
Belediye memurlarına an· 
cak ayın 12 sine doğru ma

bunun sebebi aş verilecek, 
nedir? 

FIA Ti 5 KURUŞTUR 

Yirminci asrın 
Hasta Adamı ---19 uncu asırda Osmanlı lmpara• 
torluğuna Avrupanın hasta adamı is
mi verilmifti. imparatorluk bilhassa 
asrm aon ruhundan aonra devletlerin 
elinde bir oyuncak olmu§tu. Hastaya 
ıifa vıırec;,!ı: çareler hakkında her 
devletin ayrı bir noktai nazan vardı. 
Bazısı fU tekilde ıslahat yapılmasını 
ileri aürer, bazısı ancak bu ıekildeki 
ıslahatın müessir olacağını iddia e
der. Bazısı da derdin çaresini hasta· 
nın ölümünde görüyordu. Fakat bü· 
tün bu çareler haatalığm teıhisine gÖ· 
re değil, her devletin kendi menfaati 
noktasından ileri sürülüyordu. Hasta 
adam nihayet öldü gitti. 

Yirminci asrın hasta adamı da A· 
vuaturya'dır. Avusturya Büyük harbe 
kadar orta Avrupanın büyük bir İm· 
paratorluğu idi. Bu genit imparator• 
luktan Çekoslovakya ve Macaristan 
gibi devletler meydana geldiği gibi, 
Lehistan, ltalya, Y ogoalavya ve Ro· 
manya arazi aldılar. Büyük harpten 
evvel iktıaadi bir kül olan bu memle· 
ketin bu kadar parçalara ayrılması, 
orta Avrupanın İkbsadi hayatını ti· 
razeainden çıkannıttır. imparatorlu· 
ğun Macaristan gibi bazı kısımlan 
ziraat meml..,keti idi. Çekoslovakya 
ve Avusturya gibi bazı kısımlan aa .. 
nayi memleketi idi. Harpten sonra 
birbiriyle iktısadi münasebetleri ke· 
ıilerek her biri ayrı bir kül olmak 
,.olunu tutunca hepsinin de vaziyeti 
ıı:ayıfladı. Bazı memleketlerin bir de· 
receye kadar yeni vaziyete intibak 
edecekleri anlatılıyor. Fakat vaktiy
le imparatorluğun paytahtı olan Vi
yana ıehrinin etrafındaki yedi mil
yonluk Avusturya Cümhuriyeti İm· 
kSnsızlık içindedir. Şimdiye kadar 
Avuıturya, büyük devletler tarafın· 
dan yapılan istikrazlarla vaziyetini 
idame edebilmitti. Ancak yirminci a•· 
nn hasta adamı için istikrazlar daimi 
bir tedavi olamaz. Bunlar 11zılan u~ 
J'Utluran ilaçlar ne,,inden tedbirler· 
dir. 

lmkanaızlık içinde bulunan A vus
turya için en iyi çare Almanyaya ilti· 
bakında aranabilir. Fakat bu en iyi 
çare de her Avnıpa devletinin siyase
tine muanzdır. Denilebilir ki, bu A
vusturya meselesinden baıka Avrupa 
devletlerinin üzerinde mutabık kal· 
dıklan bir beynelmilel mesele yok· 
tur. 

ikinci bir çare eski Avusturya fm. 
paratorluğunun ihya11 mahiyetinde 
bir kombinezon meydana getirilmek
tir. Malümdur ki, bu, bir buçuk se• 
ne kadar evvel, Tardieu tarafından 
ileri sürülmüt ve ltalyanın itirazına 
hedef olmuıtu. ltalya küçük itilafın 
dahil olduğu bu Tuna kombinezonu• 
nun Fransanın nüfuzu altına girece• 
ğiiıden .korkuyor. 

ltalyanm düıündüğü çare, eski A· 
vusturya • Macaristan İmparatorlu
ğundan bir kısmının tekrar ihyası ma· 
hiyetinde bir kombinezondur. Bu da 
Fran'8.nm İşine elvermiyor. 

Ancak doktorlar çare aramakta 
iken BPrlinde büyük bir tehlike be
lirdi: •\lmanvanın mukadderatına 
La.kim olan Hitler. raaizm yani ırk 
Üzerine dev Jet nazariyesini ileri ıÜr· 
dü ve bu siyasi nazariye bir din gibi 
Alman hudutlannın dıtına yayılma
ia ba.ladı. BP.lcika'da, Alaaa'ta, Da· 
nimarka'da, Çe!<oslovakva'da ve Le
histan'daki Alman akalliyetleri Hit· 
ler'in dinine Pinniılerdir. Berlin Al
manları kendisine doğru çeken müt ... 
his kuvvette bir miknatis halini aldı. 
Alman Hitleriatleri Avusturyadaki 
hükumet alevhine propağandaya bat 
11\dılar. Evvela Avusturyanm istikla
lini muhafaza, aonra da hasta ada
mın dertlerine devamlı bir ilaç Av
rupanın baslıca meselesi halini aldı. 

ilk önce Milletler Cemiyetine mü
racaat edilebilir. Alakadar büyük 
devletler bunun kestirme bir yol ol· 
duğuna kani değillerdir. Bir devre· 
den diğer devreye tehir için bir çok 
bahaneler bulunabilir. Arada Alman
ya Avusturya hükümeti aleyhine pro
pağandasında devam ederek emriva· 
ki yapabilir. 

ikinci bir yol, askeri müdahale ile 
iti halletınektir. Ve Fransada ıağ ce· 
nah fırkaların bu noktai nazarı ileri 
ıürdükleri görülüyor. 

Ancak Daladier böyle bir adımın 
meydana getirebileceği beynelmilel 
karıtıklıklardan korktuğu ıçın ışı 
Mussolini'ye bırakmıştır. Şimdi de Ü· 
çüncü çare olan bu Mussolini halle
decek yolu takip ediliyor. 

Filhakika Mussolininin bu mesele
deki vazifesi çok naziktir. ilk önce 
Fransa ile Almanya arasında bir ne
vi aracılık rolünü yapıyor. Sonra orta 
Avrupa meselesini hallediyor. Öyle 
bir tekilde ki, hem Avusturya Al· 
manyaya iltihak etmemeli, hem de 
Alman • ltalyan dostluğu devam et· 
meli. Öyle anlatılıyor ki, Mussolini'nin 
yürüdüğü yol, orta Avrupada siyasi 
kombinezonlar meydana getirmek
ten ziyade Avusturyaya bir takım ik
tuadi menfaatler temin eden iki ta
raflı mukaveleler imzasıdır, İtalya• 
tun Trieste limanında Avusturyaya 
bir takım iktısadi menfaatler vadet• 
tiği bildiriliyor. Avusturya ile Maca· 
ı-iat~n. arasında bir iktıaadi anlaıma 
teınını de !talyanın hedeflerinden bi
rini tetkil ediyor. Acaba bu tedbirler 
Avusturvanın dertlerine devamlı ça· 
ı-e olacak mı? Beynelmilel münase
betlerin bu kadar kararaızlığı içinde 
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aarif Veki liğin 
• 
ismet Pş. Hz. dün geldi 
Maarif Vekilliğinde şimdilik bir 
değişiklik mevzuu bahis değildir 

Yunan Başvekili geliyor - Celal Bey 
bugün bekleniyor - Başvekilimizin 
Sofya seyahati ayın 18 inde başlıyor 

Batvekil ismet 
Pata Hz. dün Er
tuğrul yatile Y alo· 
vadan ıehrimize 

gelmiıler ve Kadı· 

köyünde eniıteleri 
Abdürrezak B. in 

evine misafir ol
mutlardır. lamel 
Paıanan bugün An 

karaya gitmeleri 
muhtemeldir. Baı
vekil Hz. Ankara

ya döndükten son
ra Heyetivekile iç

timalan yapılacak, 
kalını§ itler çıkan
lacaktır. Baıvekili

miz 9 ey!Ulde Yu. 
nan Baıvekilinin 

Ankaraya yapaca• 

ğı ziyareti mütea· Dün ıehrimi:ı:e gelen 11e bugÜn Ankaraya dönmen 
kıp 18 eylUlde Sof· muhtemel bulunan lamet P'lfa Huretleri 
ya seyahatini yapmıya baılamak üze· Baıvekil M. Çaldariain Ankaraya ha-
re Ankaradan hareket edecektir. 1 reketi hasebile mesaisini tehir etınit-

Mö•yÖ Çaldari• geliyor tir. Malüm olduğu üzere M. Çaldaria 
ATINA, 4 - Meb'uaan Mecliıi (Devamı Sinci sahifede) 

2,5 milyon liralık vesikalar 
meselesi ne olacak? 

Vekalet aleyhine dava açıldı mı? 
Yeni talimatname vaziyeti tavzih ede
cek; bazı müşterek teşebbüsler de var .. 

lktısat Vekil v ekılt Mantis Bey 

Takas sisteminin ilgasından müte .. I 
vellit vaziyette yeni bir değitiklik yok 
tur~ Kazez ve §Ürek§.aının, takas mu
amelesini yapmadığından dolayı Tica• 
ret Odasına ve buna müsaade ebne
diği için lktısat Vekaletine noter va
sıtasile gönderdiği protestolan taki
ben, diğer bazı tacirler de bu hususta 
münferiden ve müttereken tetebbüs
lerde bulunmaktadırlar. 

Bu meseleyi, vekaletten bir kaç gÜ· 
ne kadar tebliği beklenen yeni tali
matnamenin hal ve vaziyeti tavzih e
deceği ümit edilmektedir. Ticaret O
dası, Kazez ve ıürekisının protesto-

sunun bir suretini vekalete aöndenniı 
tir. 

Protestosuna cevap alamıyan Ka· 
:z:ez müessesesi de, takas muame]eıi 
yapılmadığından ve zarar ve ziyana 
uğratıldığından bahisle mahkemeye 
müracaata karar vermiıtir. 

Vekaletten gelecek talimatnamenin 
yeni kontenjan kararnamesinden ev
velki hususi takas muamelelerine ait 
hakkımüktesepleri, bazı kuyut ve tU· 
rut ile, tanıyacağı ümit edilmektedir. 
Talimatname gelince, şehrimizde te• 
fekkül edecek bir komisyon, tatbika• 
tile ittigal edecektir. Talimatnamenin 
1ktısat Vekili Celal Beyefendinin bu
gün1erde Avrupadan avdetini mütea
kıp tebliğ edileceği anlatılmaktadır. 
Kazez ve ıüreki.smın protestosundan 
mütevelit vaziyeti de, talimatname hü 
kümlerinin halledeceği tahmin edil· 
mektedir. Diger taraftan yeni konten· 
jan kararnamesinin, takas sistemini 
kaldıt'J"•kla beraber, devlet takasla· 
nna .,./ ·aade ettiği malfundur. Yeni 
talimatname ellerinde 2,5 milyon lira· 
lık ithalat vesikası bulunan tacirlerin 
vaziyeterinden mada devlet takaala
nna ait muamelelerin de ne ıuretle 
yürütüleceğine ait hükümleri ihtiva 
edecektir. 

Rusların 
Hazırladığı 
Sanaryo 
M. Zarhi izahat veriyor 
istiklal harbi ve Türk inkılabı hak

kında çevrilecek olan filmin aenarya. 
sunu yazmıı olan 
Rus senaryo mu .. 
harrirlerinden M. 
Zarhhinin tehrimi
ze geldiğini yaz .. 
mıştık. M.Zarhi ile 
birlikte Rus Met· 
tuer en scCne ve 

e Yeni 
1 Yunaıı. 

Meclisindeki hadise 

Bütün muhalifler müt
tehit bir hareket mi 

hazırlıyorlar? 
'ATlNA, 4-Hükumetin, mu

halifleri parlamento müzakera
tına İftirak etmekten imtinaa 
mecbur eden hattıhareketi üzeri-

ne,muhalif partileri liderleri, vazi 
yeti tetkik ifin toplanmı1lardır. 
Muhalifler, hükumetin yalnız 
kendi vaziyetini takviye ifin bir 
fOk layiha/an lastik ettirmek yo
lunda tuttuğu hathharekete ma
ni olmak için liizımgelen tedbir
leri ittihaz edeceklerdir. 

Muhalifler, bu içtimada bütün 
muhalif fırkalara men•up olan 
meb'usların, parlamento içtima
larına iştirakine mani olmak 
için her şeyi yapmıya karar ve
receklerdir. Bu cümleden olarak, 
Mösyö Venizclosa yapılan sui
kast etrafındaki esrarı elkarıu· 
mumiyeye anlatmak için iftima
lar ve konferanslar tertip ede
ceklerdir. Muhalifler, ancak sui
ka.ı failleri meydana fıkhğı za. 
man, vazifelerine hitam bulmuf 
nazarile bakabileceklerdir. 

75 münhal 
Profesör ve muavinler 
kadrosunda bu eksik var 

Üniversiteye imtihanla 150 de 
asistan alınacak 

Maarif Vekil Vekili Dr. Refik B. dün 
de Universiteye gelerek bazı ziyaretler 

kabul etmiı ve ak· 
tam üstü içtima e
ıden müıavirlik Jıe • 
yetine riyaset et • 
mi tir. Dün Vekil 
Beyi sabık Darülfu 
nun müderiılerin -
den ba2ı zevat ziya 
ret etmişlerdir. Bu 
ziyaretlerin Oniver 
aite kadro işlerile a 
liıkadar olduğu tah 
min edilmektedir. 
Oniverıiteden, ha ... 
riçteki vazifelerini 
tercih ederek bir kı 
ıım profesör mua· 

Dr. Refik Bey vin namzetlerinin 
de istifası üzerine, 

kadroda 75 kadar münhal profesör ve 
muavinlik olduğu anlaşılmaktadır. Asis
tanlardan ise henüz tayin edilen kimse 
yoktur Üniversite idare heyeti asistan 
lar içi~ bir müsabaka imtihanı açacak
tır. Kadroda 150 kadar münhal asistan 
lık vardır. Fakültelere yeni talebe kay 
dü kabulü eylulün dokuzunda başlaya
caktır. Universiteye girmek ıeraiti es-
kisi gibidir. 

Rıhtım şirketi 
Satın alınacak mı? 
Şirket müdürü haberim 

yok .. diyor 
Ankaradan gelen bir telgraf haberi· 

ne göre, hükumet, latanbul Rıhtım Şir
ketini satın alma • 
ya karar venniı ve 
hükiimet namına 
Adliye vekili Saraç 
oğlu Şükrü Beyle 
ıirket direktörü M. 
Kanouj arasında bu 
hususta ilk temas
lar vuku bulmuştur 
MukaYeleye göre, 
hükfu:net tesisatı sa 
tın alınca, şirket 60 
ıene müddetle her 
sene bir milyon Ji. 
radan fazla bir meb 
liğ vermesi İcap et 
mektedir Ancak şir 

Saraçoğlu .Şükrü B. ket mukavelesi mu
cibince taahhüt ettiği bir lason tesiaab 

(Devamı 2 foci sahifede) 
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Büyük bir yangın 

istikbal hakkında tahminde bulun
ma~ _kol'.'y değildir. Fakat şu söyle
nebılır ki, Almanyanm muvafakatine 
iktiran etmeksizin yalnız Avusturya 
meselesinin değil, orta Avrupa mese
lesinin halli de mümkün görünmiyor. 
Almanya anschluss'tan batka bir hal 
ıekline muvafakat eder mi? Çok şüp
heli. Çünkü zaman Almanyaya yar
dım ediyor. Sadowa zaferinden son
ra Avusturyayı derhal parçalamak 
istiyenlere kartı Moltke'nin cevabı ıu 
olmuştu: 

senaryo muharrir- IZMJR, (Milliyet) - lzmir • 

- Onu tarihe bırakalım. impara
torluğun mukadderatı zaten o yola 
doğru gidiyor. 

Şimdi de Hitler küçük Avusturya• 
nın mukadderatı hakkında ayni itmi
nan ile ayni cevabı verebilir. Fakat 
görüniyor ki. azıcık tarihin l'İdişini 
de teşri etmek iıtiyor. 

Ahmet ŞUKRU 

!erinden M. Yout· Kcuıaba hattı üzerinde Halkapı-
kevitch ile Rusya nar istasyonunda büyük bir yan-
ainema gnıpu Mü .. 
dürü M. Witkine gtn oldu. Atölye ve depolar he-
de gelmişlerdir. M. men kamilen yandı. Takriben 
Y outkeYitch tanın· 150 bin liralık zarar vardır. Y o-
m•§ bir sinema mu· M. Witkine lun kapanmaması için icap eden 
harriridir. Şimdiye tedbirler alınmıştır. Yanan yer-
kadar "Ayıp,, ve ,,Altın dağ" İsmin- ler Unyon Sigorta .Şirketine ıi- • 
de iki film vücuda getirmiş ve bunlar 
Avrupada çok ra~bet gönnüstür. M. gortalı idi. 
Y ou tk,. .. ·: ...... -., ~,,. h,...:""; ... "'.... P ~,. H .. si nema 1 llmiii!iee;;;;;;;;;:ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Sofyada karışıklıklar oldu, 
'{ ahudi mahallesinde yapılan 
nümayişlerde polislere taşlar 
atıldı, tevkif edilenler var. 

Tel •. {Müdür: 24318. Yau müdü.rüı 24311. 
idare •• M•tbaa: 14310. 

,Maslak faciası aydınlandı! 
Alaettin Beyi kazadan sonra evine 

götüren şoför her şeyi anlattı 
Alaettin Bey tevkif edildi - Şoföre 
verilen on lira - (T. L.) Hanım - Bu 

kaza ve bu facia nasıl oldu? 
Bir jandarmamızın feci ıureıte ölü

mü ile neticelenen !Maslak yolundaki 
esrarengiz otomobil kazasının dün bütün 
esran anlaıılınıt, dört, be§, meçhullü mu 
amma halledilmittir. Perıembe gecesi 
vuku bulan bu hadise karilerimizin ma· 
lümudur: Kliıeci Alaettin Bey o gece ya 
nmda biılunan arkadatı izzet Beyle be
raber Lala birahaneıine gitmi§, bir müd 
det oturup rakı içmiı, ıonra çıkınıt, po
lise müracaat ederek otomobilinin kay· 
bolduğunu haber venniıti. 

Alaeddin B. ve arkadap ne 
diyorlardı? 

Bu esnada kaybolduğu iddia edilen 
otomobilin Maslak yolunda bir jandarma 
yı çiğnediği anlatılmış hemen nöbetçi 
müddeiumumi muavini Salim Beye key 
fiyet bildirilerek bu noktadan da tahki 
kaİa batlarulmı§tı. Bittabi Alaettin Be
yin: 

- Otomobilim kayboldu ıeklindeki 
ihbarla bu vak'a arasında bir münase
bet görülmiif, ilk ıüpheler Alaettin Bey 
le arkadaıına teYcib edilmiı, Alileıtin B. 
eYvelil kazayı hayret ve taaccüple kar· 
tılamıı, sonra da kazanın saat 9,30 da vu 
ku bulduğunu görünce ı 

- Ben Laladan aaat onda çıktım. Bu 
kazanın benim tarafımdan vukuuna İm· 
kan yok demİfti. Arkadqı izzet Bey de 
Laladan saat onda çıkıldığını aöylemiıti. 
Filvaki kazanın kimse tarafından görül
müş olmamaıı, hi.disenin yegi.ne müta .. 

Hadüeyi bütün içyü;ı;ü iJ., meydana 
sıkarmıya muuallak olan /ılüddeiu· 

mumi mua11ini Salim Bey 
1ıidi jandarma Hainf oğlu Haııanın bayıl 
maaı bu iddiaların akıini de teyit ede
memiıti. 
Şüphe bir nura doğru kofmakhr 

Fakat bütün fÜpheler Alaettin Beyin 
üstünde toplanıyordu ve Aliettin Beyin 
aleyhindeki deliller pek çoktu: 

1 - Alaettin Bey arkadatı izzet E'• r• 
(Devamı 6 ıncı sahifede) "ik 
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Telaşa düşecek birşey yok 
Tifo şehre serpme bir halde olmakla 

beraber tehlike yoktur 
Meyve, çiy şeyler yemekten, şüpheli su İçmekten 

sakınmak lazımdır .• 
Son giin1erde ti

fo, aalgm halinde 
olmamakla beraber 
gene endi§eyi mu .. 
cip olacak derece
de çoğalmı§tır. ls
tanbulda Kumkapı 
Y enikapı, Samatya 
Beyoğlunda Asma
lımelçit, Şi§Iİ, Kur
tulut ve Taksimde, 

Boğaziçinin bazı 

ıemtlerinde, ezcüm 

le Ortaköy, Kuz
guncuk ve Beykoz• 
da tifo vukuatı sık· 
!atmaktadır. Maa• Dr. Osman Şerafeddin, Ali R=ı Beyler 

mafih yevmi tifo vakalan ( 8) i, niha- 1 
yet ( 1 O) u geçmemektedir. Ölümle ı 
neticelenen vaka çok azdır. 

Vilayet Sıhhiye Müdürlüğü, bu has
talıkla ciddi surette mücadeleye ka· 
rar vererek, vaka zuhur eden mahal
lerde, halkı atılatınıya baılamıttır. 
Hükümet ve belediye tabipleri, tifo 
vakası çıkan evlerin civannda oturan 
herkesi mecburi a§ıya tabi tutınakta· 
dır. 

Haatalığm tifo olduğu tespit edil
mek üzere her hasta Üzerinde kan 
tahlilinden batka Emokültür denilen 
bakteriyoloji tahlili yaptınlmakta, 
hastalığın tifo olduğu tethis edildik
ten sonra evin kapıaına "burada tifo 

vardır!,, ibaresini havi san kD.ğıt ya
pı§brılmakta ve tifo çıkan evin civıı· 
rmdaki bütün evlerde mecburi a§ı U• 

aulü tatbik olunmaktadır. 
Bazı hastalıklar, araz itibarile ti· 

foya çok benzedikleri için bugünlerde 
her ateşi yükselen hastaya kendilikle· 
rinden tifo tethlsi koyanlar vardır. 

Halbuki tifo, ancak mütehassıs dok 
torlann yapacağı Emokültür tahlilin· 
den sonra meydana çıkan hastalıklar• 
dandır. Mevsim icabı mide ve barsak 
bozukluğundan ileri gelen bazı hasta• 
!ıklar da bugÜnlerde çoğalmıttır. Bun• 
lan tefrik etınek lazımdır. 

Şimdiki halde, afı iataayonlan teai
(L{Jt/M sahifeyi çeviriniz) 

ita/yanlarla güref ha;ı;ırlıklarına deuam ediliyor. BugÜn acçme müsa• 
bakalan yapılacak. Dün Eakiıehir gÜ ref ıampiyonlan geldiler. Resmimia 
onları göateriyor: Sıra ile kaptan: Celal, Mu=fler, lz.z.et, Ertuifrul Mestall 
Beylerdir. Yaz.ısı •par aütunlarımı~adır• 
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Tarihi tefrika: 104 

Ya=n:'$.N. Hor ı..lda (Milllret) bodlr. 

Sadrazam Sait Paşa 
1 

"Tarik,, başmuharriri Hamit Vehbi Bey. - Sait Paşanın memnuniye
ti. - ikinci Mahmut zamanındaki Vehabi: ıJak'ası.- Sultan Hamit, Mı 
sır meselesi için Sait Paşayı sıkıştırryor ! 

