R ' A T 
alma Komisyonunda hazır bu p O S TASI h zarf usulile münakasaları 8-10-933 pazar giinü saat 14 te 
lunmaları. (312) ( 4907) başlayrak sıra ile ve on beşer dakika fasıla ile saat on beş bu-

6505 1 EGE vapuru 19 Eylül salı 11 çukta İntaç edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müessese-
i d~ Galata rıhbmından lzmir, ye müracaatları. ( 4981) . ~ . 

Harbiye Mektebi ihtiyacı İ· 1 

çin tabak, kaşık, çatal, ~luk, , 
sürahi, çay bardağı 20-9-933 1 

çarşamba günü saat 15 ten 
15,30 za kadar pazarlıkla alı· 
nacaktır. Taliplerin nümunesi 
ni ögrmek üzere her gün ve 
belli saatte teminatlarile Top· 
hanede Merkez Satın alma ko 
misyonuna gelmeleri. (307) 
(4932) 6540 

* * • 
1-larp akademisi ihtiyacı i

çin 2400 kilo patates 12-10-
933 perşembe günü saat 14 te 
a!eni miliıakasa ile alınacaktır. 
Şeraiti öğrenmek isteyenlerin 

Pire, lskenderiye'ye kalkacak-
tır. (4967) 5594 

KARADENiZ ARALIK 
POSTASI 

DUMLUPINAR vapuru 19 
Eylül salı 18 de Galata rıhtı· 
mından kalkacak Zonguldak, J. 
nebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye dönütte bun
lara ilaveten Sürmene'ye uğra-
yacaktır. (4966) 6593 

her gii11 ve taliplerin belli saat 
le t~ınınatlariyle Tophanede 
Merkez Satınalma komisyonu
na ı.!elmeleri. (314) ( 4962) J 

lstanbul üçüncü icra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa• 

raya çevrihnesi mukarer kurdele 21 Ey· 
lul 933 perıembe günii saat 12 de lstan· 
bulda Marpuççularda büyük Şiıeci ha· 
nında 25 numaralı mağazada paraya çev 

rileceği ilan olunur. (7471) 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Müflia Galatada Kumbaracı yokuıu alt ba 

iHTiRA iLANI 
" Mevaddı tebbiriye ve mümasiline 

ve bilhassa asid siyandriki messeden ve 
hamil olan mevat" hakkındaki ihtira i· 
çin istihsal edilmiı olan 23 Teırinisani 
1931 tarih ve 1437 numaralı ihtira bera· 
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere batka 
aına devir veya İcara verilmek teklif o .. 
lunduğundan bu hususta fazla malumat 
ecUnmek isteyen zevatuı, latanbul'da 
Bahçekapu'da Taı Hanında 43-48 nu· 
maralarda kain vekili H. W. Stock efen· 

§ında Adil Bey apartımamnın altında diye müracaat etmeleri ilin olunur. 
Marangoz T odoraki biraderler ıirketi
nin alacaklılara karıı teklif olunan kon· 
gordatonun müzakeresi için 26-9-933 ••· 

lı günü saat 13 te alacaklılann dairede 
hazır bulunmaları ilan olunur. (7478) 

_(7_3_70~)~~~~~~--.:6556 

Dr. A. KUTİEL 
Ko.raköy, Topçular cadd~i No. 33 

(6895) (5997) 

3 üncü Kolordu ilanları 

Niğde Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Niğdedeki kıt'at ihtiyacı i
çin 152,000 kilo ekmek kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 28 Eylül 933 per
şembe gÜnÜ saat 9 dadır. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Niğdede Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3297) (4726) 

6306 
* • .. 

Diyarıbekir Askeri SA. 
AL. KOM. dan : 

Diyarıbekirin Alpınar kö· 
yü civarında yapılacak bir a· 
det zabitan ve efrat paviyonu 

1 

inşaatı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. ihalesi 8 Bi 
rinci Teşrin 933 pazar günü 
saat 10 dadır. iktidarı fenni 
ve malisine itimat edilenler ve 
bu gibi inşaat vücude getir
miş veya vücüde getireceğini 
müteahhis bir mühendisin ve 
ya memurun musaddak teah
hüdünü ibraz edenler münaka 
saya kabul edileceklerdir. Mü 
saddak şartname, keşifname, 
ve projeleri görmek 
İsteyenlerin her gÜn ve 
münakasaya iştirak etmek İs· 
teyenlerin de· 1863 liralık te
minatı muvakkate makbuzla. 

, rile vakti muayyeninde Diyarı
bekirde K. O. SA. AL. 
KOM. nunda hazır bulunma 
ları. (3300) ( 4808) 

6415 

K. O. Kıt'atı hayvanatı ih
tiyacı için 440,000 k:.lo Yulaf 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur .İhalesi 4 T esrini evvel 
933 çarşamba günü ~aat 14 te 
dir. '.faliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya iştirak için ta
yin edilen gÜn ve saatte teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
lın alma komisyonuna mü
racaatları. (359) (4861) 

6453 • • • 
3. K. O. Hayvanatı ihtiya

cı için 440,000 kilo Arpa ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 4 Birinci T eş
rin 933 çarşamba günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin nümu 
ne ve şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte teklif ve teminat mek· 
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın komisyonuna 
müracaatları. (360) ( 4862) 

6454 
• •• 

1. F. Kıt'ah hayvanatı ih
tiyacı için 240,000 kilo Yulaf 

kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 4 Birinci Teş
rin 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin nÜ· 
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
İştirak için tayin edilen gÜn ve 
saatte teklif ve teminat mek· 
tuplarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma Komia· 
yonuna müracaatları. (362) 
(4864) 6456 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

İçin açık münakasa ile 6500 
kilo gaz yağı satın alınacak· 
tır. ihalesi 7 Birinci Teşrin 
933 cumartesi gÜiıÜ saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her ~ ve mü
nakasaya girmek için tayin e
dilen gün ve saatte teminatlari 
le Fındıklıda Üçüncü Kol Or
du Satın alma Komisyonuna 
müracaatları. (363) (4865) 

6457 
• • * 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlıkla 250,000 kilo odun 
satın almacatkır. İhalesi 20 
Eylül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. isteklilerin şartnamı 
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa gİrmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
g-elmeleri. (369) (9462) 

6582 
* • • 

1. F. kıt'atı ihtiyacı İçin pa· 
zarlıkla 220,000 kilo odun sa 
tm alınacaktır. ihalesi 20 Ey
lül 933 çarşamba günü saat 
15,30 dadır İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (370) 
(4965) 6583 

• • • 
Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 

hastahaneleri ihtiyacı için pa· 
zarlıkla konan 60,000 kilo ko· 
yun etine talip çıkmadığından 
ihalesi 20 Eylfil 933 çarşam -
ba giinü saat 16 ya bırakdıru:ş 
lrr. İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı· 
ğa girmek için o gün ve valc
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
ü. SA. AL. KOM. nuna gel
meleri. (372) (4986) 

• • • 
1. F. kıtaatmm pazarlığa 

konan 2540 adet bakır kabmm 
kalaylanmasına talip çıkmadı
ğından ihalesi 20 Eylul 933 
çarşamba günü saat 16,30 za 
bırakılmıştır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü kolordu satmalma ko
misyonuna müracaatları. 

kapalı zarfla münakasaya kon ----. --------
n;ıuştur. İhalesi 4 Birinci Teş· '[Hacı Fidan merhumu:ı halefi 
rm 933 çarşamba günü saat 

1 
Birinci sınıf 

15 tedir. T_ali~lerin ~~mune ve S6nnetçi E M f N 
şartnameyı gormek uzere her i . . 

.. .. • • \,şıkta~ Edıp B. ı;urt,manuıı ı;<çmişt" 
gun ve munakasaya gırmek ı- • Kabine Tel. ·HJ95. ı· v Tel 40o·ıı 

(371) (4985) 

çin tayin edilen gün ve saatte (6944) 6198 
teklif ve teminat mektuplarile ı-----------
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu il () R o L o C ----
Satm alma komisyonuna mü- D K l Ü 
racaatları. (361) (4863) t:t· ema sınan 

6455 idrar yolları hast.mütehassısı Karaköy 
* * * Poğçacı fırın sıruı No. 34. 

1. F. Krt'atı hayvanatı ih· Tel: 41235 (7171) __ _. 

tiyacı İçin 240,000 kilo Arpa 1 6314 



933 Kumbara Kur'alarının 
ikincisi ay başında çekiliyor 

Bu kur' adan itibaren mükafatlar bir misli tezyit 
edilerek senede 10.000 liraya iblağ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
5000 lira mükafat verilecektir. 

Birinci mtlkAfat 1000 Lira 
ikinci mükAfat 250 " 10 klıiye (100erdea) 1000 " 
20 

" 
(SOıerden) 1000 " 

175 
" 

(10ardan) 1750 
" 

Tevzi edilecektir. 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

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

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

gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Sabnalma 
komisyonundan almacaktır. 