Mektebi Tıbbiye başkatibi Tarik ga- mişlerdi. Biraz müddet teı-sanede mah-
zetesi başmuharriri Hamit Vehbi Bey, pus kaldıktan sonra bu şakiler,Müftüül 
Sait Paşanın pek gözdesi idi. Mumailey- enamın fetvası ve Sultan Mahmudun 
hin edebi kudretiıü, bahusus "Meşabi- fermanıle idam olunmuşlardL 
ri lslam,, namındaki eserini beğenmişti. "Ovakit Enderonu Hümayun sefer!i-
Hamit Vehbi Bey, ara sıra konağa gider, !erinden Ze~ Efendinin söyleyip Sul-
gelirdi. Mısır meselesinin hadderecede tan Mahmuda takdim ettiği: 
mevzuumckal olduğu günlerde bir gün, Kurtarıldı Kabetullah nusreti Yezdan 
Sadrazam Sait Paşayı ziyaret etmişti. ile 

Bütün ecnebi gazetelerinin bahusus Nesli V ehhabi kesildi seyfi Mahmut 
lngiliz, Fransız, Arap matbuatının neş- hiin ile 
ı·iyatı üzerine söz açılnu§i Sa.it Paşa, Ha- (1241) 
mit Vehbi Beyden yeni, mütemmim ma- " Matlalı bir taı;h manzumesi, En-
lı.i:mat sormu~tu. dronu Hümayun sicille.-inde manzurwn 

Hamit Vehbi Bey: Zatı samii fehima- olmuştur. Merhum dedesi zamanında ol-
nclerinin tekrar işe atfmazarı kiyaset bu- duğu gibi Sultan Hamit J;:fendimiz, bu 
yurmalarının husule getirdiği tesiratı iıin mukaddemesinde aciz bendelerini 
haseneden mütehassis olduğunu ve ahval istinıa buyursa.Jardı, lrabi vak'ası sürat· 
de ümidisaliilı belirdiğiıü, ıöyliyerek ye- le ve hüsnü suretle neticelenirdi ve te· 
ni postanın getirdiği haberleri vermişti. kaveti ı·eımen il3.n olunan lrahi tutulup 

buraya e-etirilir, cezayıseza&ı verilir ve it, 
Sohbet bu tatlı mecraya girince, Sa.it bu peres~·e gelmez ve lngilizler, Mısırı 

Paşa, müftehir bir tiyve ile söze başlı- İşgal edemederdi. LaJri.., ne yapalını, 

lıy~iz, A!aka.der\11 istitaa devlet ve mukadderat böyle imiş!,, 
memleket ümurunun hüsnü cueyanrna Diye döğüp dert yamnıştL 
ç;;.lışırrz. Hü üniyetimi.z, iktidarımızın Hamit Vehbi, Sa.it Paşa merhumu 
fevkinde olduğundan tevfikihüdaya maz- çok beğenirdi. Muharrir aciz ile Hamit 
hıuc oluyoruz, hamdederiz ! Vehbi Bey öz kardeş derecesinde sevişti-

- ğimizden ekseriya matbaada ve evleri· 
Diye bw mukaddemeden sonra orta- mizde bjrJeşir, söhbetler ederdik-

ya tarihi bir misal getirip istid!alde bu
l unmııftur: 

- "Rana bilirsiniz ki Sultan Hamidi
evvel ve Selimioalis ;ı;amanmda fenalaş
nağa başhyan Hicaz ahvali, mahut Ve
habilerin tecavüz ve ihtilili, Sultan Mah 
muduıani deninde hat bir dereceye gel
mişti. 
"Mus1ümanlıkta bir netti protestanlık 

gibi garip bir mezhep çıl<annak istiyen 
V ehabiler, Necitten kalkarak Mekkeyi, 

1edineyi zaptetmiıler, makamat ve me· 
rakıdimübarekeyi hedim ve tahrip eyle
mişler ve hac yolunu, her diyarın bacıla 
rma kapamışlardL Bu hareketler, ı •. 
18.miyet ve ve hilii.fete dokunuyordu. 
De•let, epey uğraımıf, bapraınamıştı. 

"ikinci Sultan Mahmudun sadrazamla
rı Yusuf ve Derviı .,aJalar ile Şeybülis

Mekki zade Asım molla Efendi,hüs 
ir ve idare ile Mehmet Ali ve lb
paşaian, hususile Tosun Paşayı 

bu iıi tahmil ettiler. En sonuda 
o•un Paşa, gayret ve himmet edip Ve

habileri def'ütenkil ile Mekkeyi kurtar
d;, Hac yolunu açtı. 

"Hatta Vehabilerin reisi (Suut) ile 
( Şeyhül Urbani) ve haznedarı:nı esir e
dip zinciribent olarak lstanbula gönder· 

• • 
Su1tan Hamit, Mıslr meselesi için Sa· 

it paşayı sıkıştmyordu: 
"- lrabi paşa is yanım bahane ederek 

lngilizler Mtsrra ayak basmışlar, asker 
ikame etmişler, her gün bir başka bat
ve ile ileri giderek yerleımeğe koyu\, 
muşlardır. Seneler geçiyor, bala çekilip 
gitmiyorlar. Biz de eli bağlı mal sahihi 
va.%İyetinde hukukumuzun çiğnendiğine, 
kaybolup ~itmekte olduğuna şahit ve 
seyirci gibi atıl ve mükedder bulunuyo
ruz. Ne yapıp yapmalı, Mıs:rı lngili.z iş
galinden kurtarmalı, tahliye ettirmeli 
Hidiviyet işlerini mahallin icabına ve d~v 
letimizin menafüi.liyesine uygun -surette 
hüsnütanziın ve tesise çahJmalıdırt,, 

Tarzında şifahi ve tahriri iradelerile 
Sait Paşaya emriihtar ediyordu: 

Sa.it Paşa, düş;;nmüş, taşınmış, lstan- · 
buldaki lngiliz sefirile görüşmüş, Lond
raya yazdırmış ve Mısır meselesinin iki 
devlet arasında bakkıinsaf ve aklihik-
met dairesinde halli için konuşmaya mu
vaffakiyet cevabı alınıftL Sultan Hamide 
bu muvaffakiyetini arzetmi,, Padiph 
memnu.n olmuştu. 

(Bitmedi) 

Yarın: i 
1 Sadrazam Sait Paşa 

2 

1 
Hasan Fehmi Paşanın fev kalôde elçiliği. - Fransa, Al

manya, Rusya devletleri müdahale ettüer! - Denize düşen yılana 
•arı'ırmış! - Lord Granville'in lôvihaııt. · 
~ 

•İne lüzum görülmemiştir. Çünkü hu ı 
talık hat şeklinde değildir. Ve sık ta 
ol ... bunları münferit vakalar telakki 
etmek daha doğru olur. 

Vilayet ve belediye sıhhiye teıkila
tı, elbirliğile hastalığın umumi bir şe
kil almama"u için icap eden tedbirle
ri ittihaz ettikleri için endi,e edecek 
bir §eY olmadığı temin edilmektedir_ 

itli Rıza Beyin izahatı 
Vilayet Sıhhiye Müdürü Ali Rıza 

Bey, tifo vakaları hakkında dün bir 
muharririmize ıu izahatı vermiştir: 

- Her sene bu mevsim.de, tifo ve
kayii görülür. Nitekim bu sene de 
münferit bazı vakalara tesadüf edil
di. Tifo vakalan bir mahalle münha
••r değildir. Tek tüktür. Bir kaç !(Ün
den beri de seyri azalmaktadır. Nere
de tifo vakaııı görülürse, vak.anın bu
lunduğu yer ve muhiti derhal aşıya 
tiıbi tutulmaktadır. 

Tifoya kartı l&zımırelen tedbirleri 
ittihaz ediyoruz. Ezcümle bekar oda
larında ve hanlarda temizlik yaptınl
dığt gibi, şurada burada birikmiş süp
rüntüler de ortadan kaldmlmaktadır. 

Aşı parasızdır. Herkea, kendisini a-
4ılatmalıdır. Piflllemit meyveyi, temiz 
icme auyu ile yıkamadıkça yememe
lidir. 

Tifoya kartı ecnebi müstahzarab 
komprimeler de vardır. Dahilen alm
makt1'.dıT. A,ı yaptırmakta.o çekinen
ler, doktorlarma mÜTAcaa.t edere~ bu 
~omprimeleri kull~n.abi1irler.~, 

Osman Şerafeddin Beyin izahatı 
Bir muharririmiz doktor Osıru;tn Şe

rafeddin Beyle g-öriişerek tifodan ko
runma çarele.-ini kendisinden sormu, ... 
tur. Osman Şerafeddin Bey, demiştir 
ki: 

- Tifo, koru11maaı kabil olan has
ta\ıklMdandır. Yapılacak tey, evvela 
mikrobun membAt olan ba~taları, ayır 
mak o'm"hdır. Bu da, ya bir hastaha
n.,de, vahut evde ha.atayı ayn bir oda
da bulundurmakla olur. Hıuıtanm 
yanma kimse girmez. Hasta ile temas 
edenler, yemek yemezden ve gıda 

maddelerine temaı etmezden evvel el· 
!erini güzelce yıkamalı ve biraz da iı
pirto veya kolonşa ile uğuıturmalıdır. 

"Haatanın oturağına kireç kaymağı 
konmalı vevahut pisliğinin üstüne adi 
asitfenik dökmelidir. 

"Hastanın çamaıırlarıru, yatak ve 
yorgan çar"'lflarrnr aYt"ıca kaynatmak 
k>.p eder. Bundan başka tifo çıkan e
v;n halktn" ve bir kA(". vaka çıktıi!ı 

takJird,. bütün mahal!• ahalisine, tifo 
"" ı tatbik olunur. Hükfunet, bu lü
zıımu nazandikkAte alarak kemalicid 
di"~f"tle her tcı.r:\fta a'ı yaptırmakta

dır.Bundan başka böyle ucak yaz gün 1 

!erinde yaı meyve ve salatalık gibi 
ıeyleri yerken dikkatli bulunmalı ve 
şüploeli sulan içmemelidir. 

"Tifonun mikrobu, baatanın pisliği 
ve idrarile harice çık.ar. Tifonun ha 
va ile sirayeti yoktur. tJlikrobu havi 
mevadda dokunmak veyahut bu mad
delere bulatarak kirlenmiı gıda.lan ye 
mek, yahut ta bu mevadın kanttığı su 
yu içmek 5uretile hastalık sirayet e
eder. 

"Halk, daha ziyade açıkta çeıme
lere gelen ve kolaylıkla içine hariçten 
toz ve buna benzer ,eyler düıebilen 
sulardan sakınmalıdır. 

"Memba sulan~ iyi muhafaza edil
mek ve mikrop h8.mili bulunmıyan eş· 
has tarafından dolduruhnak :ıartile 
tehlikesizdir. Meyveleri yemezden ev
vel güzelce yıkamak icap eder. Bir 
müddet permanganat mahlı1lünde hu· 
lunduruluı> sonra tekrar yıkanmak 
tartile üzüm. şeftali, gibi meyvelerin 
kabuklarile beraber yenmesinde bir 
nıahzur yoktur. Maarnafih, bu mev
simde meyveleri hosaf veya kompoı .. 
to halinde almak daha muvafık olur.,. 

Madenlerimiz için yeni 
tedbirler 

Ali jkbıat meclisi, madenlerimizden 
azami surette istifade yollarını şubat iç 
tima devresinde görüıecektir. Bu husus 
teki tasavvurlara göre, madenlerimizin 
devlet vergilerien matrah olmaktan ziya 
de halk i~in bir kazanç membaı addedil
mesi, madenlere yatınlacak sermayelere 
kolay! k cösterilmesi, maden işlerile yal 
nrz bir ınerciin ittigal etmesi liznn gö
rülm~ktedir. Bu hususata dair ba~ı ye
ni al:kim konulması mevzuu bahiıtir 
Ayni zamanda madenlerdeki te.isatm: 
fazla randman alınmasını t.emİ.Plen son 
aistem iJi.t getirilmesi de düşünülmekte 
dir. 

İki hayvan sergisi 
Bulgar Ziraat nazırını himayesi al. 

tında Bulgar Ziraat cemiyeti ve hayvan 
yetiıtirme birliğinin iıtirakile Bulgaris
tanın Lonece köyünde 10 eylulde Der
nianezi köyiinde 24 ey\ulde iki hayvan 
ıergiıi tesis edilecektir. Bu sergide Bo 
ğa, inek ve danalar teşhir edilecektir. 

Mecburi İtalyanca 
l talyan gazeteleri Firanadan bildiri) 

diğine cöre, Kral Zoğo'nun bir iradesi
le ltalyan lisanının bütün Arnavut mek 
lepJerinde mecburi okutulması emredil
miıtir. ikinci bir irade ecnebi memlek.ct 
!erde tahsil eden Arnavut talebenin yüz 
de sekaeni 1 tal yan Üniversitelerine ııit
mesi mecbur kılınıyor. 
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HARiCi HABERLER 
Sof yada 
Kargaşalık 

Yahudi mahallesinde nü
mayişçiler tevkif edildi 
SOFYA, 4. A. A. - Komünist 

günü münasebetile karga,alıklar 
olmu,tur. Yahudi mahallesinde 
nümayişte bulunan 100 kadar ko
münist polise hücum ederek ta~lar 
atmı~lardır. 10 kişi tevkif edilmiş
tir. 
Diğer taraftan Alman sefareti ö 

nünde toplanmış olan 30 kadar 
nümayi~i polislere ta~lar atmış
lardır. Nümayişçilerden birisi 
yaralanmıştır. 

Bulgar Kral ve Kra:i;esi 

l.ONDRA, 4. A. A. - Dün Lond 
raya gelen Bulgar Kral ve Krali
çesi bugün birçok ziyaretlerde bu 
lunmu~tur. Kral ve Kraliçe yarın 
fskoçyaya gidecekler, orada Bal
moral ıtatosunda lngiliz Kral ve 
Kraliçesine misafir olacaklardır. 

Rusya - Lehistan 
---o--

lki hükumet arasında 
askeri bir ittifak mı? 
PARIS, 4 (A.A.) - Bugün öğleden 

sonra çıkan Paris gazeteleri Da.ily He
rald gazetesinin Varıova muhabirinin 
gönderdiği bir haberi olduğu gibi sütun 
larma geçirmişlerdir. Muhabir hu yazı
oında diyor ki: 

Sovyetler birliği hükfuneti Bol,evik 
ihtilıilinin" yıldönümü münasebetiyle ge 
lecek ikinci teırinln yedisinde yapıla
cak ıenlikler münasebetiyle Mareşal Pil 
sodski'yi Moskovayı ziyarete çağırmak 
niyetindedir.' 

Muhabir Sovyetler birliği ile Lehis
ta narasıdnaki münaıebetleri.n gitgide 
düzelmekte olduğunu . da bu vesile ile 
kaydettikten sonra şu sözJer.i ili.ve edi
yor~ 

Şayet, ihtimal verildiği üzere Ma
reşal Pilsodski 1Moskovaya gidecek o
lursa onun bu seyyahatinin Lehistan ile 
Sovyetler birliği arasında askeri bir itti 
faka vücut vermesi mutemeldir. 

Lord Grey'in hastalığı 
ağırlaştı 

LONDRA, 4. A. A. - Lord 
Grey'in sihhi vaziyeti, ansızın a
ğırla~mı,hr. Hasta derin baygın
lık halindedir. 

Elektriğe bbykot 
BELGRA T, 4. A. A. - Sıbistan'da 

Çacak ıehri ahalisi bir Avusturya şir
ketinin veTdiği elektrik cereyanının çol.t 
bahalı olmasını protesto için "Elektrik 
e-revi" yapmağa karar vermiştir~ 

Bütün mağazalar, lokantalar, oteller 
ve hususi evler elektrik tesisatını petrol 
lamhalarile değiştirmişlerdir. Yalnız şe 
bir sokakları elektrikle ayılmlab.lma.kta 
dı<. Belediyenin tirketle bir mukavele
.si vardır. 

lrlanda'da cümhuriyet 
tesis edilecek mi? 

LONDRA, 4. A. A.- Serbest 
lrlanda hükılmeti basvekili M. de 
Valeranm muhalefet fırkalar aley 
bine birleşmeden evvel intihabata 
ba,lamak istediği hakkında dola
fan rivayetler üzerine " Daily Te
legraph" bu sabah M. de Valera· 
nm bir beyanatım ne,rediyor. Baş 
vekil bu yakınlarda intihabat yap
tırmak niyetinde olmadığım söylü 
yor. Bununla beraber, halktan ev
velce müsaade almadan cümhu
riyeti tesis etmek te istemediğini 
ilave ediyor. 

Almanların Danimarkada 
propagandaları 

KOPENHAG, 4. A. A. - Bu hafta 
Schlesvig'in bütün polis komiserleri Ko 
penhag'da toplanacaklardır. Komiser
ler, Adliye nazırı ile birlikte Nazilerin 
bu vilayetteki faaliyetine bir nihayet 
vermek üzre alınması lizımgelen ted
birler için gÖrÜ§ecek!erdir. 

Bu münaseebtle hariciye nezaretinin. 
naıiri Politiken gazetesi ıunları yazı
yor : 

" Danimarkanm ScbJesvig viliyetin
deki Alman matbuatının çehresi pek 
fazla 'iddetlidir. Bu vilayetteki Alman
lar Danimarkaya karşı mücadele için 
Almanyadan tahsisat alıyorlar, geceleri 
askeri mahiyette taliınler yapıyorW. 

İngiliz T rade-Union'larının 
kongresi 

LONDRA, 4. A. A. - Bugün Brigh 
ton'da Trade-Union'ların senelik kongre 
ıi açılmaktadır. Kongreye 3. 367.911 a
zası olan 208 teşekkülün mümessilleri 
iıtirak edecektir. Bu teşekküllerin ge
çen seneye nazaran bu ıene 250,000 •· 
zası eksilmiştir. 

Müzak.ett.lerin ehemmiyetli noktası. 
diktatörlük mese!esi üzerindo toolan
maktadır. 

Rusya - İtalya 
-o--

Misak hakkında Rus 
gazetesi ne diyor? 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - Tassa A
jansı bildiriyor: 

Başmakalesinde Sovyet Rusya - 1-
talya miıakroın imza edilmiş olmasını 
mevzuu bahseden lzvestia gazetesi di
yor ki: 

(Ne ltalya ve ne de Sovyet Rusya 
harici siyasetJerinde mütenakız gayeler 
takip etmemektedirler. Kapitalizm ile 
Sosyalizm arasındaki. hususi prensip mü 
bayeneti hiç bir zaman Faıist hükumeti 
ni haı·ici sjyasetinde kendini gösterme .. 
miştir. ltalyan Fa~izmi Sovyet Ru.yaya 
karşı tecavüz, taarruzlarda bulunulma· 
smr telkjn etmemiş,· Sovyet arazisini i, .. 
tihdaf eden bir takım futuhat program
ları ileri sürmemiıtir. 

•• 
"Olülere hitap,, 

Nazi kongresinin son 'günü 
askeri mahiyette oldu 
NURENBERG, 4. A.A.Havas ajansı 

muhabirind~n .: 
Kaçbğı esnada son .. yağrndan yaralan. 

mıt olan Avusturya Hitler' ci reislerin
den Hofer, başvekil Hitler'in yanında, 
hususi tribünden geç.İt resmini seyredi
yordu. 

Nazi kongresinin son günü taMamile 
askeri bir mahiyette olmuştur. 

Saat 8 de Hitler, bayrakları teftiı et
miştir. "0\ülere Hitap" tan sonra baf
vckil Hitler yeni tqekküllere bayrakla 
rını verdi ve bir nutuk söyledi. 

Saat 11 de kıta'lar, Hitler'in önünden 
sırtlarında çantalar, 12 f<!r kiıilik 40 uf 
halinde fakat silahsız olarak geçtiler. 

Geçit resminden sonra geçen tam te
şekküllü orduya ait 6 otomobilli toplarm 
milislere alakası olmadığım, sadece şar
ka top ntmak üzere gelmi} olduklarını 
bildirildi. 

M. Hitler; Bol1evizm zehirdir, 
diyor 

PARlS, 4 (A.A.) - Nurnbergden 
bildiriliyor: 

Dün akşam Başvekil Hitler, kongre 
yi kapatırken büyük bir nutuk ıöyledi. 
Bu nutuk kongrenin ilk günden beri ile 
ri sürülen ırk meselelesioin, Hitlerciler 
için merkez noktası olduğunu teyit etti; 

Nutuktan çıkarılan mantl 
NEVYOR,K 4 (A,A.) - Başvekil 

Bitlerin Nurnbergdeki nutku.odan bah
"Fden Nevyo1·k Herald Tribune, billutı
ta Aimanyaİlın siyasi bir te~rit ile teh
clit edildtğinl ve bu vaziyete mli.kavemet 
edecek vaziyette olma.dığmı tannnası 
Üzeı·inde durnıaktadır. 

Hitleı·. nutkunu, dünya içinde Alman 
yanın vaz.ilıesinden bahsederek bitirdi ve 
dedi ki: 

Eğer orta A vnıpada: Ye garpte mil
letler mukavemet edeme:zlerse, bir ze
hir olan Boltevizm, medeniyetin en es
ki ve en güzel merkezini mahvetmekte 
devam edecektir. 

Çin seddi etrafında 
kuvvetler top!anıyor 

TOKIO, 4. A.A. - Çin seddi ci
varındaki gayri askeri mıntakayi Çin 
kuvvetlerinin işgalindenberi, Japon me
murlan bu mmtakadaki faaliyeti dik· 
katle takip ediyorlar. Bir Çin İstilası 
baklanda şayialar do!aımaktadrr. 

Bulgar sanayicileri 
Belgratta .. 

BELGRAT, 4. A. A.. - Sofya, Pfov
div, Varna, Ruscuk ticaret Ye sanayi 
merkezlerini temsil eden 50 bulgar tüc
car ve sanayİ-ci1i dün Be?grad'a gelmİ§· 
lerdiı·. Bul~arlar Sırp eınafmın yeni ce
miyet merkezlerinin açılma. mer.aıimin
de bulunmuşlardır. 

M. Leygues'in cenaze 
• • 

rnerasımı 

PARIS, 4. A. A. - M. Georges 
Leygues'in çarşamba günü yapılacak 

olan cenaze mera-simine reiıiciimburun 

İftiraki muhtemeldir. 
Yalnız M. Daladier bir nutuk söyleye 

cek ve askeri merasim yapılacaktır. Di
ni merasime Paris Kardinali riyaset ede 
cektir. 

-o--

Almanyada tevkif 
edilenler 

BERLIN, 4 .A. A. - Zabite ko 
münistler aleyhindeki takiplerine 
devam etmektedir, Bu suretle dün 
yapılan geni' bir ara,tırma neti
cesinde Duisvourg'da 76 komü
nist yakalanmı,, bir çok vesika ve 
silah ele geçirilmiştir. Monbyn'da 
ve Almanyanın grup k:ısı:rlı:ndaki te 
birlerden bir çoğunda da bu yolda 
tevkifler yapıldı bildirilmiştir. 

M. Mac Donald lrlandadan 
döndü 

LONDRA, 4. A. A. - M. Mac Do
nald, tayyare ile lrlanda'dan Londra'ya 
dönmüştür. Batvekil lrlanda.'da Mar 
quis Londonderry'nin miwfici idi. 

Galatasaray - Ankara Gençler 
Birliği maçı 

'ANKARA, 4 ( A. A.) - Bugün istiklal sahasında Galatasaray B. 
takımı ile Gençlerbirliği arasında yapılan maç, 3 - 2 Gençlerbirliğirı:ır 
galibiyeti ile neticelenmiştir. Maç hararetli olmuştur. 

Galatasaray ve Ankara yüzücüleri arasında Karadeniz havuzun• 
da yapılacak olan yüzme müsabakaları Ankara yüzücülerinin vaktin
de gelmemeleri yüzünden yapılamamıştır. 