3 - Münakasa 24-9-933 tarihine rastlayan pazar gÜnÜ 

ıaat on dörttedir. 
4 - Münakasaya girecekler hanği Ticarethane ve fabri

ka sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesikai makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri 

ni teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evvel komisyo
na vereceklerdir. 

5 -Örnek Satınalma komisyonundadır. İstekliler o-
rada görebilirler. <4521) 6185 

Devlet Demlryolları idaresi llAaları 

( 1 - Bogazköprü • Kardeıgedigi kısmının inşaat işletme 
sine açılması münasebetiyle muhterem halka bir sühulet ol
mak üzere 20 Eylül 933 tarihinden itibaren Kayseri - Ulukış
la arasında muvakkat mahiyette b~r muhtelit katar işletilecek
tir. 

2- Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayseriden saat 
7,25 te kalkan katar Ulukışlaya ayni giinde saat 16,36 va
racak ve Haydarpaşadan Adana ve Mersine giden posta ka
tariyle buluşacaktır • 

Cumartesi, Salı, Perşembe günelri Mersin. Adana'dan 
Haydarpaşaya giden posta katarının Ulukışlaya muvasalatm 
dan sonra Ulukışladan saat 13,10 da kalkan katar Kayseriye 
saat 21,35 varacaktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve 
Ankara' dan ayni yola Adana ve Mersine gidecek yolcufar şim 
dilik Kayseride bir gece kalac:ıklardır. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adana ve 
Mersine gidecek yolcular Kay.>eride aktarma ederek ayni gün 
yolalrına devam edeceklerdir. Ankara ve Samsundan gidiş 
günleri cumartesi, salı, perşembe; Ankara ve Samsuna geliş 
günleri pazar çarşamba ve Cuma ; 

Fazal tafsilat için istasyo.-ılara müracaat edilmesi rica olu 
nur. (4918) 6591 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

r İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü için lüzumu olan 
150 ton Lavamarin maden kömürü ile İstanbul İthalat ve 
Galata İthalat Gümrüklerile numunehane için lazım olan yer 
li kok kömürünün olbaptaki şartnamesi mucibince ve mahal 
lerine teslim şartile bilmünakasa alınacaktır. Talip olan1arın 
2-10-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te İstanbul 
ithalat gümrüğündeki satınalma komisyonuna müracaatları. 

(4828) 6464 

.... ,, ..... ....., ...... 

6537 

•• • ... .> ..,· ;T. • • • 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif VekAletince tam devreli ilse olarak tasdik edilmiştir. 

Fen ve Edebiyııtı Ticaret •re Ziraat Şubeleri vardır, 
Kolec ingilizce ve fransızcayı en lyi ögreten bir müessesedir. 

Üniverste bakalorya•ına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde başlıyacak ve 30 eylüle kadar devam 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylülde baıhyacaktır. 
Ücretler: Leyli 350, nısıf leyli 140 nehari 90 ve başlangıç ingilizce sınıh 

için nehari ücret 70 liradır. 
Daha fazla malümat almak iatiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 

müracaatlan rica olunur. 
Adre•ı fzmir posta kutu•u No. 258 -Telgrafı Kolec, fzmlr 

[65331 - 6001 -

İngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi 
Kayıt ve kabul baılamıştır. 

Cuma ve pa:ı:ardan maada hergün aaat (10) dıın [12) ye kadar mü· 
racııat. Tedrisata 25 Eylül paurtesi başlanacakbr. Tel. 41078 (6891 \ 

6166 

• •• 
Istanbul Universitesi Tıp 

Fakültesi Reisliğinden: 
Ebe Mektebi kabul şartları: 

1 - Tıp Fakültesi Reisliğine istida 
2 Nüfus teskeresi. 
3 Sıhhat raporu ve aşı ilmühaberi. 
4 4,5 X 6 büyüklüğünde fotoğraf (5) adet. 
5 Orta mektep şahadetnaınesi. 
6 Orta mektep mezunları kadroyu ilanal etmezlerse 

ilk mektep mezunlarile hususi tahsil görenler arasından İm· 
tihanla talebe seçilerek kadro ilonal olunacaktır. 

Taliplerin yaşları (20) den aşağı ve (35) den yukarı ol
mıyacaktır. 

7 - İstanbuldaki ikametgah ilmühaberi " Polisce mu
saddak olacak". 

8-Taşradan vuku bulan müracaatlara cevap verilebil
mek için adresleri yazılı pullu zarf gönderilmesi lazımdır. 

9 - Kayıt işleri "Cumartesi, Pazartesi, Perşembe " gün 
leri 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. (4884) 

6511 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

....-- İstanbul ve Galata ve Ticaret dahiliye ve Sirkeci Güm
rüklerine lüzumu o!an 2800 kilo manğal kömürü ile 220 çeki 
kesilmiş meşe cinsinden Odun olbaptaki şartnamesine tevfi
kan münakasa ile alınacaktır. Talip olanların 3-10-933 tarihi 
ne tesadüf eden salı gÜnÜ saat 14 te İstanbul İthalat Gümrü 
ğündeki Satın alma komisyonuna müracaatları. (4827) 

6463 

HER AYIN 

I / , 

6325 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları f 

T eşvikiyede ehven fiatla 
sablık mutena arsalar 

ESAS MEVKii VE NEV'i 

351 Tetvikiye Harbiye caddesi 1 harita numa. 

Miktarı T eminae 
Metro - Lira 
559 900-

ralı arsa. 1 

357 T etvikiye Harbiye caddesi 8 harita numa
ralı arsa. 

358 T etvikiye Harbiye caddeıi 9 harita numa
ralı arsa. 

385 Te9vikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
37 harita numaralı arsa. 

384 Tetvikiye ati Bostan, cedit Atiye sokağı 
36 harita numaralı arsa. 1 

383 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
35 harita numaralı arsa. 

382 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
34 harita numaralı arsa. 

381 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
33 harita numaralı arsa. 

394 Teşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
46 harita numarlı arsa. 

393 T e'vikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 
45 harita numaralı arsa. 

709.50 

721 

5911 

1 

581 

570.SC 

535 

543 

276 

277.50 

392 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 279.50 
44 harita numaralı arsa. r 

391 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 520 
43 harita numaralı arsa. 1 

403 Tetvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 526 

1000 

1000 

1
470 

ı 
300 

285 
1 
270 

ı 
270 

1 
165 
~ 
165 

f 
165 

' 350 
1 1 

350 
55 harita numaralı arsa. 1 

402 T eşvikiye atik Bostan, cedit Atiye sokağı 492.50 275 
54 harita numaralı arsa. ~ 

Balada muharrer arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek 
şartile ve açık arttırma ile 21 eylw 933 perşembe gÜnÜ satıla
cağından taliplerin hizalannda gösterilen teminat akçelerini 
müstashiben yevmü mezkurda ıaat on al.tıda şubemize müra
caatları. (4595) 6220 

TİCARET İŞLERİ UMUM MODORLÜGÜNDEN : , 
30 ikinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmi, olan ec• 

nebi tirketlerinden Alman tabiiyetli (Dö yçe Oryentbank • Deutacbe Orientbank). 

bu kere müracaııtla tasfiye yapılmaksızın ve bütün sermayesini bir kül olarak un• 

vanı ıirketle birlikte ve mukabilinde Dresdner Bank hisse senedi verilmek üzere 
Dresdner Bank'a temlik eylediğini ve mezkur ıirketin Türkiyede Doyçe Oryent· 

bank. Dresdner Bank Şubesi (Deuhche Orientbank Filiale der Dreıdner Bank). 
namı altında açlışacağını bildirmiı ve lazımgelen vesikayı vermittir. 

Doyçe Oryentbankla alakası bulunanların yukarda iımi yazılı bankaya ve ica• 
bmda latanbul mıntakası Ticaret müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(6933) 6197 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

~~· Mektebimizin Beden T erb '.yesi ve İş - Resim şubelerine 
muallim mektepleri mezunlarından Erkek talebe alınacaktır. 
Evvelce ilan edilen müracaat müddeti uzatılmıştır. Maarif da 
irelerine müracaat edenlerden başka girmek isteyenlerin Eylul 
sonuna kadar doğrudan doğruya Ankarada mektep müdürlü
ğüne istidalrmı göndermeleri. (4888) 

Satılık Tuğla, Kapı ve Pencereler 
Üçüncü Mıntaka Etlbba odasından. 

Görmek ve almak isteyen 1erin 21 Eylul 933 perşembe gü
. nü saat üçe kadar Cağaloğlunda Sıhhat müdüriyetinde Etib-
ba odası kalemine müracaatları. " (4984) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
' Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
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