Ziraat memurları kongresi 
ANKARA, 4 (Milliyet) - iz mir ziraat memurlan kongresi ey. 

tulün on dördünde lzmirde açılacaktır. Bu kongrede her mıntakanın 
husu•i: vaziyetine göre mütehassıs memur tayini meselesi konuşulacak 
fır. Kongreyi Ziraat Vekili Muhlis Bey açacaktır, 

Yunanistanda kısmi intihap 
'A.TINA, 4 ( A. A.) - Pamassis'de yapılan kısmi intihapta hüku

met namzedi, muhalif rakibinin 3282 reyine karşı 4619 reyle meb'
us intihap edilmiştir. 

Mi/astan ihraç edilen hayvanlar 
MiLAS, 4 (A. A.) - Vilayetimizin Küllük, Bodrum, Fethiye is

kelelerinden temmuz ayı içinde yabanoc memleketlere 568 karasığır, 
266 koyun, 1408 keçi, 5 kısrak,826 kümes hayvanı ihraç edilmiftir. 

T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti 
ISTANBUL, 4 (A. A.) - T. D. T. Cemiyeti Umumi Katipliğin

den: 
T. D. T. Cemiyeti Umumi Merkez Heyeti bugün saat 14 te Umu

mi Katip vekili lbrahim Necmi Beyin reisliği altında Dolmabahçe .sa
rayında toplanarak karşılıklar klaıJ uzu için ankete gelen cevaplar üz~ 
rinde tetkikatına devam etmiştir. 

Umumi Merkez Heyeti bu çarşamba günü saat 14 te gene topla. 
nacaktır. 

Rusların 
Hazırladığı 
Sanaryo 

~Ba-<ı l inci ;;ahi/ede) 

Af. Zarhi Ü1' berab..,. lstanbula gelen 
M. Serge Y outkevitch 

ve sanat hayatı hakkında bir konfe
rans verecek ve filmlerinin bazı kısıtn 
]arını gösterecektir. 

M. Zarhi dün bize senaryo ve çev
rilecek film hakkında dedi ki: 

- Senaryoyu arkada.şmı M. Yout
kevicth ile beraber yazdık ve fransız· 
ca tercümesini Maarif Vekiletine tev 
di etmek Üzere beraber getirdik. Se
naryonun iami "Öldürmiyen adamu 
dır. Senaryoyu Maarif Vekaletinin 
tetkik ve ta.svibine a.rzediyoruz. Bura
da Türk muharrirlerinden bir grup 
tarafından tetkik edilecek ve kal.ut 
edildiği takdirde filmin çevrilmesine 
baılanacakbr. 

"Şiındi senaryo hakkında hülasaten 
bazı i-zahat vereyim: 

''Evveli ıunu itiraf etmeliyim ki 
istiklal harbi ve Türk inkılabı o ka
dar geni§ bir mevzudur ki bunun hak
kında bir değil, bir kaç film yapılabi
lir. Bu sebeple biz, senaryoda l.tik
li.I harbine ait taf.siliita auretiumumi
yede bile temas etmedik. Mevzu harp 
ten alınınışbr ve harbe iştirak eden 
Hikmet isminde bir Türk gencipin hi
kayesidir. 

''Senaryoda inkılabın umumi hatla
rını çizmiye cesaret edemedik. Çünkü 
bunlar bizim bildiğimizden daha vasi
dir. Senaryonun, Aınado1uya ve latik-
1&1 harbine ait ve bizim bilmediğimiz 
bazı aksamı vardır ki bunlar hakkıL•-

Rıhtım şirketi 
Satın alınacak mı? 

(Başı l inci aahifedP) 
yapmadığı için hüklımetin tediye edeceği 
mehlağ ınikdarını indirmek istediği ilave 
ten haber verilmektedir Gene bu haberler 
cümlesinden olarak şirket direktörü, 
bu müzakerattan Paristeki m~~.<ezini 
haberdar etmiştir, Gelecek cevaba göre 
şifahen izahat vermek üzere ya Pari,.; 
gidecek veya müzakerata devam için 
tekrar Ankara ya azimet edecektir. Dün 
bu hususta kendisine müracaat ettiği .. 
miz şirket direktörü M. Kanouj kısaca: 

- Benim bu meseleden haberim yok
tur. Ben de gazetelerde okudum." 

Cevabını vermekle iktifa etmiştir. Bu 
nunla beraber, şirket, sermayesini tez. 
yit için tarifelerine zam İstemekte, ak ... 
si takdirde tesisabrun hükiimetçe tnü~ 
yaasına ötedenberi talip bulunmakta idi. 

Yugoslavya Hariciye nazırı 
Ankaraya gelecek mi? 

Yugoslavya Hariciye nazın M Yev
titchin cümburiyetin onuncu yılJ.ö.nü -
münde Ankarada bulunmak üzere mem 
leketimizı; geleceğini yazmııtık, Yugos · 
lavya sefıri M. Yankoviç'e müracaatla 
fazla tafsilat rica ettik, Sefir cenapları 
bize ıu cevabı verdi: 

- Bu haberi size tamamile teyit ede 
cek vaziyette değilim. M. Y evtitch Aa 
karaya gelmek arzusunu İzhar etmitti. 
Fakat bu seyahatin tarihi henüz muaT 
yen değildir. Tarih muayyen olmamak
la beraber M. Yevtitch Ankarada Türk 
ricali hükumetini ziyaret fırsatını bulaca 
ğını oöyliyebilirim. Bu ziyaret iki mem 
leket arasındaki dostluğun bir tezahüni 
olacaktır, 

da psikolojik noktasından hataya 
düşmekten içtinap ettik. Bu sebeple 
hu kısımlan yazmadık. Bu kmmlan 
burada Türk muharrirlerile beraber 
yazacağız. Yalnız bunlann §ell\&Srnı 
yapmakla iktifa ettik. 

"Fikrimce senaryo hakikate muya ... 
fıktır ve kabul edilecektir. 

"Yaka, harbin ba,langıcı olan 19ı~ 
te başlıyara.k 1922 de bitmektedir. 
Sonunda cümhuriyetin ilinındao ba .. 
his bir de epilogue vardır. 

"Senaryo kabul edildikten sonra 
filmin çevrilmesi ve artiıtlerin intiha .. 
bı kalır ki bu hususta şimdi size bir 
şey aöyliyecek vaziyette değilim. 
Her halde filmin 29 teşrinievvele ka
dar çevrilmesine batlanacağJDJ ümit 
ederim. Bu meyanda cümhuriyet"baı 
ram.ında yapılacak merasim de filme 
alınacaktır. 

"Filmin tezyinat kısmını Rusvanıa 
tanınmış ressamlarından Akini~ff ve 
musiki kısmını da çok tanmmı' bir 
bestekar olan Sostakoviç deruhte ede
cektir. Film, türkçe, rıuça ve fransız 
ca olarak çevrilecektir . ., 

111111111111111111111111111111111111111111111111 

DİL ANKETİMİZ 
Birbirine yakın manalı sözlere karşıbk arıyoruz 
"Milliyet", dil Üzer.ine açtığı husu al ankette en ziyade JU ana düıüncc,.i 

klavuz edinmiıtir: Biribirine ya.km manalı olan sözleri aralarındaki ince a
yırdnnları bozın,adan karıılayabilecek Öz türkçe sözler aramak ... 

Dördüncü liate olarak şu &Özleri ortaya atıyon.ı.z: 
1- HUY, 2-SECIYE, 3- MIZ AÇ, 4 - MEŞREP, 
6 - HULK, 7 - ŞIYME, 8 - CIBILLET, 9 
10 - MEZiYET. 

5-TABIAT, 
TIYNET, 

Görülüyor ki bu sözler biribirine yakın manalara gelmekle beraber kul-
lanışta aralarında ir:ı:ce1ik ayrılıklar da vardır. ' 

Fransızcada bunlara azçok ka-rşıl ık olabilen 11ö.zler de şunlard,r: 
1 - QUALITF.., 2 - CARACTER E, 3 - NATURE, 4 - TEMPE
RAMENT. 

Djlimi2de 10 türlü aözJe anlatdan bu 4 sözün mi.nalarını tastamam kar§r
layahilecek Öz türkçe söz bulanların buluşlarım cazetemizden ve okurlan• 
mızdan esirgemiyeceklerine ırüveniyo ruz. 

Cevaplar gazetemizde anket mem urluğuna gönderilmeli~. 

ııııııııııııııııııııııııı1111111111111111ııııııı 
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Hezarfen Ahmet Efendi 
Bugün tayyare ve tayyareciliğin 

geçirdiği tekamül, son asrın akılla
ra hayret veren en muazzam hadi
selerinden biridir. Tayyare saye
sinde muhaller hakikat olmuş, za
man, mekan ve mesafe mefhumla
rı hiçe inmiştir. Dünyadaki aanat 
tubeleri içinde hiç birisi, tayyare
nin geçirmiş olduğu kısa bir zama
na sıkıştırılmış olan yüksek terak
kiyatı geçirmemiştir. 

Halbuki 15 - 20 sene evvel oku
duğum bjr yazıya göre dünyada ilk 
tayyareyi yapan bir Türktür ve ne 
acıdır ki bu tarihi vak'a pek çokla
rımızın meçhulüdür 

• 

• 
ŞEHiR 

Ekone111l 

Sanayicilerin 
Kredisi ---iktisat vekaletine yapılan 

müracaata cevap alınamadı 
Aktam refiklerimizden biri, yeni 

····~•J'•d• 

Maaş verilemedi 
--o-

Bu teehhurun se-
bebi nedir? 

Belediye eylül maaşını henüz vereme 
miştir. Bu ay maaşının bir iki hafta geç 
kalcağı tahmin edilmektedir. Vali ve be 
lediye reisi Muhittin Bey dün beledive 
muavinlerini nezdine çağırarak maaı 
meselesini görütm!ilÜr. l:seledıyedc mr 
aylık maaş 180 bin lira tutmaktadır. Ok 
truva resminden gümrüklerden alınacak 
hiıse henüz tamamile alıanmadığından 
belediye bu aylarda müşkül vaziyette 
kalmıştır. 

Antrepolarda 

Garip şey! ---Eskileri çıkıyor, yeni-
leri kayboluyor 

• 

Mahkemelerde 

Karara 
Kaldı 

Mütevelli Mehmet Beyin 
açhğı dava 

Bu adam, " Hezar Fen " lakabı
nı taşıyan Ahmet Efendi namında 
bir zattır. icat ettiği bir makine i
le kendisini Galata kulesinden bı
rakmış, denizi atarak Osküdarda 
Doğancılara inmiş ve orada yere 
iner inmez, cahil ve müteassıplar 
tarafından - Gökte uçmanın insan 
için Allaha şirk kotmak olduğu ba
hanesile - makinesile birlikte pa
ramparça edilmiş, keşfine kurban 
gitmiştir. 

kontenjan kararnamesinden sonra sa
nayicilerin getirttikleri mal bedelleri
nin peşin tesviyesine mecbur tutulma
larından şikayet ettiklerini ve yeni 
kararnameden evvel lktısal Vekaleti· 
ne gönderilen iptidai maddelerin 
gümrük resminden muafiyet faturala
nrun topyekôn sanayicilere iade edil
diğini ve veki.letin yeni kararnameye 
göre muamele ifasını Sanayi Mıntaka 
Müdürlüğüne emrettiğini yazmıştır. 

Hamallar için yeni talimatname 

Bundan bir müddet evvel Gümrük 
Heyetiteftişiyesi Rıhtım Şirketi antre· 
polarında mevcut bulunması li.zıınge
len bir çok e§yanın halen ortada olma
dığını meydana koymuf ve gümrük i
daresi bu malların tazminini Rıhtım 
Şirketinden İllemİ§tİ. Fakat şirketin 
talep ve itirazı Üzerine bu e§yayı am
bar ve antrepolarda yeniden arattır
mak Üzere bir muhtelit komisyon teş
kil eaılmişti. Bu komisyon bir müd
detten beri faaliyettedir. Fakat komis 
Yonun aldığı n~ticeler hakikaten ga
rip ve eskisinden farklıdır. 

Olimpiyat gazetesinde aleyhinde lez
yifaıniz yazı yazıldığı için Galatasaray 
idare heyeti azasından mütevelli Meh
met Beyin Eşref Şefik ve Sadun Galip 
Beyler aleyhine ikame ettiği davaya dün 
devam edilmiştir. Dünkü muhakemede 
iddia makamını işgal eden Oi>cyit Bey 
makalede isim zikredilmemeWe heraber 
mütevelli Mehmet Beyin kastedilcli~inin 
tereddütsüz anlaşıldığını söyleıniş ve 
Eşref Şefik Beyle Sadun Galip Beyin 
cezalandınlmasını istemiştir. Mütevelli 
Mehmet Beyin vekili Esat Bey de ma
kalede müvekkili kastedilmiş oldu~cnu 
her okuyanın derhal anladlğ1nı, b!nacn 
aleyh mütevelli Mehmet Beyin şeref ve 
haysiyetine tecavüz ediJdi~ini ~öyHyerek 
ceza verilmesini ve takdir buyruloc-ıtk 
manevi zararın Eşref Şefik ve Sadun Ga 
lip Beylere levcibini İstemiştir. Müdafi
lerden Vasfi Ratit Bey davacıların bu 
davda mevkileri olmadığını, davanın 
amme davası olarak ikame edildiğini, da 
vacının bu davaya ancRk bir istida ve
ya bir beyan ile müdahale edebileceğini 
söylemiştir. Bundan •onra da davanın 
bir matbuat davası olınayıp Galataoaray 
kulübünün feci ve mütevali rwığliıbiyet 
lerinden doğmuş tamamen bir l•ulüp 
davası olduğunu, bugün hakim olan ida 
re heyetinin Eşref efik Beyi cezalan
dırabilmek için Mütevelli Mehmet Bey 
-.asıtasile mahkemeye ıniıracaat etıniş ol 
doğunu söylemiştir. Eşref Şefik Beyin 
kulüpleri musallat beyler diye bayali~
de yaşattığı tiplerden k•ntarmak mal<· 
sadile yazı yazdığını ve kimıeyi :c:astet· 
mediğini söylemiştir. Bundan sonra ı~
mail laa Bey tahitlerin garazkarane ifa
delerine ve gayretlerine İşaret elmiş, 
kasit olmadığında ısrar e~mi1 ve beraet 
İalemiıtir. Etref Şefik Bey yazıdan Ga· 
latasarayın ve Mütevelli Mehmet Beyin 
istihdaf edilemiyeceğini söylemiş, F e
enrden, Beşiktaştan, Süleymainyeden 
veya diğer bir kulüpten bahsedilmedigi
ni nasıl iddia edilebileceğini sormuş \ ·e: 

Ondan çok sonra Mongolfiye 
kardetler bile ilk balonu icat ettik
leri zaman ona binmeğe cesaret e
dememitlerdi. Halbuki Ahmet E
fendi, keşfinin isabetine o kadar 
kuvvetle emin ve kanidi ki bu ma
klneyi, hayatını istihkar ederek 
bizzat kendi üstünde tatbik etti, 
kendi kollarına takarak uçtu ve ma 
kinenin iptidailiğine rağmen mü
him addedilecek bir me·aafeyi kat'a 
muvaffak oldu. 

Zamanı, Hezar fen Ahmet Efen
dinin bu dahiyane ketfini hüsnü 
telakki etseydi, bugün dünyanın 
çehresi her halde bambatka olacak 
tı. 

Tarihin mensi bir noktasında 
kalan bu vak'anın zahire ihracı, 
bu memleketlerin müverrihleri için 
bir vazife olduğu kadar, ketfinin 
yüksek bir deha kıymetini haiz ol
ması itibarile Doğancılarda namı
na bir heykel rekzi de Tayyare Ce
miyetinin tabii vazifelerinden biri
dir. Hiç olmazsa torunları, bu su
retle dedelerinin İrtikap ettikleri 
hataları velev asırlardan sonra da 
olsa - tashih etmek faziletini göster 
mi' olacaklardır. 

SalôhaJJin ENiS 

lnhl•arlarda 

Tatbikat başlıyor 
inhisar idarelerinde Amerikalı M. 

Vallace Clarck'ın idaresi alımda bulu
nan bir heyet tarafından yapılan tetki
katta, tütün, tuz, müskirat inhisarlann 
da yapılacak 11labat hakkında mufassal 
bir rapor verilmişti. Gümrükler ve inhi
sarlar vekileti bu raporun tatbikatına bat 
lamıştır. Raporda yapılan tavıiyelerden 
idareten yapılması kabil olanlar tatbik 
edilmiştir. Bu tavsiyelerden blı- kısmının 
tatbikatı gene mütehassıs heyete bıra
kılmırttır. Bu sebeple tatbikata nezaret 
edecek olan M. V allace Clarck ile ayni 
heyelcn M. Karscharzevıki dün şehrimi 
ze gelmiıler ve inhisarlar umum mü
dürlüğüne gidertk vekil Ali Rana ve 
m~dilrü. umumi Hüsnü Beylerle görüş
mutlerdır. Heyet bugünden itibaren ite 
başlıyacak ve vazifesini iki ayda bitire
cektir. 

Gümrük Tatbikat Mektebi 
latanbulda bulunan Gümrük tatbikat 

mektebinin Ankaraya nakli ve yeni dev 
resinin teşrinievvel bidayetinde orada a
çılması takarrür etmiş ve nakil hazır
lıklanan batlanmıştır. 

l ___ B_O_R_.;..S .;..;A;......_,I 
(lt Bankuından alınan cetveldir) 

4 EYLÜL 1933 
Akı a m Flatları 

latikrazlar 
latikraz dalı.ili 

TahYilat 
96,50 .Elelr.trilc 

1933 istikrazı 95.- Tram••F 
S1trk D. •nll11rı 2115 TGnel 
D. P.-fuvahhidei 54 Rıhbm 
Cilmrüo.:ler 11,25 
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Anadolu 1 
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ESHAM 
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Dün bu hususta Sanayi Birliği U-
. mumi K8.tibi Nazmi Nuri Beyle gö-
rüştük. Nazmi Nuri Bey demiştir ki: 

"- Bazı fabrikatörlerimiz, Fransa
dan senelerden beri kredi ile İptidai 
maddeler getirtiyorlar. Bunlar, yeni 
kararname çıktıktan sonra ayni suret
le kredi ile Fransadan aldıkları me· 
vadıiptidaiyeyi gümrükten çıkarmak 
için, bedellerini Cümhuriyet Merkez 
Banka11na yatırdıklarına dair banka
dan bir makbuz ibrazına gümrük ida
resince mecbur tutulmaktadırlar. Sa
nayiciler diyorlar ki: Biz, senelerce 
namusk8.rane mesai ve münasebat 1'a
yeoinde bu kredileri lemin ettik. Şim· 
di neden bundan istifade etıniyelim? 
Bu hususla lktııat Vekaletine bir çok 
ınüracaatlar yapılmıştır. Henüz müs
pet bir netice alınmamıştır.,, 

Nazmi Nuri Bey, bir sene müddetli 
mvafiyet listesinin müddeti bittiğini 
ve. yeni tesvikisanavi kanunu muci ... 
hince 3 milyon liraİık yeni bir muafi
yet li&tesi hazırlanacağını, bu liste he
nüz tespit edilmİ§ olmadığı için veki
le!e gönderilen muafiyet faturalan
n 1n da iadesi haberinin de yanfış ol
ma~ı lizımgeldiğini il8.ve etmittir. 

Mersin limanından pamuk 
ihracatı 

'P.1ersin limanından geçen ağustos 
ayı zarfında ihraç edilen pamukları· 
mızın kıym~ti 104 kü"ur bin lira h,,._ 
makt?<lır. Dünya pamuk piyasası düt: 
kündiır. Bu yüzden hu pamuklar üat 
üste 50 kuruştan satılmıştır. 

ihracatımızın arttırılması 
için tedbirler 

lhracat e~yamızın nefasetini muha

faza etmekle beraber daha ucuza 
ınaledilınesini temin ıçın lazımgelen
tedbiı·ler ittıhaz edilmek Üzere tetki
kat yapılmaktadır. Bu cümleden oİa· 
rak ihracat maddelerimizin istihsal u
sullerinde bazı ıslahat yapılmaaına lü 
zum görülmektedir. Bu maddelerin 
nakliye ücretjerinin tenzili, yeni yük 

tarifelerind" mümkün olduğu kadar 
nazarıdikkate alınmıştır. ihraç mad
delerimizin satı§ pazarlarına da daha 
ucuLa sevkinin temini IS.zımge!mekte· 
c!ir. 

Maılarımızın hariç piyasalarda sü
rümünü tezyit için ticaret müıneuil
liklerimizce yapılmakta olan propa
ı,andalar da arttırılacaktır. 

Madenciler birliği de mllra
caat etti 

Son kontenjan kararnamesile taka
sın lağvı Üzerine madenciler birliği he
yeti toplanarak 20 Ağustos 1933 tari
hine kadar yapılan satı§ ve alınan taah
hütlerin eski kararname ahkamı daire
sinde ~uame)~ görmesine müsaade için 
Baıvekiılete ncaya karar vermişlerdir. 

Japon pamuklularına karşı 
TOKI0,4.A.A. - Rengo ajansından: 
Hariciye nezaretinin naıiri efkirı o

lan gazete Japon mensucaı ve pamuklu
larınm Hollanda'ya ithali için konul
~uş memnuiyetlere karıı hoşnuhuzlu
ırunu açıkça bildirmektedir. Gazele Hol
landanın almış olduğu tedbirlerin açık
ça tarafkiri olduğunu ilave etmekte
dir. 

~----o~----

D ün k Ü sağnak 
iki günden beri Eylul ayı içinde ol

duğ~muza inanılmayacak derecede boğu 
cu hır sıcak vardı. Dün, bu sıcak bir kat 
d.aha arttı. Hava, bulutlarla örtülerek 
şımşekler çakmağa, gök gürlemeğe baş
!adı. Ve bir ande bardaktan değil de, 
a~eta tencereden boşalırcasına şiddetli 
bır yağmur yağmağa batladı. Bu esna 
da sağanak halinde bir rüzgar da esme
kte idi. 

~a~ur. bu şiddetile beraber, gayet 
az surdu ve bet dakika geçmeden bulut 
lar s_rynlarak güneı tekrar kendini gös
terdı. 

--o--

Halkevi Beyoğlu şubesi 

Daimi encümen hamallar için vücu
de getirdiği lalimatanmeyi ikmal etmiş
tir. Talimatname yarın ıubelere tamim 
edilecektir. 

Şehir tiyatrosu! 
Belediye şehir tiyatrosu inşası ıçın 

Şehzadebaşında bir yer istimlak etmiş
tir. Şehir tiyatrosunu 1 slanbul tarafın
da yapılması esas itibarile kararlaıtınl , 
mıştır. Bina inşa edilmeden evvel şehir 
mütehassıslarının da bu hususla lizım 
gelen fikirleri alınacaktır, Belediye bu 
parayı hazırlamıştır. Tepebaşında
ki Darülbedayi sahnesinde belediye mu
vakkat bir tamir yaptırmaktadır. • 

Belediyen:n tuttuğu bina 
Belediyenin heyeti fenniye müdürlü 

ğü için Fuat Pa§a türbesi civannda tut
tuğu yeni binanın mukaveleaini feshe
deceği yazılmıştı. Aldığımız malıimala 
göre bu haber doğru değildir. Belediye 
reis muavini Himit Bey dün bu husus
la bize demiştir ki: 

- Mukavele feshedilmit değildir ve 
edilmiyecektir. J(İra bedeli de peşin ve
rilmiş olmayıp şimdiye kadar ancak bin 
Jira verilmiıtir. Bina heyeti fenniye mü 
dürlüğü için el .. eriılidir. 16 odalıdır. 
Mefruıtur, ucuz tutulmn"tur. f},. binli .. 
ra üç sene zarfında verilecektir." 

E~ mAlt irecek 
Son günlerde buğday ve un fiyatları 

dütmüştür. Evvelce bir çuval un 432 -
473 kuruş arasında muamele görür kİ 
Jİmdi 418 ile 440 kuruş arasında mua
mele görmektedir. Fiyatların bu tenez
zülü ekmek fiyatları üzerine de tesir e
decektir. Aldığımız malumata göre ek
mek üzerinde yirmi para tesir edecek 
tir. Belediye şimdi Ekmek narhını on beş 
günden on beş güne tesbit etmektedir. 
Narh pazartesi günü lesbit edilecektir. 
Narh günü değiştirileceği için fırıncılar 
daha bir hafta 7 buçuk kurutlan ekmek 
satınağa devam edeceklerdir. Ancak pa
zartesi gününden itibaren 7 kuruşa ıala 
caklardır. 

Elektrik ücreti 
Elektrik tarife komisyonu teşriniev

vel ayı batında toplanarak riyallann u
cuzlaması çarelerini tetkik edecektir. 
Şimdi 17 kuruş olan kilovat, on para 
noksanile aatılmaaı için Nafia vekaleti 
nezdinde leşebbüsal yapılacaktır. 

Halin vaz'ı esası 
Kerestecilerde yapılacak tehir mu

vakkat halinin projesi belediyece ikmal 
edilmiştir. Halin vazı esası resmi cümhu 
riyet bayramının onuncu yıldönümünde 
yapılacaktır. 

Kadıköyde pazar 
Pazar yerlerinin çok faydalı neticeler 

verdiğini nazan dikkate alan Kadı
köy halkı, Kadıköyünde mevcut pazar
ların arttır•lmaoı için belediyeye mü
racaat etınişlerdir. Belediye, aon za. 
manlarda belediyeye devredilen eski 
rum mezarlığı arsasında bir pazar yeri 
kurmağa karar vermiştir. 

Zehirli gazden korunma 
mahzenleri 

Müstakbel harplerde tayyarelerden a 
tılacak zehirli gazlerden şehir halkını 
korumak için belediyenin, muhtelif yer
lerde sığınma ma..'ızenleri inşa ettirece

'ğini yazmıttık. lstanbul belediyesi bu 
işi tetkik etmektedir Bütün lstanbul 
şehrini İstiap edecek 
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tekilde yapılacak 
mahzenler için 50 milyon lira kadar bir 
para ihtiyaç görülm<ktedir. Belediye bu 
parayı lemin için bütçede tasarruf im
kanlan aramaktadır. Bütçe imkanı niabı: 
tinde mahzenler in~a edilecektir. 

Fırı n!arın tahdidi 
Şehrimizdeki fırınların tahdidi hak

lundaki tetkilıat bitmek üzeredir. Bele
diye hu husustaki raporunu ikmal etmiı 
tir. Aldığmuz malumata göre şehir mec 
liaince temdit kararı verildikten sonra 
lotanbul fınnlarının ekserisi kapatılacak 
tır. Asri ve fenni ıeraiti haiz çok az fınn 
olduğu anlaşılmııtır. Belediye, büyük 
sermayeli ve makine tesisatı olmıyan fı
rınların iıletilmesine maru olacaktır 

Son teftişler esnasında yapatılan °iki 
si Osküdarda ve biri Fatihte üç fırın aa
bibi belediyeye müracaat ederek tekrar 
faaliyete geçmeleri için müsaade edil
emsini istemişlerdir. Belediye bu müra
caatları reddetmittir. 

İşgalde evleri yananlar Beyoğlundaki Vayemsey klübil son za
manlarda mali. vazİY_el dol";yısile kapan 
mıştır. H.al~evı bu bınayı kıralamağa ka 
rar ve~ı~tı~. Bura~ı Halkevinin Beyoğ
lu şubesı ıttıhaz edilecektir. --o--
Bankalarda .• ' 

Doyçe Oryent Bank 
Memleketimizdeki en eski ecnebi ban 

katarından Doyçe Orient Bank memle-
ketimizdeki faliyetini tatil etmektedir 
Yalnız Doyçe Oryent Bank bütün işini 
devren Drotner Bankla birleştirdiğin-
den bundan sonra Doyçe Oryent • Ilro-
iner_ Bank namı altında faaliyete ıeçe-
cektır. 

Aldığn!'ız mektuplarda muhtelif harp 
lerde ve ısyanlarda evleri yanan malla .. 
rı mülkleri hasara uğrayanlara u'ğradık
ları zararı telafi etmek üzere hükumetçe 
emlak verileceği müteaddit defalar vade 
d!ld!ğ.i halde ~enüz bir netice çıkmadığı 
bıldırılm~ktedır. Vakıa, 927 senesinde 
harp ve ısyanlar neticesi evleri yananla
ra mal verilmesi hakkmda bir tasavvur 
me.vcut olduğunu ve bunun iç.in bir de 
talımatanme hazırlandığını biz de hatır 
lıyoruz. Mağdur vaziyette kalan bu va
tandaJlann temennisi yerindedir Hüku 
metimizin bu talimatanmeyi h~rhalde 
la~bik mevkiine koyacağından fÜphe el 
nuyoruz. 

Evvelce yok olduğu görülen bir çok 
eşyalar şimdi birer birer meydana çı
karılmaktadır. Fakat bu defa da ye
niden bazı qyalarm yerlerinde olma
dığı hayretle görülmektedir. Kor-".ı
yon bıı ııarip isi tahkik etmektedir. 

Maarifte 

Yeni muallimler 
--o--

İstanbul Lisesine tayin 
edilen muallimler 

Ilga edilen 1 stanbul Erkek muallim 
mektebi talebesinden son sınıf talebeleri 
lstanbul erkek lisesine, diğer sınıf tale
beleri de Vefa lisesine nakledilmitlir. 
Muallimlerden de ihtisas dersi verenler 
latan bul erkek lisesine, diğerleri de Ve
fa lisesine verilmiılerdir Vefa lisesine 
nakledilen ıiıuallirnlerin ° isimlerini yaz
mıştık. lstanbul liseıine tayin edilen ih 
tisas dersleri muallimleri de şunlardrr: 
Hıfzırrahman Raşit, Sadrettin Celal, 
Fuat, Tacettin, Celal ve Cemil Beyler
dir. İstanbul erkek lisesi binasında ye
niden bazı tadilat ve tamirat yapdmak
ta olduğunda!\ bura :?a tedrisata on bir 
eylulde başlanmıyacaktır. Derslere teş
rinievvel başında başlanabileceği tahmin 
edilmektedir. 

Hayriye Lisesi başmuavinligi 
lstanbul Kız lisesi müdürlüğünden 

iatifa eden Zeki Beyin Hayriye lisesi 
müdürli:ığünü deruHe ettiği yazılınıstı. 
Zeki Bey Hayriye lisesine müdür değil, 
batmuavin tayin edilmiştir. 

Sekiz· yeni ilkmsktepten ikisi 
latanbul Maarif müdürlüğü bu se

ne başında yeniden açılacak sekiz yeni 
ilk mektep binalarından ikisi için Ge
dikJ>llfa Amerikan kız. kolleji ve Galata
da bir Rum mektebi binasını kiralamış
tır. 

llkmektep kadroları 
llk tedrisat umumi müdürü Reıat 

Şemıeltin Beyin bugünlerde Ankaradan 
şehrimize gelmesi beklenmektedir Re
şat Şemsettin Bey lslanbul ilk
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ted
risat kadrolannı ve Maarif müdürlüğü 
kadrosunu beraber getirecektir. Bu sene 
latanbul Maarif müdürlüğü mınlakaım 
da 108 ilk mektep muallimliği münhal 
bulunmaktadır. Henüz bu yerler için 1 s
tanbul Mbarif müdürlüğü emrine yeni 
muallim verilmiş değildir. Bu sene ilk 
tedrisat kadrolarında mühim değitiklik 
olmayacaktır. 

ikmale kalanlar için bir 
çare bulundu 

Bu sene liselerin erken tedrisata bat 
lama11 dolayıaile orta mekteı>lerde ik. 
male kalan talebe fena bir vaziyete düt
müşlerdir. Orta mekteplerde ikmal imli 
hanları yeni başlamıttır. imtihanların ne 
ticesinin anla§dmaaı ve tasdiknamelerin 

alınması da ayın on betinden evvel ka
bil olamıyacaktır. Halbuki liselerde ted 
risat 1} Eylülde batlamıt olacaktır. Ta 
lebeye tasdikname yerine her hangi bir 
vesika da vermek kabil değildir Maa
rif vaziyete şöyle bir çare bul.:.uştur: 
Talebe girecekleri mektebe bir istida 
verecekler ve bu istidalannı ikmal imti
hanını verdikleri mektebe havale ellire
rek İmtihanda muvaffak olduklımnı tev 
sik edeceklerdir. 

Bir su mühendisimiz 
Bet seneden beri Amerika' da Nafia 

vekaleti hesabına su mühendiıliği tahsil 
eden Odemiş'li Tevfik Fikret Bey mem
leketimize dönmütlür. Tevfik Fikret B. 
cemahiri müttehidei Amerika'daki su İt· 
lerini, hasaeten au kuvvetinden elektrik 
istihsali, nehirlerin kontrolu, sulama 
ve ,ebirlere su isalesi gibi bütün mühim 
ıu. İtlerini mahallerinde görüp tetkik et
mı§ ve notlar toplamıştır. 
. Tevfik Fikret Bey geçen sene Ame
rıkanın ''lowa" üniversitesinde cau bend 
leri» Üzerine yazdığı tezden dolayi A
merikanın yüksek ilim cemiyetlerinden 
birisine 0 Honorary National Scientific 
~ociety" ye fahri aza İntibap edilıneş-
lır. • 

Tevfik Fikret Bey Nafia vekaleti ıu 
iıleri Üzerinde çalışacaktır. 

o, ____ _ 

Bir ihbar 
lstanbuldan baıvekruele bir ihbar ya

pılmıştı. 

- Eğer bu kulüplerin de idare heyet 
)erinden birer kişi bu ya71yı ü~erlerine 
alınıp mahkemeye gelselerdi, mahkeme 
ayni yazıdan dolayı bunları da dinleye
cek ve davayı rüyet edecek mi? demiş
tir. Sadun Galip Bey de kerdi~ini mü
dafaa elmiş, bundan sonra iddia vekili 
Esal Bey tekrar söz alar~k bazı n-oktala
rın müekkilini istihdaf etıiginde ıorar et 
miş, Vasfi Raşit Bey söz söyleyebilmek 
için sıfattan olmadığı iddiasında bulun
muş ve evvelemirde bu cihetin hallini 
istemiştir. Mahkeme mÜ7.akereden son
ra 'Mıütevelli Mehmet Beyin davacı sıfa 
tile davaya müdahaleye ıalahiyettar ol 
duğuna karar vermiştir Bundan :onra. 
lsmail laa Bey gene kısa bir müdafaa ya 
parak beraet karan istemekte ınar et
miştir. Muhakeme karaı tefhimi i~İn 19 
Eylüle bıralulmıtlır. 

SalAhaddin Ef. beraet etti 
Kasnnpa§a merkezi~de mer.ıur iken 

zimmet defterini kaybederek iki giiınüş 
küpe ile bir be'i biryerderin ziyaına se
bep olan Polis Sal&hattin Efendinin mu 
hakemesi dün bitmittir. Defterin Sala
hattin Efendi mezun olduğu e•n~da kay 
bolduğu anlatıldığından .5alahattin Ef. 
nin beraetine karar verilmi:ıtir. 

Muhakeme başka güne kaldı 
Bir bavulun içerisine üstü ,.e altı pa

ra ile kapatılmış ve para paketlPrin.e 
benzetilmiş kağıt destelerini koymak ve 
bunlan gösterip bavulu bir diikki\nda hı 
rakarak kuyumculara gös•c--ır.ck baha
nesile dört be, sarraftan yirnaiyc yıııL.m 
beşi biryerde ve bir mikdar mücevher 
dolandırmaktan suçlu Sabik ile 'Artinin 
muhakemesine dün devam edilmiştir. 
Şahit celbi için muhakeme başka güne 
bırakılmıttır 

Odada 

Tekaüt sandığı 
Oda memurlar için iyi 
bir istikbal hazırlayor 
Ticaret Odaaı memurları için birer 

tekaüt •andığı yapılması lazımdır. Di 
ger Ticaret Odalan memurin sandık
ları kurulmutlur. lstanbul Ticaret O
dası da böyle bir sandığın kurulması 
için bir dahili nizamname hazırlamış
tır. Kurulacak sandık Oda memurla
rının maatlanndan bir miktar tevki
fat yapacak ve memurlar arzu ettik ... 
leri zaman sandıktan ödünç para ala
bilecekleri gibi tekaütlüklerinde san
dıktan maaş alacaklardır. Memurla
rın vefatlarında ailt:lerine ve çocukla
rına da maaı verilecektir. 

Fabrikalarımız ne işler yaptılar? 
Ticaret odası, fab<ikalanmızm bir se 

nede ne kadar ham madde itlediklerini 
ve gelecek aene ne kadar mevaddı ipti
daiyeye ihtiyaçları olduğunu leıbit için 
tetkikat yapmaktadır. Bundan baıka 927 
ıenesinden beri kaç fabrika ıöriildüğü, 
gümrük tarifeleri ve kontenjan sistemi
nin sanayiimizin inkişafında ne gibi te
sirler yaptığı da tetkik edilmektedir. 

ihbarın mahiyeti tudur: Anadolu 
hattı devlete ı:eçmeden evvel Anadolu
Bağdat demiryollarına ait lstanbulda 
yüksek kıymette bir takım binalar var-

Ordudan çıkan başçavuşlar 

dı. Bu binaların da mukavele mücibince 
şimendifer hattile beraber devlete geç 
mesi lazım gelirken mektum kalmıştır. 
Binalara şimdiki halde muhtelif eıhas 
fuzuli olarak tasarruf ediyor. 

Bu ihbar üz.erine tahkikata başlan-
mı ıtır 

Gümrük muhafaza teşkilatına rütbe
lerile hizmet görmek üzere ordudaki hiz 
metini bitirnUJ baş çavuı ve baş çavuş 
muavini ahnrnaktadır Gümrük muhafa
za kumandanlığına ıimdiye kadar bu 
tekilde yüzlerce müracaat vaki olmuş .. 
tur. Baı çavuşlara 45, muavinlere 35 li
ra maaş verilecektir. Bu efendilerin kul 
lanılacağı mıntakalar teabit edilmiıtir. 

ELE 
Evlenecek kızlar anketi 

devam ediyor 
Dün ~u sütunlarda, bana karşr ya

z'.~mq bır mektubu dercetmiıtim. Bu
gu~ onun cevabını yazıyorum. Kari .. 
lerun, o mektubu okudukları zaman 
görmüşlerdir ki; kuvvetl i ve zeki bir 
kalemin eseri olmasına rağmen mek
tup anketin mevzuu haricine çıkarak 
b~nim kadınları ve genç kızlan ren
cıde edebilecek istihzalı yazılar yaz
dığımdan şikayet etmektedir. içinde 
erkek ve kadın münasebetleri de mü
talea edilmiş olan bu mektup yan ya. 
nya bana ve yarı yanya da erkeklere 
kartı bir azarlama mektubudur. Ben 
hissemi hO§nutlukla kabul eder şu ce• 
vahı veririm: ' 

"Muhterem M .•• Hanımefendi· , 
Bilinem güzel mektubunuzu iyi ter 

cüme edebildim mi? Buna muvaffak 
olamasam bile onu iyice anladım. 

Kadınlara karşı nezaketsiz olduğum 
hakmdaki iddianızda haksız ve zalimsi
niz. Bunu sizin fazla hassasiyetinize 
atfederim, Vakıa "istihza zekanın 
hakkıdır,, derler ama ben zeki olmac 
dığım için müstehzi değilim. Kadm 
düşmanı olmadığım gibi. Hele ham
dolıun hiç bir kaam beni bu ya•• ka. 
dar muztarlp ehniş le değildir. Bina
enaleyh kadınlann ~:eyhinde bulıın
mama bir sebep yoktur. Ben kadın ve 
erkek herkesle mizah kanunlarmm ve 
keneli terbiye teli.kkilerimin müaaade
ıi dahilinde latife ederim. Bu arada 
h!ddetlenen ve hatta beııi da?,kla leh 
dıt eden erkekler olduğu gil>i bund~"' 
müteeaair ve müşteki olan hanımlar 
da vardır. Mizah vadisinde erkek ve 
kadın ayıramayız. Bunu yaparsak o<z 
tikayet etmelisiniz. Erkek ve kadın 
arasmdak.i farkın yalnız bir (vahime) 
derecesine kadar indirildiği bu za
manda (cinsilatif) iddiau pek modası 
geçnıİf bir (tez~ sayılır. Müsavi de&-il 
miyiz? •• işte, adalette_, siyasette, ilim· 
de ve alayda. . • Ne çare tahammül 
18:znn. 

Kadınlar hakkında bir şey yıqar
ken annemi düıünmemi SÖylüyorau
nuz. Ben ya2.11arımın çoğunu anne
min karşısında yazarım. Fakat onu dü 
~Ünemem. Çünkü o sizin ve b izim 
devrin kadını değildir. Ben onun dev
rinin fikirlerini, teltikkilerini. ]itifele. 
rini yazsam ne siz okursunuz, ne 
(Milliyet) o yazıları netreder. 

Evet! Her kadın için vcfaki.r, ha
yırhah, mert ve civanmert bir erkf""k, 
bir çocuk baba11 tahayyül edilir. . Er· 
keklerin vefakar, hayırhah, müıfik 
bir kadın, bir çocuk anası özledikleri 
gibi. . • Lakin her iki taraf la yiizde 
kaç nispetinde bunu bulurlar. • Karlın 
lar bu hususta daha az talihli olduğu- ' 
nu ne ile İspat edersiniz? .. 

Zafıbe,erden.bah•ediyorsunu~ .. Za
fıbefer, zafmiıa mı demektir. • Erkek 
ne kadar. zayıfsa, kadın da o kadar 
zayıftır. izdivaç haklannda müsavat 
isterken, hialerinizde neden daha za• 
yıf olduğunuzu iddia ediyorsunuz .• 
Ademle Havvayı cennetten attıran ve 
her gün binlerce Adem ve Havva ara• 
!lnda tekerrür eden suçta kimin ilk a• 
dunı attığını ve daha kabahatli oldu
ğunu tayin edebilir miyiz? •. 

- "'Erkek sevkeder, kadın onıı ta
kip veva taklit eder, erkeğin rolü te
cavüzidir" diyorsunuz... 

Muhterem M. • • Hanun ! Si7İ temin 
ederim ki; bu rol bugün berakia ol
mu§lur. Tecavüzi rol kadına geçmİ§
tir. . • Mümkün olsaydı da ıize buna 
dair elimde bulunan bir kaç delili .ııös• 
lerseydim. . . Hem kadınlar, er"!'ekle• 
ri taklit ve takip ederlerae (orijinal) 
liklerini kaybetmezler mi?.• 
Anlamıyorum, dürüst olm~ k için 

neden ilk adımı erkekten beldivorsu
nuz (Tabii hitabım aize değil! Müda
faa ettiğiniz kadınlaradır.) 

Bu cevabonm size biraz daha cür,et 
ve kuvvet vereceğini ve hele beni ar
tık münhasıran kadınlara satafl.an bir 
mizah muharriri olarak görmiyec~.fi
nizi umuyorum, Bilıeniz. yazılanmın 
böyle yanlıt tesir vapmalatn beni ne 
kadar müteessir ediyor. Yalnız bu yüz 
den tizin gibi kıvmetli hanımlarla 
muhabere edebilmek fınatına n111il o
lufwn ancak bu ıee .. ürü bjraz tadil et 
mektedir. 

Hürmetler, itibl\rlar ve takdirler e
fendim. 

FELEK 
Okuyucularımıulan Safi et BI. ye: 
Haklı mektubunuzu aldım. Bana 

karşı taııdığınız asil hialere te~ekkür 
ederim. Bah&ettiğiniz meseleye tekraı 
dokunacağım. Saygılar efendim. 

F. 

T ekaütlere para 
Emlak ve Eytam bankasının eytam 

ve eramil ve mütekaidine büyük bir tea 
hilal gösterdiği mali'.mdur. Bu gibi ma 
lullere kolaylık olmak üzere tediye gi
şelerini bankanın yanında aynca isticar 
edilen bir daireye indinnittir. Evvelce 
bankanın Üst katında verilmekte idi. Bu 
sefer de aylıklarının iskonto muamela
tına 6 eylülden itibaren başlana
caktır. Evvelce maaş sahipleri cüzdanla 
nnı evvelden bırakarak birkaç gün son 
ra maaşlarını bankadan almakta iıliler 
Bu sefer cüzdanlar bıralulmıyacaktır." 
Banka müdiriyeti maaı tediye günlerini 
dört grupa ayırmıştır. Bu grupa an.zaraı 
aym 6, 11. 16, 20 tarihlerinde Beyoğlu, 
Kasımpaşa, Üsküdar, 7, 12, 17, 21 tarih 
larinde Eminönü, Yalova, Sarıyer, Ba
lurköy, Adalar, 9, 13

0 
18, 23 tarihlerin

de Kadılrôy Beşiktaı, 10, 14, 19, 24 ta
rihlerinde de Fatih, Eyüp, Samatya ka
zaları dahilindeki maaş sahiplerine tedi
yal yapılacaktır. Banka müdiriyeti ayrı
ca lehacüme mahal kalmamak için tedi
ye gişelerini dörde iblağ edecek ve İca• 
hında bu gişeler fazlalaştırılacaktır. Mü 
diriyet tarafından mütekait ve eytam e
ramilin istirahatleri için de icap eden 
oturacak sıralar ve sandalyeler ihzar ~ 
dilmiştir. 
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( İktısadi bahisler J ----,- 1 Sanal 1 ---
Profesörlerle Celal Beyin seyahati münasebetiyle .. 
Bir saat .. Cihan Para ve iktisat Konferansının 

haftasında, bir lngi_iz gazetesi yalnız i
ki memleltetin konteranstan bo§ dönme· 
diğini yazdı: lngiltere ile ihtilafını hal 
ve yeni bir ticaret anlaşması yapan Rus
ya. Konferansta iktisadı politikası üzeri
ne en realist şeklile dikkati celp ve muh
telif memleketlerle ticaret mukavelesi 
müzakeresine gİrİ§en Türkiye. 

Filhakika konferansta Türk heyetinin 
mesaiıı.ini yakından takip eden her Türk 
ancak iftihar duyabilir. Çünkü he
men açıld ı ğı gün, Mak Donald'in lisani
le, nazariye değil hakikatler üzerine bj .. 
nai mesai edileceğini ilan eden konfe J· 
rans 64 memleketin birbirine uymıyan 
vaziyet ve ihtiyaçları karıısında mihve
rini süratle kaybetmiş ve sonu gelmiyen 
ınünakaşalaı., ve bu 64 memleketin hep
sine birden kabili takip olacak nazariye 
hayalleri içinde boğulup gitmişti. Y alnı:ı: 
Türkler, müspet ve realist tezlerinden 
bir dakika ayrılmadılar. Bu tezin esasla
rı fU idi: 

1) Mütekabiliyet ve tevazün esasına 
istinat edecek karşılıklı anlaşma. 

2) En ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelesinin mutlak değil kayıt
lı ıekilde kabul ve tatbiki. 

3) Malımızı alanın malını almak, bize 
kolaylık gösterene kolaylık göstermek. 
Sık sık, büyük tüccar memleketlerint 
Türk tezine sarıldıklarını gördük. Bir 
çok memleketler tezimize iltihak ede
rek bizimle yeni ticari anlaımalar yap
mak için müracaatlar yaptılar. Ne ma
nalı tesadüftür: 

Londra Para ve iktisat konferansının , 
bir buçuk ay ıüren münakaıalar ve an
l • .şaınaıu.aztık ıçinde sonüp gittiği günün 
akıamı, Türkiye Avrupanın en nasyo-
nalist memleketlerinden biri yani Fransa 
ile ticari anlatmasını İmza ediyordu. U
fak fasılalar ile bunu Almanya ile yapı
lan anlaşma takip etti. Ve halen bir çok 
memleketlerle ayni esaslar üzerinde mu .. 
zakere halinde bulunulmaktadır. 

Fransa ve Almanya ile yapılan, tica
ret anlaşmaları yalnı:ı: milli noktainazar. 
dan değil, beynelmilel noktai nazar
dan ve iktisat ilmi ve tekniği noktasın
dan da şayanıdikkattir: 

1) Tediyat muvazenesi esaıı dünya 
tarihinde ilk defa olarak ticaret muka· 
velesi esaılanndan biri olarak kabul et
tirilmiı bulunuyor. 

2) K.ilearing anla:ımaları buhran za
manlarında ticaretin asgari mıktar üze
rinden tevazünü demektir. Türkiye o/0 30 
fazla ihracat yapmak hakkı kabul ettire
rek bunun önünü alıyor. 

3) Açıktan en mühim mahsulümüz o
lan tütün mübayaaoı için kat'i taahhüt 
anlaımaıının esaslarından birisi olarak 
giriyor. 

4) Kontenjan ve muamele kolaylık· 
lan ancak kaqılıkh olarak bahşediliyor. 

5) En ziyade müsaadeye mazhar mil
let muamelesi esaoı kayıtlı olarak kabul 
ve bazı memleketlere göıterllecek teshi
li.bn yalnız o mem1eket1ere münhasır 
kalması imkanı temin edilmiı oluyor. 

6) Gümrük tarife hadlerinden Mecli
sin hi.kimiyetini daima muhalazayı te .. 
min dCconsolidation generaJi yani isten .. 
diği ve lüzum görüldüğü anda gümrük 
resimlerinin tepdili hakkı eoas olarak 
muhafaza ediliyor. 

7) Memleketin iman ve istihsa
li.tın mak.ineıeımeaı noktasından za
ruri maddelerle, memlekette temini 
derhal veya yakın atide mümkün gö
riilmiyen maddelerin ithali serbest 
bırakılarak hem gerek varidatı te
min, bem halkın ibtiyacatı tehvin 
etmiı oluyor. 

8) Şimdiye kadar kılearingler
de mevcut ıeklin akaine olarak meae 
la Fransaya mal satan zatın derhal 
bedelini Cümhuriyet Merkez Banka· 
ıından almaaı temin ediliyor. Türkiye 
münasebette bulunduğu memleketler 
le bu tarzda anlaıma halkasını ikmal 
ettiii zaman kontenjan tedbirlerinin 
milli istihsali himaye için idameai za .. 
ruri maddeler ve ahvale münhasır 
kaldığını yani kendiliğinden ortadan 
kalktığını göreceğiz ve Türkler bu 
dünya iktısadi hercümerci araaında 
ilk defa emin yolu bulmuı millet ola
caktır. 

Filhakika bu vaziyette Türkiye 
iktısadi bünyeainin, her hangi memle 
~etten dahA sağlam ve daha kudret
i vaziyeti başlıca hiıkimdir. Biz bu-

gün hemen bütün dünyanın yeni ye .. 
ni aarıldığı ve mali aağlamlık ıslahatı 
dediği meselelere Cümhuriyet ili.nı 
tarihinden itibaren başladık. Bütçe· 
miz sağlam, paramız sağlam, hükU
metin taahhüdatı ve tediyatı alelade 
bir saat değil bir kronometre gibi iş
liyor, istihaali.tımız kemiyet ve key .. 
fiyet itibariyle muntazaman yüksel
mekte, yol, şimendifer, liman gibi 
''milli istihsal ve refah 3.leUeri" de .. 
nen vasıtalarımız fasılasız artmakta, 
milli sanayiimiz, bundan 30 sene ev
velki bugünkü büyük Alman sanayi
inin doğumu manzarasını tamamen 
göstermektedir. Başka memleketler
deki senelerdir aç, itsiz ve ekmeğini 
olsun kazanmak için avuç içi kadar 
toprak parçası dahi bulamıyan sefa
let orduları bizde yoktur. 

Baıka memleketler haftada (40) 
saat ça1ışıyor ve alıcı bulamıyor. Bi
zim ise geniş ve hudutları iyi gözet .. 
lenen dahili piyasamız günün 24 saa .. 
tinde çalışanlara bile mebzulen iş im 
kanı vermektedir. Büyük harpten mu 
vaffak çıkmıı ve müteaddit harici is
tikrazlar yapmış memleketlerin bu
günkü vaziyeti ile, Büyük harpten 
mağlup ve galip çıkmış ve harici hiç 
bir istikraz yapmamıt Türkiyenin va 
ziyeti yanyana yetirilirse, mem.lı-keti
mizin gayri kabili inkir bir realite o
larak metin vaziyeti daha kolay mey 
dana çıkar. 

Celal Bey, her noktadan olğun ve 
dolğun inkılap adamı olarak, bu va
ziyeti dünya buhranı ortasında en e
min ve en ivi "-f"killerde 11"' .. IT\1~~-t ... .., 
fah ve istikbali için kıymetlendirecek 
yükaek devlet adamı iktidarını kema 
tiyle gösterdi. 

Kıymetli Velc:ilin, Türkiyede oldu 
ğu gibi, Avrupada geçen hayatı da 
kesif mesai ve tetkikatla geçti. 

Celal Bey Türkiye milli iktıoadı
nın temellerini v• c ... •,sı,,, İ\7•nerek 
kuran fırka amelesidir.Yaptıfı işler ve ta 
kio ettiği fjk1l"lerd.- . TiirkivP. ,,...: 1Ji 
iktısadınm "dagme" lerini ve karak

teristiklerini holm=t.k ve k"'t'U.,...... ~ is
tiyen iktısat ilimlerimiz İçin tahlil e
dilecek. düşünülecek çok •evler var
dır. Umumi harpte Milli Müdafaa 
Vekaletlerinin aldığı büyük rol ve 
mes"uliyeti her memlekette lktıoat 
Vekillerinin d .. ruhte ettiği bir •ırada 
ismet Paııa mücerrep ve mailim o
lan isabetiyle bu it için hakikaten en 
kabiliyetli adamı bulmuıtur. 

Celil Bey Avrupadan yalnız yu
karıda bir nebze bahıedilen muvaf
fakiyetleri yükiyle değil, bilhasaa 
mühim tetkikat hamulesi ile dönü
yor. Emellerinden bir tanesi, Ankara 
da hareketinden evvel topladığı "Mü 
tehassıs kongresi" nin bugünkü §ekli
ni tanzimatı hayriyede yapılmıt §ek
lin ayni ve devlet idarelerinin bu nok 
talardan en geri ve göhne şekilde kal 
mış olanı diye hülasa ettiği lktısat 
Vekilletini karşılaıtığı büyük hizmet
lere cevap verir en modem hale sok
maktır. Eski Amerika Reiaicümhuru 
Hoover, Umunıi harbi müteakip bu
gün bütün dünyaya model olan Ame
rikat lktıaat nezareti te1kilatını ta
hakkuk ettirdiği zaman, bu bir Ve
kalet değil abidedir, demişti. 

Cümhuriyet Halk Fırkaoının prog 
ramı veçhile Türk müıtabıilin ufku
nu açacak, refahını arttıracak hakiki 
bir me4ale ve rehber olması !Azım 
ıt"elen ivi bir lktıaat Vekil.Jeti teşkilatı 
da. Fırkamızın yeni bir i.bideai ola
caktır. 

* * 

.. 

Yazan: iRFAN 
- İzmir -

Doktor M. Hugo Obermaire lspan 
ya Tarih Akademisi azasından ve 
Madrit Onivetsitesinde "Tarihten ev
velki devirler" branşını okutan elli 
yaşlarında bir Atmandır. l:..evveıce 

Paris PalCotologie Enstitüsünde mü .. 
him bir vazifede iken ispanya hüku
meti kendisini Madrit Darülfünunu .. 
na angaje etmiştir. 

Çok aade giyiniyor; vücudü toplu, 
gözleri küçük, alnı açık, şakacı bir 
müderris. 

Ona ve talebelerine lzmiri gezdi
riyoruz. Yolda mütemadiyen 5oruyor 
lar: lzmirin eski Türk mahalleleri 
nerede? Hafriyat yerleri, meşhur Ka 
dife kalesi, halı tezgahları görülebi
lir mi? Arkeoloji ve resim müzeleri
ne, mekteplerden ı,,.-zılarrna gidebilir 
miyiz? 

Müsbet cevaplarımızdan hepsine de 
memnun oluyorlar. Dükkinlara gi
renler, bir eski bina önünde uz·:n u
zun düşünen1er, müzede hocalarının 
ve mÜ<r:P müdürünün verdikleri izaha 
tı kelime kaçırmıyarak zaptedenler, 
.. etrafrmıza serpilmi~ renq3.renk ilim 
çiçekleri halinde - gözlerimizi kamaş 
tırıvorr. 

Tenha bir sokaktan gecerken, pro 
fesörle Fransız kültürii Üzeri~de ko .. 
nuşma.~a başladık. Naaıl~a Ber'?~on 
d"n bahsetmek ihtiyacını hissettim. 
Ona: 

- Bu filezof. 1<srın en dikkate şa 
yan rclPir,udll", dedim. 

Güldü: 
- 7al'tıP•mivorum. C.evAh·~ı ver .. 

di. CMda fa71" bir ed..,biyat. lir snİ· 
t;tualisme '"!d•h;v~t, var J.1-m siz, 
Huuerl yahut Heidegger'i okudunuz 
mu? 

Ru aüal karsıaındl\ dum1<ladırn. 
C1inkü, sorduPu her iki f1 1...,z'lf .. '\11 ~a 
elime peçen bir kaç makale mii"'•f"srra 
olmak Üzere hemen hiç bir ıey bilmi
yordum. 

- Havir; dedim. 
- Şu halde tavsive ederim; ha-

yat görü~ümüze yeni. bir ve~he ver .. 
meye çalışan ve bu aava•ında süphe 
yok ki, B~rgson'dan ve di~er1Prindf'n 
d21.1'a çok nıuvaffak olan Heideı?ıYer'i 
okuyunuz. Son AlmAn felaefe m .. kte· 
bi onunla temsil ediliyor. Fransızll\ .. 
rın da kendisinden eoevce b"'h"et•:~ .. 
lerini biliyorum: e•el'1erini kolavlı1.c· 
la anlamanız kal,ildir.. izahatında 
bulundu. 

Bir aralık Hitit med,..niyetindf"n 
söz acılclı. Bu mPdeniy,.tin tn1,ha1<
kak bir Türk med~niveti telakki edi-
l b·ı •. k . . . " e ı ecf"~ı anaatını ıse: 

- Fvet, bunlar münaka,a edihnis 
tir; ediliyor. Son yıllarda nrtl'.ti. Jı,.t<l 
katen tecesai''fl) savan nolcb.i zar
lar l"!b1tVor .• Cümle"ivle lr~rıula.dı~ 

Halkc-vindfl>n dönüftf" IZlT':~ 11"i1,ı;•
lllnin veni hafriyaboa uP.r.l\.dtk. ProFe 
för, bulunan eser1•-r ~'"'\Ün~e havr,..t 
ve memtı11niyet ı:rösterdj. Ara,tt..,.,,1'
d1t ""'u'!li bir usul tutuldnö-unu aövl,.. 
eli. Bilha-.Aa mÜzPnin :ıtz bir 7""'a"~a 
J.ri öz ""ah•ulünden 11,,lavı müdü~ s .... 
(~haddin Beyi ve alakadarlan tebrik 
etti. 

t .. rnirde" Berlinin Pn hiivük ark~
oloiJ,_:rına, h•1 mev,.rula b;.,,:.,., r"k ivi 
tanıdıf;.rmtz dP~erli ;,tjm ""' w_..i,O' .. T"td 
a ı.,.,..t1J11,.. yazdı. Onlan Türkiyeden 
selamladı. 

• * * Muı.. .... ~ ... ,, .. m.,.,....!ı: .. : Jı..--- '--•t 
Revi"' J,;,f':ile1:intle Ml"drit Onrii1ı:ü ... u-

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat tzerine •igorta muamelesl icra eylerl:r: 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idare•i: Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şebirlerde acenh 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 

Milliyet.'in edebi romanı: 60 ğildir. Ben bir çok stüdyoların ve
kiliyim. Burada Yani adında güzel 
bir operatörüm var. Sizin numara
larınızı sessiz filme çekmek iste
rim. Bu filmlerle oyunlarınızın 
plaklarını A vrupaya gönderece
ğim. Eğer sizi fotojenik görürlerse 
ve numaralarınız tutulursa o za
man size tavsiye edeceğim: Sahne· 
ye girmeyiniz. Sadece filme çalışı
nız. Eğer uyuşursak sizi Avrupaya 
götürebilirim. Fakat kat'i ıöz vere
mem. Alacağım cevaba göre. 

"YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

- Beni mantoluk kumaf mı san
dınız Mösyö? Pazarlık etmek için 
'3atka yere gidiniz. 

- Bizim Pariste bile bir debü
tanta bu kadar para verilmez. 

- Sizin Pariste verilmez ama bi
zim Niğdede, bizim Ankarada da
ha fazlasını verirler. 

lstanbula geldiği gündenberi gü
rültüden zaten serseınlefmif olan 
Yayla kızı büsbütün sinirlendi. Kö
se dayıya baktı. Samuel Efendi de 
ukılmıfh. Grabovski utancından ye 
re bakıyordu. Leman çene yarıftır
mağa batladı: 

- Siz daha küçüksünüz. Konsü-
nasyon da yapmıyacaksınız. 

- Büyüsem de yapmam! 
- Nasıl olur? 
- Ben Yaylalı Mehmet' in kızı-

yun ! 
-Bizim Fransada .. 

Bu sefer Samuel Bensusan Efen
di kızdı: 

- Sizin Fransayı bir tc.rafa hı-

rak ağam! Dedi. Ben 3eni buraya 
yalnız Petek Hanımla tanıftırmağa 
geldim. it için söyliyecek bir feyin 
varsa benimle konuf. Matmazelin 
vekili benim. 

- iyi ama on altı kağıt çok. 
- Çoksa vermezsin 
Petek atıldı: 
- Lafı da uzatmazsın. 
Kalkar gidersem belki yola ge

lirler sanarak çıktı gitti. Leman u
muyordu. Kız daha çocuk denile
bilecek bir yaşta idi. Vekili de bir 
Yahudi olunca yedi kağıdı kaçır
mak istemiyece1'ti. Zaten bu yedi 
kağıdın yirmi yedi mislini matine
lere yirmi beş kuruf duhuliye koy
makla çıkaracaktı. 

Fakat aldıran olmadı. Sıra Gra
bovski' e gelmişti. Ankara kedisi gi
bi bir gözü başka, bir gözü bafka 
olan Mösyö Grabovski kıza tatlı tat 
lı baktı. 

- Küçük Hanım! Dedi. Benim 
teklifim çabuk kazanmak için de~ 

Petek ellerini çırptı. 
- Demek sinemamı alacaksı-

sınız? 
-Evet. 
- Bir yıldız olabilir miyim? 
- Bilmem. O sizin elinizdedir. 

Daha doğrusu Bensusan Efendinin 
elindedir. 

-Köse dayı hen yıldız olaca-

ğım 1 
- Bir Greta Garbo ! 
- Sus! Hiç bir zaman! Ben Yay 

lalı Mehmet'in kızıyım! 

- Öyleyse .. Şey .• 

- Dur! Ben lvan Mujokin'le oy 
nıyacağım. Neydi onun adı? Hani 
babaların günahı, Şehvet kurbani 
m oynıyan tifman Alman? İtte o-

Kadın bu! .. 
Nemide Hanım, iki itıkından birini 

ötekine tercih edemiyor, ikisini de muha
faza edebilmek için çarp:nıyor, çırpını
yordu. 

- Sen, yanındaki odaya git. Ben bey
fendi ile konuşacağım. 

Nemide ayni sükün ile dışarı çıktı. Şa
kir Bt>y arkasından seslendi: 

_R_A_D_Y_O_\ 
Bugıinktl program 

ISTANBUL: 
18.: Gramofon. 18.30: Fransızca 

ders ( llerlemiı olanlara). 19.: Mah
mure Handan H. 19.45: Fazilet H. 
20.30: Eftalya H., Sadi B. ve arkadaş
tan. 21.30: Gramofon. 22.: Anadolu 
Ajansı, borsa haberleri, aaat ayarı. 

Şükrü Beyden vaz geçemiyordu, çün .. 
kü seviyordu, Şakir Beye yüz çeviremi .. 
yordu, zira parası vardı. 

Fakat Şakir Bey çok kıskançtı. Met
resinden tam, mutlak bir sadakat istiyor, 
ufacık bir ihmale, liikaydiye bile taham
mül edemiyordu. Bunun için tertibat al
mı;tı. Kendi adamı Sadık, apartımanda 
ne olup ne bitiyor, hepsini efendi:oine an
latıyordu. 

- Sakın kaçayım filan deme .. Kapıya 
Sadık'ı diktim. Kuş uçurtmıyacak. Meıe
Jeyi aramızda tamami1e halletmeden sa
vuşmak yok .. 

MOSKOVA. ı48ı m . 
1,20: S.abal\ konaeri . 10,20: Konser. 11,15: 
konaer. 

VARŞOVA, ı4tt m. 
19,40: Ta.ganni. 20.10: Plik. 21: Tagannili 
konser. 22,15: Konserin devamı. 2: Dans mu
aikisi3 

Nemide Hanım Şakir Beyin tabiatini 
bildiği için tehlikeyi derhal hissetmiş, 
Sadık'ın yüzüne gülmüştü. Söylenecek 
şeylerle, söylenmiyecek şeyleri birlikte 
kararlaştırıyorlardı. Bu sayede Şakir B., 
Nemideden şüphe etmiyor, huzuru kalp 
ilo yaşıyordu. 

Şakir Beyin bir huyu vardı. Geleceği, 
gid~ceği saat belli olmazdı. Hiç gelmez 
zannedi!diği bir zamanda çıkar, görünür 
umulmadık bir saatte de kapıyı çekert 
giderdi. 
Eğer Şükı·ü Bey paralı olsaydı, Nemi

d ... · bu sıkınt .. ların birini çekmiyecekti. 
ihtiyatla harekete lüzum görmiyecekti. 
Şükrü Bey apartnnana geldiği günler, 
Nemidenin yüreği tirtirtitriyor, ani bir 
baskına uğramak ihtimali rahatini kaçı
rıyordu. Şükrü Beyi hakikaten ıevme
mİf olsB.t bu azab n yarısına bile taham .. 
mü! edemezdi. Lakin aşk, ona sabır ve 
tahan1mülün her derecesini öğretmiş, tat
tınnııtı. 

Bir gün Şükrü Bey apartıınana gel
mişti. Nemide kendi elile sevgilisine sof
ra kurdu, mezeler hazırladı. Karşılıklı 
oturdular. Zevkle, nefe ile içmeğe, gül
m~ğe başladılar. Kadehlerin adedi artık
ça Nemidenin endiıeleri uçuyor, keyfine 
neşesine küşayiı geliyordu. Utak Sad;k, 
ercndisine yalan yere yemin etmemek i
çin onların yanına çıkmıyor, Şükrü Beyi 
göremiyordu. 

Zaten onların da hizmetçiye, uıağa 
ihtiyaçları yoktu: Kendilerinden başka 
bil' fey düşünecek halde değildiler. 

Ne oldu, nasıl oldu? Bilinemez Mer
divende ayak sesleri duyuldu, biraz son
ra Nemide ile Şükrü Beyin oturdukları 
odanın kapısı ardına kadar açıldı. Kapı
nın eşiğinde pürhiddet Şakir Bey duru· 
yordu. 
Şükrü Bey, olduğu yerde ağzını hay

retten açık, bütün vücudu titriyerek, ka .. 
lakalmıştı. 

Şakir Bey odanın ortasına doğru iler
ledi. Nemideye: 

- Tebrik ederinı, dedi. 
Nemide fütursuzca gülüyordu. Adam 

sende! Der 2"ibi umuzlarını silkti. Kork
tuğuna uğramıştı. Zaten basılacağını bi
liyordu, oynadığı oyunda kaybetmişti ve 
pişkin bir kumarbaz lakaydisi ile, hiç te 
helecan göstermiyordu. 

Şakir Bey Nemideye elile işaret etti: 

nu Arap Edebiyatı Tarihi müderrisi 
M. Bendatta ve talebeleri bulunuyordu. 
M. Bendatta mühim oır l:;;pa.ı.ı)'vJ cs..ı

:ı:etesinde ıef, Akademide aza, ve zan
nederim bir yerin de mebus sıfatını 
haiz çok hararetli ve zeki bir tahsi
yetti. Yolda, kahvede elinden defter 
hiç düşmedi. 

Bugün her memleketin (bat işi) 
sayılan iktısadit içtimai ve harsi me .. 
ıelelerin bizdeki hal ıuretlerini bir 
çırpıda öğrenmek İstiyordu. Arkadat 
lara: 

- Yeni yazılan tarihinizin Fran .. 
aızçasını bulmak mümkün müdür; 
diye sordu. 

Onlar da, henüz Fransızçasının ya 
zılmadığınıt fakat istediği mühim ma 
!Um.atı Ankaradaki Tarih F-.... '1~ ... ,...;n 
den fransızca olarak alabileceğini 
aöylediler. 

Karata,a yakla,ırken bir bahçede 
çalına'l alaturk'\ ~az n::ızarı d;kk ... ti.,.,i 
celbetti. Avakta azıcık dinledikten 
sonra bize doğru dönerek: 

- Garp musikisinin fazla tesiri 
altında. Ayni melodi, ayni ses dökülü 
ıü. Dedi. 

Biz cevap verdik: 
- Kısmen tesiri altında. Li.kin bi-

nunla oynıyacağım. Ben Rusların 
Mustafası gibi film çevireceğim. 
Kılıçlar köyündeki düğünü çevire
ceğim. Bana pis çingen, sümüklü 
dilenci diyen adamları çevirece
ğim. 

- Ne vakit başlıyahm küçük ha
nım? 

- Ne vakit isterseniz. Ama na
sıl olacak bu? 

- Önce gramofona alacağız. 
gramofon çalarken siz oynıyacak
sınız, oynarken filmi çevireceğiz. 
Sonra plaklarla beraber göndere
ceğiz. 

- A ! Ne güzel, ne güzel! A ! 

Nemide çıktıktan ıonra Şakir Bey, 
Şükrü Beye dön dil: 

- Beyfcndi, dedi, kavga, gürültü, re
zalet ç;karmak. size de yaraşmaz, bana 
da •. Nemidc sizi mi aldatıyor, yoksa be
ni mi? ikimizin ayni hakarete maruz 
kaldığımız muhakkak .. Fakat zorla gü
zellik olmaz. Size br teklifte bulunaca· 
ğım. Kabul etmek menfaatinizedir. 

işin içinden kavgasız, gürültüsüz sıy
rılmış olmaktan mütevellit bir memnu
niyetle, Şükrü Bey derhal muvafakat 
etti: 

- Hay hay efendim ... Emrediniz! 
- Nemide, hangimizi seviyor? Bunu 

anlayalım. 

-Nasıl anlayacağız? 
-Gayet basit .. Havaya iki el silah a-

tarım ve derhal ikimiz de kendimizi yere 
atarız. Guya ölmüşüz gibi bir kalıp ya
tarız. Nemide hangimizin üzerine kapa .. 
nır, ağlart yatarsa onu seviyor demektir. 
Artık kimseye söz kalmaz. Böylelikle 
mevkiimizi anlamıı oluruz. 
Şükrü Bey: 
- Muvafık .. Dedi. 
Şakir Bey tabancasını çıkardı. Havaya 

ateı etti. iki rakio kendilerini yere attı
lar. Ölü gibi yattılar. 

Silah sesini duyan N emide odaya koı
tu. iki aşıkının da hareketoiz yattıkları
nı görüncet aparlımarun kapısında nöbet 
bekliyen Sadık'a seslendi: 

- Sad k, Bunların ikisi de ölmüı. Ba
ri sen gel, ıu yarı kalan meclis tamamlı
yalım. .... ..... 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
21: Gitar konseri. 21,35: Berlin'den naklen: 
UMUMi AVRUPA,nın nakledeceii kooaer. 
23: Haberler.- Siran musik!ıi. 

ViYANA, 518 m. 
20,50: Haftalık haber icmali (Marira Ayia ta• 
rafından). 21,25: Franaız Suppo'nin eaerlerİn• 
den ve Josef Holzer'in idareıinde aenfonHı 
konser. 22,45: Haberler. 23: Pli.k. 

MILANO, • TORINO . FLORANSA 
21: Haberler. - Pl&k. 21,35: Berlinde!!n nak· 
len umumi Avrupa konseri. 23,05: Müaa.habe. 
Dans muaikiıi, 

PRAG. 488 m. 
20,30: Aakeri muıiki. 21,30: Gençlere mahsua 
bir akeç. 22 41T eller ara11nda trajedi" isimli 
Stran•ky'nin pİyeıi. 23,20: Çek eserlerinden 
dana parçalan (arada pliklar ç.alınacak). 

ROMA, 441 m. 
21,30: "SAKUNTALA,, İ•imli Alfano'nun o
peraıı. 

BÜKREŞ0 394 m. 
13: Pi.ak. 18: Kon•er. 19.20: De...-amr. 20,.25: 
Plak. 21: Taıa.nni 21,.25: Radyo orke•traır. 
23,20: Devarnr. 

BRESLAU0 325 m. 
21,35: Umu.mi kon•er, 24: Haberler, 24,20: Ha 
flf ve dan• muıikiai.. 

1 Is ve isçi . 1 
lllilli,-.t ba .citıaııla it .,. İfÇİ iati
;y.nl•r• tolJGUut •ıli,,or. lı ,,. İfçİ 
i.ati,,enl•r bir m•l<tupla /ı lıüro
m.,.za müracaat •lm•litlirler. , ., 
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İşçi arayanlar 
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Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 
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~elen evrak seri yerilmez.- Müddeti 
l'eç,en nü•halar 10 kurutlur.- Gazete Y• 

matbaaya ait itler için müdirjyete mü
rac,at edilir. G"lzetemiz ili.nların mea'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilkör askeri ra•at merkezinden Ye!!• 

rilen malUmata söre bu.Ün hava az bu-
!ytl•ı ..-e sakin olacaktır. 

Dün lıava tazyiki 757 mili.ınetre, en faz. 

la hararet 26, en az 17 derece idi, 

zim asıl halk musikimiz tam manasiy 
le saftır. Ondan oldukça bir §eyler ü
mit ediyoruz. 

Profeaör ansızın heyecanlandı: 
- Evet, çok güzel, dedi. Şimdi 

ben de aize onu söyliyecektim: Bu
günkü lapanyol musikisinin dünya i
çındeki muvaffakiyeti, halk musiki· 
sindeki temiz naimeleri bulması ve bu 
nu beynelmilel musiki teknikine tat
bik etmeaiyle kabil olınuıtur. Sizin 
de böyle yapmanız pek ali. mümkün
dür. 

Madrit'in bu Gepenç Darülfünun-
cusu, lzmirde kendisıni ve talebeleri
ni candan kar§ılayan muallim arka· 
daşlann az zamanda en İyi bir dostu 
oldu. 

• • * 
Edebiyat Fakülteainden güzel bir 

hanım, yanındaki erkek arkada~iyle 
yanımıza yaklaşıyor, bir kö,ede Türk 
ve ecnebi kadın muharrirlerden bah
sediyoruz. Kendilerine ''E. C. de Par 
do Bazan" i sordum. İspanyol muhnr .. 
rirlerinden yegi.ne tanıdığım bu Ka .. 
dındı. Alii.kamdan memnun olarak ba 
na istediğim noktalar Üzerinde cevap 
la; verdiler. Fransız edebiyatrndan, 
ezcümle Proust ve Gide'den de konu ı 

zahmet vermem. Pazarlık ta et
mem. Kah kah kah! 

- Yarısını da köye göndeririz. 
Yarısını da Nihal ablaya. Zavallı
cık konsümasyondan kurtulur. Ya
rısı da şeye .. Bursaya .. Yarısını da. 

- Sana ne kalacak? 
- Yayla yıldızlığı! 
Grahovski yavaşça mendilini çı

kardı. Başını öteye çevirdi ve hi
kayesini Samuel' den işittiği Yayla 
kızı için hatka başka gözlerinin ya
tını gizlice sildi. 

üç arkadat elele .. Üçü de yere 
bakıyor. Üçü de heyecan içinde .• 

• •• 
-Tık tık tık! 
- Giriniz! 
Garson bir kart uzattı. 
- Buyursun! 
içeriye uzunca boylu, zayif, es

merce bir delikanlı girdi. Beyaz 
difli, yüzü güler, biraz çekingen 
delikanlı Petek'in elini sıktı: 

Eski ve yeni harfleri bilmesi ciddi ve 
çalışkan olınası, hesaptan anlaması li.zım 
dır. Ankara caddesi No. 52 V. B. adre
sine yalnız mektupla müracaat. 

ihtira ilanı 
" Mitralyözler için pervane şaftına 

merbut idare tertibatı" hakkında istih

sal olunan 29 K. Evvel 1931 tarih ve 

1309 numaralı ihtira beratı bu defa mev 

kii fiile konmak üzre ahere devrüferağ 

veya icar edileceğinden talip olanla

rın Galata'da Çinili Rıhtım Hanında 

Robcrt Ferri'ye müracaatları ilan olu-

nur, (7031} 

ıuldu. 
Erkek arkadaşı aözünü bitirdikten 

ıonra genç lspanyol kızı dahi Gide'e 
dair tunları söyledi: 

- Schvob ve P. Quint'in A. Gide'e 
dair yazdıklan eoerleri dikkatle oku
dum. O sıralarda "Les faux monnaye
urs" le lmınoraliste'e de yeni baıla
mıştım. Gün geçtikçe, tuhaf bir ruhi 
haletle değiıiyordum. "O ilk zaman
larda seyyaremiza gelseydi, (kendi 
kendini arama) lan ve bedii hululle
riyle elbette bir peygamber olurdu" 
diyenlere de hak vermek li.zıın. 

Gide'i dinci telakki etmek, lı:endi
aini katiyyen anlamamaktır. Bazılan 
yazılarındaki Proteatanlığa yahut Ka 
toliklik intibalanna kızarlar. Fakat 
niçin? Onu "Büyük meçhul" ün pe
şinde her kapıyı çalan. her dar kapı
di'ln ~irmek istiyen, Lize bizim gayri 
tabii kanunlarımıza uymıyan bir yir
minci a!ır "Az:;z'' i olarak kabul et
mek doğru değil midir? 

• * • 
Ca.r$ambA. ~ünü rniıta.firlerimizi ,,_ 

ğurlad•k. Gerek profesörler ve gerek 
oe t"lebelerle oldukça mühim miktar 
da his ve fikir alış veriıi yapmıştık. 

iRFAN 

mm. 
- Beni Tepehatı için bedaveye 

kiralamağa mı geldiniz? 
- Ne münasebet? 
Hikayeyi anlattılar ve gene gü

lüştüler. Ihsan ipekçi: 
-Ben, dedi. Sadece ziyaret i

çin geldim. Sizi Ankaradan tanı

yorum. Biz burada sinemacılık e
diyoruz. Yani tam miinasile bir ti
caret. Fakat ben bu ticaretin şıırı
na, hastalığına, ideolojisine saplan 
dım. Bütün idealim hu memlekette 
bir Türk stüdyosu meydana getire
bilmektir. Yapabilecek miyim Ya
pamıyacak mıyım? Orası ayrı bir 
iş. Fakat ben diyorum ki işe en kü
çük çapından başlarsak bunu başa
rırız. Dumlupınarı, Lausanne'ı ya
pan bir memleket stüdyosunu da 
yapar. 

- Siz de Leman gibi Yayla kız
larile pazarlık edecek misiniz? 

Mösyö Grahovski ! Sizin gözleri
niz batka hatka ! Ne güzel! Ben An 
karada iken günde iki üç defa da
yak yediğim müdür beyin hanımı 
vardı. İşte onun da gözleri tıpkı 
sizin gözleriniz gibi başka ha,ka 
gözleri olan bir kedisi vardı. Hah 
hah hah hah! Nerede çekeceğiz 
filmi? Köse dayı! Sen de bir numa
ra yap! Beraber. Avrupalılar bayı
lır vallahi l Ben yıldız olacağım. 

- Bir Yayla yıldızı! 

- Ben, İhsan ipekçi .. Yeni açı
lan Elhamra sinemasının ortakla
rından. 

Odanın içine bir kahkaha yayıl
dı. 

- Ben mi? Bazı arkadatlarım 
belki .. Fakat ben asla! Yalnız he
nüz arkadaşlarımı kandıramadım. 
Onlar çok tüccar teyler. işin ideo
lojisini kavrayamıyorlar. 

-Bravo köse dayı! Paralarımın 
yansını sana vereceğim. 

- Merak etme kızım. Zaten ya
rısını ben alacağım. Sana hu itte 

-Ben de Yayla kızı Petek. Kö
se dayının ortağı. 

Dördü birden gülüttüler. 
- İkisini de tanırım Petek Ha· (Devamı var)) 
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CİNNET DİYARINDA 
YAZAN: Mahmut Yesari 
1 

Nümune köyü, nümune çifti ·ği mi?- Konuşmak yasak a· 
ına sorulana da cevap vermek yasak mı? - Babıali T eşrifati 
K~lemi lisanile konuşan bir h ldeme ağa efendi. - Kümes 
vadine, kaşaneden daha fazla sevindi ! 

Bakırköy istasyon meydanın
dan soıa lcıvrılarak mezarıığın Ö· 

nünden geçip bozuk patikadan 
Yurürsenız <ısıaıt şoşeyı ortaı;ın

<lan makaslamış olursunuz! 
Kıııse haraoesı görünen sık göl 

ğeli buruşuk gövden, ıhtıyar agaç 
lar, yem süren taze fidanlarla oe
zenmış tepeyi, .l' ırıatoyu kuşatmıt 
beyaz pavyonlar daha uzaktan gö 
ziınüze çarpar, 

Burasını, bir nümune köyü, bir 
nümune çıttliği zannedersenız ya 
nııırsiniz: Orası bir insan harası, 
bir insan ağılıdır. 

!::ioıaaki mısır tarlalarını geçtik 
ten sonra etrafları tel örğülerle 
çevrilmiş pavyonlar başlar. Yol 
üstündeki pavyonun erken buna
mış, isterık, sar'ah, morfinöman, 
eteröman, akımın zenbe· 
regi böyle sebeplerden biriyle 
bozulmuş, kırılmış kadınların, kız 
lann pavyonunun tel örğüsü üs
tunde bır levha vardır: Cığara at
mak, paket ve saire vermek, ko
nuşma!< memnudur. 

.l' akat bu yasağı temin eden 
kim? lnzibatı kım idare ediyor? 
Ortada ne omuzunda tüfek, ne be
linde tabanca, ne de elınde sopa 
olan nöbetçılerin, bekçilerin do
laştığı yok! 

Hava güneşli ... Marmaradan e
sen tatlı, ılık meltemler, Bakırkö
yün geri sırtlarım okşıyor... Mı
sır tarlaları, güneşıetılmek içın 
bırakılmış yeşil halılar gıbi kadi
fe, ipek tüyıeri ürperir gıbi nazlı 
nazıı <1alga1amyorıar. 

Konuşmak yasak! Fakat tiz 
bir kadın sesı, sızi yolunuzdan çe· 
vıriyor: 

- Sabri ne gün gelecek? 
Duruyor ve şaşırıyorsunuz. Tel 

Örğü ıle pavyon arasındaki bahçe 
del ! ) kumların, çakılların üstü
ne tahta sıralara, renk renk es
'Va~lı, şekil şekil genç ihtiyar ka
dınlar, kızlar oturmuşlar, sıze ba
kıyorlar. 

- JJün gelecekti, gelmedi! 
Sarı kesik saçlı, kavun içi elbi

seli, şı9manca bır kadın soruyor 
ve şikayet ediyor. Fakat o kadar 
tabıi ve ne dıyeyim akıllıca soru
yor ve 9ikayet ediyor ki, cevapsız 
bırakmağa gönlünüz kail olmıyor. 
Zaten tel örğüdeki levhada da 
konuşmak yasak, sorulana cevap 
vermek yasak diye bir sarahat 
Yok ki! 

Kadının, tahakküm ve katiyet
le soruşundan (Sabri kimdir? 
Necidir? Ben tanıyor muyum?) 
l>iye düşünmek hatırınızdan geç
miyor. Zahir tanıdıklarımdan o
lacak. Kadını da pek gözüm ısırı
for amma, hafıza insanı aldata
maz mı? 

- Vallahi bilmem! Her halde 
iti falan çıkmış olmalı! 

Haydiiii ! Buyurun bakalım! ..• 
Daha ilk adımda kaptırıyorsu
nuz! Yürümeli ... 

Beyaz badana vurulmuş tuğla 
dört k<işe ikı sutundan, kapının O. 
nüne eldığınızi anlıyorsunuz? Yal 
lahı bundan makul bir şey ola
ma~. Pavyonların etrafları tel ör
ğü1erle çevrildikten ve demir te
kerlekli buyük çıtte kanat kapılar 
la da kapandU<tan sonra ayrıca 
demırden ve tahtadan, kapı yap· 
tnağa ne lüzum var? Şan olsun! 
Diye mi? 

1 eşrıfata da hacet yok! İstekli 
olanlar buyursunlar, kapı açık! 
Aıimallah h.ç bir müessese, hari
ce kapısını bu kadar samahatle, 
bu kadar mürüvvetle, bu kadar 
Can ve yürekten açmamıftır ! Ka
pı ( !)mn önünde haki esvaplı bi
ri duruyor, kapıcı mı acaba! Yak 
!aştığımı görünce o da yaklattı: 

- Hir ciğara verir misin? 
Hemen paketi çıkarıyorum; 

tel örğüler haricindeki ciğara 
tnemnuıyetine dair levha falan 
Yok: 

- Buyurun! 
Sigarayı, hırsla alıyor ve elile 

de işaret ediyor: 
- Yakahm! 
Şehire, köye uzak oturmanın 

hu dertleri vardır. 
Ha, deyince sigara, tütün bu

lunmaz ki ... Civarda tütüncü, bak 
kal filan da yok. Zavallının ciga
rasızlıktan başı dönmüş! 

Cigarasını yaktı ve derin ne
feslerle çekmeğe başladı; artık 
hiç bir tey söylemiyor. Kapı ardı
na kadar ( ! ) açık... Ne söylesin ... 
Girmeğe niyeti ol?n girer. 

Tıpkı onun gıl>i haki esvaplı 
hiri dana var kv:ııdan gırıy'>r, 1 

sağdaki binaya doğru gidiyor, dö
nüyor, kapıdan çıkıyor, şose üze
rindeki bahçeye doğru yürüyor, 
tekrar dönüyor. Elleri arkasında, 
başı öne iyik, adımları dik, sert ... 
Birine hırslanmış... Belki de mü
dür falan tekdir etmiş, ona canı 
sıkılmış olmalı ... Ne yapsın, dola
şa dolaşa, hiddetini yenecek! 

Sesi ve lisanının çetrefilliği ha 

rem ağalarına benziyen gözlüklü, 
beyaz gömlekli bir siyahi ağa e
fendi, kar91sındaki uzun boylu, 
beyaz gömlekli, gözlüklü zayif 
bir zata darğın darğın söyleni
yor: 

- Vallahilazim, gayet münfa
ilülvicdan münkesirülkalp oldum. 
Beyefendi... Eczahane kap.,;ının 
önünden azimet ve avdetimde 
reyulayin gözlerimle görerek mü
şahade ettım, haysiyet ve itibarı
ma bunu bir tecavüz telakki ede
rim. Bendeniz kuiu.~uzun taklidi
ni çıkaran o zata teessüf edilme
sini talep ederek isterim. 

Anlaşılan muzibin biri, ağa e
fendi ile şaka etmi9. Fakat herkes 
le şaka olur mu? Ağa efendinin, 
ciddiyet ve resmiyeti halinden, li
sanından pek a9ikar surette görü
nüyor. 

Beyaz gömlekli, uzun boylu, ol 
dukça toplu vücütıü, güzel yüzlü 
biri geçiyordu; Ağa efendinın ko
lundan tuttu: 

- Tavuklar, yine başı hoş do
la9ryorlar .• Yine kaçacaklar! 

Ağa efendi, yüziınv elemle bu
ruşturdu, kolunu ıkı yana açtı: 

- ·ı avuklar, hındıler hayvana 
tı ehliye 01<1ukıarm<1an k<imesleri 
mevcut olmadığı cihetle firara fer 
ceyap olarak kaçıyorlar, Uok<or 
lSeyetendi. lnzıbatı temin müm
kün değil ... l.>ün akşam da tekmıl 
haberınde arzetmiştım, iki tavuk 
bır hindi cariyenız gaybubet ede
rek ortada görünmediıer. Kaz 
bendelerinizi ae ınztbata almak 
müşkül bulunduğundan tirar, gay 
bubet zayiatının önüne geçilemı
yor. Cümlesı hayvanatı ehııye ol
duklarından nerede dam aftı bu
lurlarsa orada beytütet ederek ge
celiyorlar, Beyefendi .. 

Uzun boylu, oldukça toplu vü
cutlü, güzel yüzli.i zat, gülümsedi, 
Ağa etendinm ok9ar gıbi omuzu
na vurdu: 

- Kümes yapılacak, merak et 
me ... 

Ağa efenı~i, minnet ve şükran
la etekledi: 

- Allah ömürler versin Beye
fendi, Allah gönlünüze göre ihsan 
eylesin ... 

Ağa efendi, Himayei Hayva
nat l..emiyeti mensuplarından ol
malıydı, çünkü kendisine bir ka-
9ane yapılacağı vadedilse belki 
bu kadar harare,tle te9ekkür et
mezdi! 

Ağa efendinin taklidini yapan 
muzibi de öğrendim; bir (Aşk 
yüzünden katil) bir pansiyoner
mit ! 

Mahmut YESARi 

OUml'Ukl•l'd• 

Rüşvet alan iki memur 
Ankara • lstanbul, ticareti dahiliye 

manifesto memurlarından iki kişinin 
rüşvet alırken yakalandıktan vekalete 
bildirildi. Memurların evrakı müddeiu· 
mumiliğe verildi. 

Gümrüklerdeki son tertibat bu kabil 
hadiseleri dakikasında derhal meydana 
çrkaracaktır. 

1 KUçUk habel'l&I' 

,~ Mısır Dahiliye Müsteşarı - Mısır 
Dahiiiye Nezareti Müste§arı Mehmet 
Ali Bey dün §ehrimize ırelmit ve Trab
yada Tokatlıyan oteline misafir olmuı 
tur. 

MiLLiYET SALI 5 EYLOL 1933 

9 Eyliil sergisi 
-o--

İstanbuldan 25 müessese 
iştirak ediyor 

ı l • 1 . . h .. d zmir 9 ey ul sergısıne fe rımız en 
i,tirak edecek sanayi mümessilleriniri 
eşyası dün lzmire gönderilmişt-ir. Mil
] i Sanayi Birliği İzmir sergisine müm
kün olduğu kadar çok müessesenin i~-
1 iraki için büyük bir gayret ıarfetm ~; 
tir. lstanbuldan sergiye 25 sanayi miı
esseseıi gitmektedir. 

lzmir 9 eylı'.ıl sergisi bu sene bir hu
susiyet arzetmektedir. Sergide yalnız 
yerli mallar değil, ayni zamanda ec
nebi firmaların hariçten getirdikleri 
mallar da teşhir edilecektir. Bu vazi
yete göre yerli ve yabancı mah bu 
sergide karşı kar~ıya gelecektir. Ser
gide satış da yapılacağı ic;in h"lk h:ı
kem vaziyetine girecektir. Bir kısım 
ali.kadarlar bunu yer]i sanayiimizin 
ve yerli sermayemizin henüz yabancı 
sanayii ve sermayesile boy ölçüşecek 
dereceve cıkmam11.~1 itibariJe zararlı 
J?Örmekteler~e de bir kısımlan da bir 
defa icin bövle bir karşılaşmayı lü
zumlu bulmaktadırlar. 

------o-----
Gümüş para ar 

--o--
y eni paraların şekli 

tesp~t edildi 
Yeni gÜmÜ§ liralanmızın ve nikel u 

fakLk paralarımızın şeklini tespit et
mek Üzere teşekkül eden komisyon, 
dün son içtimaını Güzel Sanatlar A
kademisinde yapmıştır. Akademi Mü
dürü Namık lsmail Bey, Cüınhuriyet 
Merkez Bankası lstanbul Şubesi Mü
dürü Sait, sabık Darphane Müdürü Ni 
yazi Asım, Darphane ve Damga mat
baaları Müdürü Fuat Beylerle Güzel 
Sanatlar Birliği ve Müstakil ressamlar 
namına birer murahhasın İ§tİrak etti
ği bu toplantıda, müsabaka talimatna
mesi bir kere daha gözden gec;irilerek 
kat'i tekli teapit edilmiştir. Müaabaka 
feraitini havi olan talimatname, bu· 
günlerde vekilete gönderilecek ve ve
kaletin tasvibine iktiran ettikten fll"\ft• 

ra mü~abaka §artları gazetelerle ilin 
edilecektir. 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü 
Namık f•mail Bey, akademi kadro•u· 
na taalli'ik eden işleri takip ve intaç 
etmek Üzere dün akşam.ki trenle An
karaya gitmi§tİr. 
------<>--

Mallyed• 

• Açıkta kalanlar 
tayinler 

ve yenı 

Defterdarlıkta yeni teşkilat kadrosu· 
nuq ikmali mesaisi dün de devam etınİ§ 
tir. Yeni te;kili\tta Y enicami tahakbk 
memurluğuna Sait Tahsin, muavinliği
ne Ahmet Sadık, Aksaray tahakkuk me 
murluğuna Salih Beyler, muavinliğe Sa 
adet Hanım, Eminönü tahakkuk me• 
murluğuna Turgut Bey, Küçükpazar ta 
hakkuk muavinliğine Şefik Beyler tayin 
edilmişlerdir. Ali mektep ve lise mezun 
larından Ahmet Mithat, Rasim, Hilmi. 
irfan, Namık, Celalettin, Tevfik Fikret, 
Taha, Osman Nuri, Abdülkadir, Hasan 
Basri, IVhmduh, Mehmet Orhan, Ahmet 
Sadık, Servet, Ekrem , Mehmet Bahaet
tin, Ertuğrul, Agah, Fuat, A11m Beyler 
le Nimet Hanım da muhtelif memuriyet 
lere tayin edilmiılerdir. ' 

Teşkilat için lise mezunlanndan on 
katip te alınacaktır. Fakat bu on katip· 
liğe 80 lise mezunu talip olmuıftur. 80 ta 
libin on katipliğe tayinine İmkan olma· 
dığı için bunlar arasında bir müsabaka 
açılması takarrür etmiştir. Mü.,.abak" bu 
gün yapılacak, en ziyade muvaffak olan 
lar k'ıtipliğe tayin edileccklerdil". E•ki 
letkilattan açıkta kalan memurlara açık 
maaşı verilmektedir. Bu nıemurların ta
yinleri veki.let tarafından vapıl;t.r,..k_ ve. 
kaffesinin muhakkak eski vazifelerine 
muadil memuriyetlere yerleştiı·ilmeleri
ne çalışılacaktır. 

Kambiyo mUd\irlügU 
Maliye v<kletinde teşekkiii eden kam 

biyo. müdürlüğüne Maliye müfettişlerin 
den Halit Nazmi Bey tayin edilmiştir. 

--o--
KulUplel'de 

Türk - Fransız Turizm 
komitesi 

Kocaeli meb'u5u ve Türkiye Turing 
ve Otom'lbil Klübü Reisi Reşit Saff<>t 
Beyin Vichy'de bulunduğu sırada bir 
Tii'°k - Fran~ız Turizm ko~itesi te~kil 
edilmiştir. Bu komitenin :eisi Türle 
dostu ve Franl'ız meb'uslarırıd,_n IVfös
yö Fr-.nklin p; .... ,,;ı1"_,,,.:1.,t'. Ru k~....,ite 

gelecek sene Vichy'de bir şark balosu 
verec•ktir. B't bı:ı1onun muvaffakıyeti 
için Turing Klübünün Nice'teki m11-

rahha .. z;va Beyin muzahereti de te
min edilmi"'tir. 

T1;rkiveni,, Marsilv111. Konso1o,]uğun 
da Türkive Turin-r K1üb.;ine ait bir pa
viv"'9\ tesis edilecektir. Bu pavivnna 
bil"' Türk, d"-imi sur•tte mP'"'l.ur edj1,._ 
celc:t;r, Pavivonun. hftzırlıklar bittiii 
takdird.._ Cümhurivetin 10 uncu vıldö 
nürnü"d"" "'.'"ılma resminin .yapılması 
muhtemeldir. 

Bir gaieri tesis edilecek 
Türkiye Turing ve Otomobil Klübü 

Türkiyeyi, ecnebi memleketlerde ta
nıttırmak İçin eser yazan muharrirle
rin .o::sim ve heykellerinden ıpürekkep 
bir galeri tesisine karar vermiştir. Bu 
cümleden olarak Lady Montagn'ın bir 
madalyonu heykeltraş Kenan Bey ta· 
rafından vücuda getirilmiştir. Bu ma
dalyon yakında lstanbul parkların
dan birine konulacaktır. Avni zaman 
da Prenses Belgioposo'nun bir madal
yonu yapılmak Üzeredir. 

Ver:len habere -:;T~ meşhur Fran
SJZ hevkeltraşı Mö';yö Ma,.ime Real 
del Sarto da tanınmı, bir Ti\rk do•tu 
o1an muharrir Lamartin!:!'in bir madal 
yonunu yapmayı vadetmiıtir. 

Spor 

İtalyan güreşçileri 
Ge'iyor 

Müsabakalar 15 eyh11-
de yapılacak 

15 Eylul cuma günü Milli İtal
yan güreş takımı ile milli güreş ta
kımımız çarpışacaklardır. Bu se
neki güreş programın birincisini 
teşkil eden bu temas son derece 
mühimdir. İtalyan milli takımı, 
Türkiyede yapacağı milli maça 
çok büyük ehemmiyet atfetmek
tedirler. Güre,çileri yalnız bu 
çarpışma için aylardan beri faa
liyet halindedirler. 

Musabakaların ikisi Greko-
Romen bir tanesi de (Keçeşkeç
ken) olarak yapılacaktır. Gelecek 
olan İtalyan ekipin de beynelmi
lel töhreti haiz elemanlar vardır. 

Buna mukabil bizim güreşçiler, 
enform bir vaziyettedirler. Bilhas
sa : Çoban, büyük Mustafa, 
Saim, Abbas fevkaladedir. 

Bu çarpışmalardan evvel Anka
ra ve Eskitehir giiretçilerinden bir 
seçme musabakası yapılacak ve 
ikinci bir takım ihsar edilecektir. 
Bu suretle İtalyanlara iki takım 
çıkarmış olacağız. Seçmeye itti
rak edecek olan, Eskişehir güret
çileri dün şehrimize gelmişler, ve 
büyük bir hüsnü kabul görmüt
lerdi ,·. 

Bugün Ankaralı güreşçiler de 
gelecekler ve seçmeye iştirak ede
ceklerdir. . 
ismet Pş. Hz. 
Dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
cumartesi gunü, lstanbuJa gıtmek ü
zere Helli kruvazörüne bineceklerdir. 

Maaril Vekilliği 
Bi~ iki günden beri gazetelerda 

Bern Sefirimiz Cemal hu•nu 1>eyın 
Maarif Vekaletine geçeceğinden bah
sediliyor. Bi.zim bi.ldiğimize göre bu 
rivayet, cemal Hüsnü Beyin bu aralık 
mezunen lıtanbula gelmesi münase. 
betile çıkmıştır. Cemal Hüsnü Bey 
mezuniyetini geçirdikten sonra tekrar 
lsviçreye gidecektir. Maarif Vekaleti
ne kimin geçeceği meselesine gelince: 

Bu husus hakkında şimdiden kat'i bir 
§ey söylenemezse de Srhhiye Vekili 
Refik Beyin daha bir ay kadar Maarif 
Vekal.-tnide kalacağı ve bu müddet 
zarfıİlda üniversitede tasavvur edilen 
ıslahata devam edeceği muhakkak 
gibidir. 

Celtil Bey bugün bekleniyor 
lktısat Vekili Mahmut Celal Beyin, 

bugün yann gelmesi bekleniyor. Ce
lil Bey, istirahatte bulunduğu Vichy' 
den iki IJÜn evvel ayrılmıştır. Eğer ka
radan gelirae bugün fstanbula ırelme
ai beklenebiUr. Deniz yolunu ihtiyar 
,,tmiıse üç gün sonra geleceği anlatı· 
lıyor. Yunan Ba,vekili ile beraber ge
lecek olan Yunan lktısat Nazırı eylı'.ı
lün on birinde Ankarada bulunacağı 
için Celal Beyin de ayni günde Anka· 
raya varmıf olması tabiidir. 

Aak•l'T t•bllgat 

Kısa hizmetliler 
1. Fll'ka Askerlik Dairesi reisliğin

den · 1) J2G ve 327 doğumlu kısa hiz
mcttilcrden ve bunlarla muameleye tabi 
olan "e daha evvelki doğ~mluların ba· 
kayasından Muallim olrnıyanlarla ta
bip, baytar, eczacı ve dit tabibi sınıfla
rlncı ayrılmamış olanlar aşağıda göste
rilen tarihlerde sevk olunacaklardır. 

A) - Askeri ehliyetnamesi olmıyan
laı· 1 lkincı Teşrin 933 de 

B) Ort.~ ehliyetnameliler 1 ikinci 
Kanun 9J.l de 

Cı Tam ehliyetnameliler 1 Mart 934 
de 

Hırzırhl-: kıtaaında bulunmak Üzere. 

D) Yüktek ~hliyetnameliler 1 Ma
yi. !l34 de. 

ihtiyat Zabit mektebinde bulunmak 
üzere. 

2 ) 326 VE> 327 doğumlu ve bunlar
h muaıntleye to.bi ve daha evvelki do 
ğumlulaı dan geçen Mayis celbinden ba 
kiyesi olan yalnız yüksek ehliyetname 
li muallimlerle tabip, baytar, dit tabibi 
ve eczacr s:n>flarına ayrılmıı olanlar 
1 ikinci Teşriıı 933 de. 

ihtiyat zabit mektebinde bulunmak 
üzere sevk f)Juna.caklar. 

Bu sınıfların eeçen celp bakayalan 
olan diğer kıs:mlarırun Mayis 934 cel
bine bmıkılmıı oldukları. 

3) ihtiyat 7abitan kanununun (D) 
fıkra.ma t"bi olupta bazı eshap dolayi
sile şimdiye kadar sevk olunamıyanfa
rın da ı 1 kinci Teşrin 933 de sevke ta
bi olduklar .. 

4) 'ı' ukardakı 3 üncü maddede 1 ikin 
ci Te~rin 933 do Kıta ve mektepte h'l
lunmak Üzere sevk edilecek efendiler 
için şubelerde toplanma gunü 2" ı. ı eı 
rin 933 dür. lstanbul Vilayeti dahilin
de bulunan yerli ve yabancılardan sev· 
ko tabı olanların mukayyet olduklan 
veyo. bulundukları mahallerdeki şubele
re m\iracaat etme]eri. Bu tarihten son
raya kalanlara askerlik mükellefiyeti 
kanununun ceza maddelerinjn tatbik ~ 
luna•·ağ,. il:ln olunur. 

s 

Yalova' da ne var, ne yok? 
Bu kaplıca şehri gün geçtikçe daha 

çok rağbet buluyor 
Şimdi bilhassa cuma günleri lstanbul 

halkının mühim bir kısmı Y alovaya gidi 
yor. Yalova ne kadarcık yer?. Burnumu
zun dibinde .. Öyle olduğu halde, nedenlf 
burası evvelce rağbet görmiyordu. Biz 
Y alovaya gitmez, Karagözün Yalova ıe-
fasını beyaz patiska perde üzerinde sey
rederdik. 

Perşenbe günü akşamı köprüden kal
kan 6 vapuruna bindiniz mi, etrafınıza 
§Öyle bir göz gezdiriniz. Yolculardan ço
ğu Y alovaya bilet almıştır. Hele, vapur 
Büyükadaya uğrayıp ada yolcularını da 
çıkard.ktan sonra, kamaralarda herkese 
bir rahathk geliyor. Bir çok dostunuza, 
ahbabınıza nisbeten tenhalaşan kamara• 
larda rastgelirsiniz: 

- O .. Efendim, siz de mi Yalovaya?~ 
- Evet efendim, bir gün kalıp yarın 

al<şam döneceğiz .. 
Gece saat 9 da kaplıcalardasınız. Sa

bahleyin erken kalkmak için derhal ya· 
tarsınız ve hafif, deliksiz bir uyku uyur
sunuz .• 

Ben geceyi Çınarlı otelde geçirdim. 
Sabahleyin kalktığım vakit bütün vücu
dumda geniş bir rahatlık ve hafiflik du· 
yuyordum. Odamın küçücük trasasında 
şöyle bir oturup sabah keyfi çıkarmak, 
bir kahve, bir cıgara içmek hiç te fena 
olmıyacaktı. Garson geldiği vakit soru
yordu: 

- Ne emrederıiniz efendim. 
- Bir sütlü kahve yapın bana .. 
Aradan bir, iki, beş dakika geçti. Bi

zim kahvaltı hala gelmiyordu. O kadar 
sabırsızlandım ki .. Nihayet, garson efen· 
di elini kolunu, sallaya sallaya gözüktü. 
Sordum: 

-Ayol nerede bizim kahve .. Daha 
bekliyecek miyiz?. 

- Efendim size kahvaltı venniyorlar. 
- Neden? 
-Vermiyorlar efendim .. 
Hayret içinde kalmıştım: 
- Yahu parasile değil mi?. 
- Evet anı~ size vermiyorlar .• 
Sinirlenmiştim. Derhal kalktım. Şefdö 

tele vaziyeti anlatacaktım. Otel büro
sunda yaşlıca. kıranta bir zata derdimi 
döktüm. Adamcağız ırülmeğe başladı. 
Sonra: 

- Beyim, dedi, affedersiniz, o garson 
biraz acemidir de anlatamamış .. Kahval
tı verilmiyor değil .. Fakat odanızda kah· 
valtı edebilmek için raporunuz olması 
liznn. Raporunuz var mı?. 

- Hayır .. Kahvaltı etmek için rapora 
ne li.1zum var?. 

- Yani öyle değil efendim. Biz an
cak hasta olanlara odada kahvaltı veririz. 
Madem ki raporunuz yok lütfen yukan
ki lokantaya kadar tetrif edecekıiniz .• 
orada kahvalbnızı alacaksınız. 

Şimdi vaziyeti anlamıştım. Boynumu 
büktüm, yukarı lokantanın yolunu tut· 
tum. Bu gar•on ne tuhaf insandı! 

Y alovaya gidilir de ne yapılır? Tabii 
bir banyo almak li.zım .. Banyoların önün 
de gişe memurundan bi r bilet istedim. 
Memur: 

- Raporunuzu görebilir miyim, dedi .• 
- Raporum yok benim.. 
-O halde giremeuiniz efendim .• 
Kızmıltnn: 
- Herkes nasıl giriyor?. 
- Onların raporu varo 
Y alovada, anladun ki raporsuz hiç bir 

ıey yapılamıyor: 
- Peki, dedim, raporsuz olanlar ban

yo alamazlar mı ? .. Ben hasta filan deği
liın. Canım iıtiyor, banyo alacağım .. 

Memur efendi saatine baktı: 
- Şimdi raporlular ancak banyo ala

bilir. Siz. Saat on birden ıonra teırif e· 
deceksiniz .. 
Saat on biri beklemek mecburiyeti vardı. 
Çınarlı otelin önündeki gazinoda otur· 
dum, bekledim. Burada bir ıey nazarı 
dikkatimi calp etti. Ne çok ta tavla me
raklm var .. Hemen bütün masalarda 
tavla oynıyarlar.. Dün gece yattığım 
ve.kit, saat bire kadar uyuyamamıştım. 
odamın altından mütemadiyen: 

- Çat, çut tavla sesleri geliyordu .. 
Saat on bir kaplıcaların en neıeli za

mnnı .. Sabehleyin sekiz buçukta köprü
den kalkan vapurun yolculannı otomo .. 
biller, otobüıler, bu vakitte kaplıcaya bı
rakıyorlar .. Oturduğum yerden yeni ge .. 
}enleri seyrediyorum. Ellerinde valizleri, 
çantaları, sepetleri, kadın, erkek, çoluk 
çocuk .. kaplıcanın ogünkü ziyaretçileri .. 

Yalovanın en güzel huıusiyeti de ıa· 
mimi olma;;: .. Bu küçücük yerde herkeı 
birbirinin akrabası, ahbabı zjbi .. Hele bir 
kaç gün kaldınız mı ıabah akıam hep ay
ni simaları ı:örüyorsunuz .. Sanki hep bir 
ev halkı .. 

36 dereceden banyomu aldıktan son
ra tekrar gelip gazinoda oturdum. Rad
y~ aktivite derhal kendini gösteriyor. 
insan bütün vücudunda öyle bir rahatlık 
duyuyor ki .. Yanımdaki masada Akay 
Müdürü Cemil Beyi gördüm. 

Beni maıasına oturttu. Karıılıklı 
birer kahve içtik. Cemil Beyden so
ruyorum: 

-Beyfendi, dedim. Bu kadar insan 
kaplıcada hangi otelde yatar k~kar, h~~
ki lokantada yemek yer?. Cemil Bey ıru· 
lüms.,di: 

- Y alovanm bir çok güzel yerleri 
vardll'. Galiba her tarafı gezmediniz. Bu
yurun sizinle biraz do1aıal.m .. 

Kalktık .. Cuma sabahı Y alovaya gelen 
bu yüzlerce insan, ellerinde nevaleleri, 
güle oynıya kaplıcada durmadan geçip 
ıridiyorlardL 

- Bunlar böyle nereye gidiyor Cemil 
Bey?. 

- Bu ziyaretçiler giinlüktür. Bize pek 
fazla bir ıey bırakmazlar .. Bakınız tim
di biz de oraya gideceğiz ya.. Arkada 
bir güzel ağaçlık vardır. Mütevazi, ucuz 
bir kır kahveıi., Oraya üç kardeşler, der· 
ler. Günübwlilt Y alovaya gelenler, hep o: 
ranın müşterisidirler. Yal ovanın ıekenesı 
en kalabalık cuma günleridir. iki bin ki
ıiye yaklaşır .. 

Güzel, temiz, gölgeli yollardan yürü· 
yorduk .. Geniı bir ağaçlık meydana gel 
dik. Bir çok teneke l'QllUlar, ha11r san
daliyeler kalabal:k hıncahınç.. Herkes 

çantasını, sepetini açmıı •• Öğle yemeği~ 
ne hazırlanıyor. Biz de bir masaya otur• 
duk. Cemil Bey anlatıyor: 

- Buraya üç kardeşler denmesinin 
sebebi, birbirine çok yai\ın olan ayni 
kökten çıkmış üç ağaç bulunmasından
dır. 

- O ağaçlar nerede?. 
Etrafımıza bakındık, arandık, fakat 

üç kardeş olan o üç ağacı göremedik. 
Cemil Bey bana üç kardeşlerde kar

puz ikram etti. Burada karpuz yemek 
galiba adetmiş .. Karpuz kurabiye diye 
lstanbulda satılan karpuzların hakiki 
kurabiye olanları hakikaten Y alovada. 

Fakat Y alovada tatlı kavun yok.. iki gün 
lokantada yemek yerken, her defasında 
kavun İstediğim halde karpuz getirdiler. 

Cemil Bey karpuz yerken diyor ki: 
- latanbulda karpuzcular: Sabah 

doktoru diye bağırırlar: Sahiden sabah· 
leyin karpuz yemek çok yararımı .. 

Üç kardeşlerden ayrıldık. Ağır ağır, 
otelin önüne geldik. / 

Cemil Bey Y alovanın vaziyeti bakkm-
da izahat veriyor: 1 

- Y alovanın ne kadar güzel bir ıifa· 
yeri olduğu tahakkuk etmiıtir. Akil Muh 
tar Bey iki muavinini yollıyarak burada 
ıuyun tansiyon üzerindeki teairi hakkın• 
da tetkikat yaptırdı. Kaplıcalar her se
ne daha fazla rağbet görüyor. Bugünkü 
tesisat ihtiyaca kafi değildir. BugÜn an· 
cak 300 yatağımız var. Büyük otel 
Çınarlı otel, taı otel, Setbaıındaki pav• 
yonlar .. Gelecek sene daha yüz yataklı 
bir otel inş:ası tasavvuru vardır. Bu otel 
de yapıldığı takdirde ihtiyaçlara daha 
iyi cevap verilebilecektir. Kaplıcalarda 
kalmak çok pahalı deiiildir. En lüks yer· 
de otel yemek, banyo dahil günde bet 
lira bir adam için kafidir. Yirmi günden 
fazla kalanlara aynca tenzilat yapıyo
ruz. Yalova istikbalde tamamen bir kür 
yeri olarak mı kalacak?. Yoksa ayni za. 
manda bir sayfiye de olacak mı? Bunıı 
tayin edip ona göre tertibat almak la· 
zımdır. 1 

Gelecek sene vapur aeferlerini de ar· 
tırmak istiyoruz. Şimdi köprüden Y alo
vaya bir sabah, bir akşam ıründe iki va· 
pur var. Yalovadan köprüye keza böyle.. 
Gelecek sen" Büyükada ile Yal ova arasın 
da bir servis ihdaıım düıünüyoruz. Nis· 
belen küçük bir vapur Ada ile Yalova a
rasında mütemadiyen &idip gelecek... 
Köprüden Adaya gelen yolcular aktar· 
ma suretile Yalovaya gidecekler .. 

Gazinodan kalktık. Cemil Bey: 
- Gelin, dedi, lokantanın arkasında • 

meydana çıkarılan eski Bizanı isanru 
göreliın .. 1 
Gördüğüm ıütunlar ve yer altında bir 

dehliz, evvelce burada muazzam, debde
beli bir hayatın ıreçtiğini anlatıyordu. 

Akay Müdürü anlatıyor: 
- Buradaki hamam BizanaWar dev• 

rinden kalmadır. Üzerinde dikkat etti
nizse reıimler,küçük kabartma heykeller 
vardır. Bu sütunlar, bu dehliz burada 
bir ibadet yeri olduğunu gösteriyor. Bi
zans devrinden kalma bina yalnız ha
mamdır. Tabii saraylar uzun asır içinde 
yıkılmış .. Bizans fmparatörü Jüıtinya
nos'un zevcesi güzel T eodora buraya 
dört bin maiyeti ile gelir, ırünlerce kaili', 
Kür yaparınış .. Bu kadar insanı burada 
barındıracak, besliyecek tesisat varnııf .. 
O zamanlar civarda, bu tepelerin üstün 
de küçük küçük bir çok köyler varmıı .. 

Size tuhaf bir hikaye anlatayım: 
- lstipdat devrinde kaplıcayı iıletınek 

üzere Braıızo isminde bir Fransız talip 
olmuş .. Ve bu zat burada ilk oteli yap· 
tırrnıştır. Şimdi tat otel dediğimiz bina 
Branzo zamanından kalmadır.Zengin bit 
Fransızmış .. 13ı6 senelerinde eşkıya bu 
Fransızı dağa kaldırmıf .. etekleri tutu
ıan Sultan Hamit hemen Maliye servez• 
·nedarını eşkıyalara göndererek istedik
leri parayı derhal verdirmit. Fransızın 
canı zor kurtulmuş .. Bu hi.diıeden son
ra Branzo kaplıcaları iıletmekten vaz 
geçmiı, memleketine dörunüı .. Meşruti· 
yetten ıonra da bir F ransı:z • Macar ıir .. 
keti kaplıcayı işletmeğe başlamııtır. Bu 
ıirket te büyük gazinoyu ve aşağıdaki 
lokantayı inşa ebnitlerdir. Bu tesisattan 
batka hep, ne görüyorsanız yenidir. Ba
kın ıimdi de ıu tarafta su soğutma teıi· 
ıatı yaptırıyoruz. 

Arka yollardan dönerken Murat köp
rüsü ismi verilen güzel bir yere ~eldik .• 
Burada bir kaç genç erkekle, genç kız 
baıbaşa konuşuyorlardL Mura~ köprü
ıünde murada eren çoktu ıralıba .. 

• • • Çınarlı otelinin tarasasmcla muzik çal 
mağa başladı. Akşam oluyor. Altı vapu· 
runa hazırlığı haber veren otelin kampa· 
nası vurmağa başladı .. Ben hiç telaı el· 
miyorum. Yudum yudum kahvemi içi· 
yorum. Y a1ovada dünya gözüyle bir ge
ce daha kalayım .. 

* * • 
İzmir borsasında üzüm 

sahşı 

lZMlR, 4. A. A. - Bugün bor 
sada 12 kuruttan 23 kurut 30 pa
raya kadar 2.351 çuval üzüm sa
tılmı,tır. 
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Maslak faciası aydınlandı!' 
(Ba~ı 1 inci sahifede) . 

den saat dokuzda ayrılmııtı . ve ayrılır
ken refika.sının evde k endjsini beklemek 
te olduğunu söylemişti. Halbuki refika
sı o gece Göztepede idi. 

2 - Alaettin Bey ve arkadaıı Lala
dan saat onda ayrıldıklarını söyl~mişler
di, halbuki garson Y orgi dokuzda ay
rıldıklarını söylemişti. 

3 - Otomobilin motör ve kapı anah· 
tarı Alaettin .Beyin üzerinde bulunmuş 
tu . 

4 - Şoför lsmail, Hayati ve Besim 
Beyler vak'a mahalline civar olan yerler 
de Alaettin Beye benzer birisini gördük 
)erini &Öylüyorlardı. 

5 - Jandarma Hanif oğlu Hasan oto 
mobilden indiğini ve kaçtığını gördüğü
adamm Alaettin Beye çok benzediğini 
ıöylüyordu. 

6 - izzet Bey Laladan takriben do
lıuz sulannda çıktıklarını söylediği hal
de refikası lzzet Beyin tam saat dokuz 
buçukta evde bulunduğunu söylemişti. 

Bunlar ve bunlara benzer daha bir 
çok tenakuslar müddeiumumi muavini 
Salim Beyi Alaettin Beyden ıüphelen
mekte hak sahibi etınişti. 

Delil bulunamıyor .• 
Salim Bey bir taraftan bu şüpheler 

üzerinde yürürken diğer taraftan da ka
naatlerini arkadşlanna anlatmıştır. Sene 
!erden beri müddeiumumilik başmuavinli 
ğini idare eden ve böyle pek çok işleri 
ve tahkikati idare etmiş olan en tecrübe 
li müddeiumumi Hikmet Bey de Salim 
Beyin şüphe ve kanaatlerini takviye et
miş ve genç müddeiumumiye hakikate 
vasıl olmak için kanaatleri üzerinde ısrar 
la yürümesi tavsiyesinde bulunmuştur. 
Salim Bey şefinden de aldığı ilham ile 
ve mesleğinin verdiği heyecanla gece ve 
gündüz farkı düşünmeden çalıımıı, her 
delilin üzerine düımüş, tam dört gün, 
dört gece uğraımııtır. Fakat bu uğraş
ma çok güç olmuı, delil diye üzerinde 
tevakkuf edilen her şeyin hadisenin do
ğurduğu dedikoduya istinat edilmiştir. 

Y o/dan kimler geçti? 
Salim Bey bu vaziyette bambaşka 

bir yoldan yürümeği muvafık bulmuı· 
tur. Kaza olduktan sonra o yoldan kim
ler ve hangi otomobiller geçti ise onlan 
bulmak, her birisini ayrı ayrı isticvap et 
mek. filvaki bu pek müıkül olacak, fa
kat elbette bir İpucu verecekti. Salim Be 
yin bu tahmini yanlış çıkmamış, hakika 
ten hadisenin üzerindeki esrar perdesini 
kaldıracak adam bu yolda bulumuştur. 

Salim Bey Maılak yolundan gelip ge 
çenleri araştırırken ogünkü yolcular me 
yanında Taksimden toför Babaettin Ef. 
nin idaresindeki otomobille Büyükdere 
ye giden Fıstıkçı Cemal ve tüccardan 
Asım Beyler isminde iki yolcunun ismi
ne muttali olmuı, diğer yolcular gibi bun 
ları da celbedip dinlemiştir. 

ipucu ••• 
Evvela fıstıkçı Cemal Bey dinlenmiş

tir. Cemal Bey demittir ki: 
- Bizi Taksime götüren soför Ba

haettin Efendi benim çok samimi arka
daşımdır. O gür 

- Yahu perşembe gecesi bir hadise 
oldu, Alaettin Beyi evine getirdim, ga
liba gazetelerin yazdığı kazayı o yaomış 
olacak, zaten kendisini ve otomobilini ta 
nırım, kaza yerinde duran otomobil de 
ona aitti. Etfal hastahanesinin önünde 
otomobilden indi, bana da: 

- Bir kazadır oldu, şu on lirayı al, 
kimseye bir ıey söyleme dedi, ben de on 
lirayı aldım dedi. 

Enayi istesene 300 lira 
Ben de: 
- Yahu, bu fırsat her zaman adamın 

eline geçmez, zaten zengin adamını,, 
üç yüz lira isteseydin ya dedim.. Sonra 
Asnn Beyle beraber giderken de kendi 
•ine ayni hikayeyi tekrar ettirdim demiş 
tjr. 
Asım Bey de: 
- Ben de zaten ıimdi makamı alini-

2e müracaat ederek bu hikayeyi anlata
caktım. diye söze başlıyaralt şoför Baha 
eltinin kendisine naklettiği kazayı anlat 
mıştır. 1 

Bunun üzerine şoför Bahaettin Ef. 
celbedilmiştir. Bahaettin Efendi evvela 
bir şey bilmiyor gibi görümnüı. fakat 
müddeiumuminin yanında fıstıkçı Cemal 
"e tüccar Asım Beyleri görünce hikayeyi 
anlatınıştır. 

J nkô.rd a ısrar 
Bunun üzerien Alaettin Beye kendisi 

ni kaza mahallinden alıp evine götüren 
§Qförün gelip her şeyi anlattığını söyle
miş, fakat Alaettin Bey: 

- imkan yok, ben kaza mahalline po
lisle gittim, jandarma ile geldim. Böyle 
bir otomobil, ve böyle bir şoför buluna
maz demiştir. Şoförün buludnuğuna iti
mat etmesi söylendiği zaman da 
• - imkansız ••• demekte ısrar etmiş

tir. 
inkarda bu kadar ısrar üzerine Ala

ettin Bey toförün yanına götürülmüş ve 

Milliyet'in romanı: 3 

şoföre bildiklerini anlatınası emredilmiş. 
tir. 

Şoförün anlattıkları 
Şoför Bahaettin Efendi bildiklerini 

§Öyle anlatmıştır: 
- Efendim, saat onla on buçuk ara

sında Büyükdereden Şişliye doğru geli
yordum. Kaza mahallinde Alaettin Be
yin otomobilini gördüm. Bu otomobili ta 
nırdım. Fakat pek fazla alakadar olma· 
dım. Yoluma devam ettim, kaza yerin
den 300-400 metre kadar bir mesafe u
zakla§mıştım ki şose Üzerinde tarlalar i· 
çinden bir adam fırladı, bana ellerile işa 
ret ederek durmamı işaret etti , durun
ca koşa koşa arabaya doğru geldi, ken
disini derhal tanıdım, 

- Buyurun Alaetıin Bev dedim Ala 
etti Bey otomobile bindi. Şişliye k,;dar 
geldi. Etfal hastahanesinin önüne geldi
ğimiz zaman: 

- Dur dedi. indi ve bana: 
- Bir kazadır oldu. Kimseye bir şey 

söyleme .. Şu on lirayı al. dedi. Ben de 
on lirayı aldım. Ertesi gün gazetelerde 
kazayı okudum. Fakat haber vermekten 
korktum, çünkü Alaettin Bey maruf ze
vattandır, çekindim. 

iftira ediyor, yalan söylüyor 
AJaettin Bey şoförün yilzüne karşı 

anlattığı bu hikayeyi soğuk kanlılıkla 
dinlemiş. sadece: 

-Kabul etmem. Yalandır. iftiradır. 
demekle iktifa etmiştir. Fakat bütün de 
!iller karşısında artık inkar faydasız kal 
mış, diğer taraftan daha bazı deliller de 
bulunmuştur. Bu deliller de şunlardır: 

1 - Aiiettin Bey otomobilden İnince 
evine uğramış, beş on dakika kalmış, 
sonra tekrar çıkmış, Kabristan sokağın
da İzzet Beyin evine gidip onu uyandır 
mı,, daha sonra da karakola gelip otomo 
bilinin kaybolduğunu bildirmiştir. 

2 - Alaettin Beyin yanında bulun
duğu rüyet halinde olan kadının da hü
viyeti teıbit edilmiştir. Bu kadın T. L. 
isimli evli bir kadındır Maamafih henüz 
isticvap edilmemiştir. • 

3 - Alaetıin Beyin elinde müsade
meden hasıl olması iHimali pek galip o
lan ve çizgi halinde bulunan taze bir ya 
ra vardll". 

Şoförün ifadesine İnzimam eden ve 
yukandaki delillerle beraber dokuza ba
liğ olan bu deliller artık kazanın Alaet
tin Bey tarafından yapıldığına ıüphe bı 
rakmamıştır. Bunun Üzerine ik tahkikat 
fezlekesi ikmal edilmiştir. 

Alô.eddin B. tevkil edildi 
Tahkikatı idare eden müddeiumumi 

muavini Salim Bey için hadisenin üzerin 
deki esrar perdesini kaldırmak ciddi bir 
muvaffakıyettir. Salim Bey dün iddiana 
mesini tanzim etmiştir. Alaettin Bey ilk 
tahkikat açılması talebile birinci isintak 
hakiliğine tevdi edilmiş ve dün akşam 
ilk isticvabı yapılarak hakkında tevkif 
kararı verilmiştir. 

Aydında yeni yollar 
AYDIN, (Milliyet)- Encümen 

dünkü toplantısında nafiaca tan
zim olunan mükellef amelenin cet 
velini de tetkik etmiş ve mühim 
tadilat yaparak, mükellef amele
nin çalışmalarını, iktisadi ve tica
ri büyük ehemmiyeti olan nazilli, 
denizli Şöke ve Kuşadası yolların 
da teksif edilmistir. 

Bu suretle bu' sene Kuyucak, 
Burhaniye şösesinin toprak düzelt 
mesi bitirilecek ve Söke-Kuşadası 
yolu esaslı surette tamir edilecek
tir. Bundan başka diğer yollarda 
da çalışılacaktır. 

Aydında bir bataklık 
AYDIN, (Milliyet) - Aydının 

içinden geçen tabakhane çayı u
zun seneler taşıdığı kum ve tat
larla macerasını doldurmuş oldu
ğundan menderese akamamakta 
ve hasıl ettiği bataklılar ziraata 
çok zarar verdiği gibi sıtmanın 
ilerlemesinden de mühim bir amil 
oluyordu. 

Geçenlerde vilayetimize gelen 
sıtma mücadele mühendisi Mem
duh Bey tarafından bu bataklıkla 
rın kurutma projesinin yapılması
na başlanmış fakat Memduh Bey 
Bursaya nakledildiğinden bitirile
memişti. 

Memleketin sıhhat ve sağlığını 
tehdit eden bu bataklığın kurutul
masite Valimiz Bey yakından ala
kadar olarak vekalet nezdinde te
şebbüste bulunmuş ve Memduh 
Beyin ·Aydına gelmesi müsadesini 
almıştır. Memduh Bey bugünlerde 
şehrimize gelerek projeyi bitire
cek ve bataklığın kurutularak ta
bakhane çayının menderese dökül 
mesi temin olunacaktır. 

Köylerde yatı mektebi 
AYVACIK, (Milliyet) - Vali-

kat üzerine kazamızın Sazlı ve 
Ahmetçe köylerinde birer yatı 
mektebi yapılması kararlaştırıl
mıştır. Mekteplerin planları gel
mistir. Yakında insaata baslana-
caktır. • ' 

Ödünç para verme işlerile 
meşgul müesseselere 

Istanbul Ticaret Müdürlüğünden: 
Ödünç para veren müesseselerin ödünç para verme işle 

ri kanununun ikinci maddesi mucibince vermekle mükellef ol 
duklan beyannameler için kanunun tayin ettiği müddet Ey
lül ayının 17 inci günü hitam bulmaktadır. Bu müddet içinde 
müracaat ederek beyannamelerini verip izin vesikası alma
yanlar müddetin nihayetinden sonra izinsiz icrayİ sanat et
tikleri halde kanunun emir ettiği cezai takibat yapılmak üze
re mahkemeye tevdi edileceklerinden alakadarların muayyen 
müddet bitmeden evvel müracaatları Vilayet yüksek makamı 
nın emri üzerine ehemmiyetle ilan olunur. ( 4616) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lıhı lstanbul Satınalma komisyonundan 

1 - Muhafaza Efradı için satın alınacak 1680 metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa şartlan kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı" İstanbul Satınalma 
komisyonundan alınacaktır. ~ 

3 - Münakasa 27 -9-933 tarihine rastlayan Çarşam
ba günü saat on dörtteclir. 

4- Münakasaya girecekler hangi Ticarethane ve Fab-
rika Sahibi veya vekili olduklarını ispat edecek vesikai mak 

buleyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmele
rini teklif mektuplarile birlikte ihale gününden evveİ komis
yona vereceklerdir . 

5- Örnek satmalma komisyonundadır. İstekliler ora-
da görebilirler. {4~,22) 

ESRARSIZ HAY AT 
oynıyorum amma, ben de sizden da
ha az merak etmiyorum ..• Ben de si
zin kadar sinirliyim .•• Sizlere çok te
fekkür ederim ..• Geceniz hayrolsun ! 

Halk indinde mergup olmanın bü
lÜn adap ve erkanına uyduktan, ya
ni, gazete fotoğrafçılarına ufak bir 
selim verip ll&nat şubesinin iki me
murunun elini sıktıktan, nihayet mat 
renkli, basık silindir §apkasını, yeni
den manialar arkasına alınmış olan 
halkla doğru aalladıktan sonra, refaka
tindeki kadına döndü. 

Hollywood'da sinema 

Ycızan: VICKI BAUM 

- Bu genç hanımlardan hiç biri
ni öldürmeden beni buradan kurtara 
biJir misin? 

Oteki, platin sari saçlı, ufak bir 
genç kızı, çocuk kaldırır gibi, uğulda 
yan halkın üstüne yükselterek: 

- El yazını istiyor... Verirsen ..• 
Hayhay ... Dedi. 

Bir saniye sonra Oliver'in etrafın• 
da halka teşkil eden insanların her 
biri bir mürekepli kalem uzatıyordu. 
Oliver orta boylu bir adamın sırtını 
yazı yazmak için rahle gibi kullandı. 
Adam bu vazifeye memnuniyetle, hat 
ti sevinçle razı oldu. Zaten o zama
na kadar elli dokuz dakika geç kal. 
mıştı. Mr. Mac Olehan bir taaruuz
da bulunmak İstedi. 

- Hanımlar, beyler! .•• Diye hay-

yıldızlarının romanı 

Terceme: KAMRAN ŞERiF 

kırdı. Böyle olmaz ... Olevire'imizi bi
ze sağ bırakın ... Sinema başlıyacak ... 
Herkes Oliver Brent'i bekliyor! 

Aldens denilen delikanlının açtı
ğı yoldan, Oliver, biraz yorgun ve 
halkın teveccühüne kanıklam>ş bir 
halde bir kaç adım ilerleyip. mikro
fonun önüne kadar geldi. Tepesinde
ki beyaz cam tavanın bütün ıfığı, üç 
projektörün hazmeleri, fotoğraf mu
habirlerinin yaktıkları mağnezyomla
rın aydınlığı hep onun üstünde topla
nıyordu. 

Oliver, bu gibi vesilelerle aöylen
mesi mutat olan sözleri mikrofona 
fırlattı: 

- Alln... Bütün l\hali... Senenin 
en büyük filmi olan ' 1Kordogan" ı yör 
miye eidiyor... Bu filmde ben de 

Bu esnada kadın da otomobilin
den inip Oliver'in yanı başında dur
muş, onu çekik gözlerinin acaip bir 
bakışiyle süzüyordu. 

Hemen söyliyeyim ki, bu kadın, 
Donka Moreako idi. Hollywood'un kı 
sa hafızasına nazaran pek uzak addo 
lc•nabilecek bir devirde, sessiz filmin 
meşhur yrldız]arından biri idi. Sesli 

' :ıı.inemaya uymak için elemli ve muvaf 
fakiyetsiz bir tecrübeden ıonra Hol
lywood"u terkedeli iki sene olmu,tu. 
O zamandanberi ortadan kaybolmuş
tu; artık herkes ona "bitıniş" naza• 
riyle bakıyordu. Fakat şimdi, büsbü
tün değiımi' bir halde gene meyda-

Gene fındık fiatını dü
şürmeğe çalışıyorlar! 

Müstahsil ve köylü ikaz ediliyor 

fındıkları ku
yapılıyor? 

Güneşsizlik 
rutmak 

te 
• • 
ıçın 

fena; 
neler 

Bu senenin fındığını bahçesinden toplıyan köylülerimiz •• 

GIRESON, (Milliyet) - Gireson
da fındık mahsulü geçen seneye nis-
betle bol ve bereketli olarak istihsal 
edildi. Geçen gün yeni mahsulden 
ilk parti kabuklu tombul fındık bor
saya getirilerek 28 kuruşa merasimle 
satıldı. Ayni gün borsada ağustos ni
hayetinde yükleme beyaz mal fındık 
içi 63, eylUI on beşinde yükleme 58, 
kuruşa satıldı. 

Bu sene dünya fındık rekoıltesinin 
az oluşu fındık sahtlarmın istekli ve 
fiatlerinin yüksek olacağına mubak· 
kak nazarile bakılıyor. Ancak, alivre 
suretile harice Gireson nıalı satan 
(bu satışların miktarı on beş bin çu
val tahmin ediliyor.) ticaret evleri a
çıkta bulunan satışlarını kapatmak i
çin uğraşmakta ve bilhassa fındıkları
mızı ucuz almak için hatır ve hayale 
gelmiyen menfi propagandalar yap
makta oldukları söyleniyor. 

Geçen sene fındıklanmızın fiatle
rini düşürmek ve çok ucu;ı: fiatle ma,J
lanmızı kapamak İçin çevrilen dala
veraları ve entrikaları bu menıleket 
evl8.tları artık bilmekte ve acı netice
lerinin hazin hatırlarını muhafaza et· 
mektedirler. 

Memleketin efkanumumiyesi bu 
meselenin ticari ve bilhaaıa iktıaadi 
varlığımıza karşı bir darbe ve mülhit 
bir hiyanet te,kil ettiğini ve farkıfi
atten mütet,assil memlekete bir kaç 
milvon lira gibi mühim bir zarar ve
rildiği kanaatini beslemektedir. 

Bu dalawra ve entrikaları o zaman 
kınnp~· ve parçaılamak mümkün ola
mamıştı. Ve b•ı suretle meydanı bo' 
bulanlar Türk köylüsünün zararına 
atlarını istedikleri şekilde oynatarak 
emel ve arzulannda muvaffak olmuş
lardı. 

Bu vaziyetten canlan yanan müs .. 
tahsillerimizin zaman, zaman yaptık
ları acı şikayetleri de hiç bir fayda 
vermemişti. Binbir emek ve meşak
katle meydana getirdiği ve bütün se
ne zarfında havali bir a.Jiika ile b"i?lı 
bulunduğu biricik mahsulü, fındıkla
rını yok pahasına kaptırmış ve zaval
lının eli böğründe kalarak on iki ayı
nı sıkıntı ve ıztırapla geçirmitti. 

Memleketin iktısadi varlığını felce 
uğratıcı bu dalaveralı hareketlerin bu 
gene de filiz vermiye ve yeni bastan 
canlanmıya istidadı olduğu söyleni
yor. Memleket halkınca nefret ve is
tikrahla karsılanan bu hareketlerin 
mukabil tedbirlerle dPfedilmesi mem
Jeketin bütün teşekküllerine ve ma .. 
nevver1 erine terettüp eden en büyük 
vatani vazifelerdendir. 

Dünya buhranı önünde kıymetli 
fındıklarımızın daima istekli ve de
ğer fiatte satılabilmek imkanı varken 
meçhulümüz!. . olan bazı firmaların 
menfeatlerine kurban etmek ve sonra 
bu hale dP aldırış etmemek ve eavet 
mütevekkili.ne bir seyirci mevkünde 

na çıkıvermişti; hem de Oliver Dent
in yanı ba,ında meydana çıkıyordu. 
Onu tanımıyanlar ~ok olduğu gibi u
nutmuş olanlar da çoktu. Manianın 
arkasında duran kalabalık içinde, 
bir çok kimseler susarak onu aeyredi 
yorlardı; bazı kimseleı· de: 

- Moresko değil mi? • diye bir
birlerine soruyorlardı. 

Bir kaç kişi bu iımi haykırdı; fa. 
kat sesleri pek duyulmadı ve aksi ıa 
da hasıl etmedi. Yüksek t.'>puklarına 
yeşil taşlar kakılmış, gümüş parıltılı 
deriden iskarpinleri üstünde, ayakta 
durnıuş, Oliver Dent'in kendisini Sa .. 
raya sokmasını bekliyordu. 

Oliver Dent muvaffakiyetin son 
haddine varmıştı. Donka Moresko ise 
yokuşu yeniden iniyordu. Vaziyetin 
hulaaatulhulasası bu idi. 

Zeytu:ıi tonda, rakik podra taba· 
kası altında, kadının yakıcı beyaa; 
çehresi erimiş bir madene benziyor• 
du. Yeşil gözleri çekikti, fakat kat• 
!arı, doğru ve sert çizğiler halinde, 
gözleri himayeleri altına alıyorlardı. 
Gözlerle kaşlarm bu zıt istikametleri 
ona büsbütün başka bir aima veriyor
du. Donka'yı seven ve iki aydanberi, 

kalmak bizler için hata ve memleke
tin iktisadi inkişafı için günah sayı
labilir. 

Kızgın güneıin altında on iki ay 
bahçesini bakan ve çoluk çocuğu ile 
dik bayırlarda bin müşkülatla fındı
ğını toplıyan ve nihayet harman yer
lerinde gece uykularını feda etnıek 
ıuretile fındığını bekliyen ve gıdası 
yalnız mısır ekmeğile kara lahna çor
bası, turşu veya katık dedikleri su'•~ 
ayrandan ibaret bulunan kanaatkar 
ve fazilet sahibi köylülerimizin paza .. 
ra getirdiği mahsulü için hayalinde 
sakladığı tatlı ümidini inkisara uğrat
mak ne feci bir iştir? Azaba.ver olan 
bu işe artık nihayet vermek Jaznndır. 
Çünkü bu yüzden kaybedilen milyon
lar ve tatiliticaret veya iflis eden ser 
mayedar Türk ticaret evleri yurtta§
larımın kalplerini sızlatacak derecede 
addeden pek çoktur. 

Takdir ve tebrik etmek liizımdır ki 
Halkevi Köycüler Şubesinin saygıde
ğer kıymetli gençleri bir kaç haftadır 
köy seyahatleri tertip ve köylüye 
matbu broşürler tevzi ve yakından 
temas suretile bu mühim yurt İ§İni 
kökünden halletmek Üzere müspet 
ve cezri hareket ve faaliyete başladık 
ı]arım memnuniyetle görüyonız. Bina
enaleyh dİİk'r teıekküllerin ve bilhas
aa şimdiye kadar maalesef bir kımıl
danışı görülmiyen Ziraat Odasının bu 
mİl·lİ ve vatani gayenin husulü için 
hiç değilse müstahsil köylülerimizi ir
şat ve tenvir etmesi elzem olduğunu 
bilm<>lidir. 

Bakalım, nereye gidecek? 
GEMLiK, (Milliyet) - Bursanın 

umumi meclisi azasından Faik Bey 
Orhangazinin ( Geledek) köyünden 
bir leyleğin ayağına bir teneke mar
'kaın bağlamı§ ve leyleği ıerbeat bı· 
rakrnıstır. Leylek Gedelekten hicret 
etmiştir. Markada (Bursa - Orhan
gazi, Gedelek) kelimeleri yazılmış
tı. 

l'f.ersin gazetecileri arasında .. 
MERSiN, (Hususi) - Burada 

çıkan Yeni Mersin ve Eğe gazete
leri arasında hiç yoktan çıkmış o
lan bir münaka, büyümüş ve iki ta
raf Adliyeye müracaatla dava aç
mışlar ve yine iki taraf hakkında 
mahkeme muhtelif mahkumiyet ka 
rarı vermisti. 

itiraz mÜddeti dahilinde iki ta
raf mahkemeye müracaat ederek 
haklarından feragat etmi,ler ve bu 
suretle iş sulhan halledilerek veri
len hükümler sakit olmuştur. 

kendisinin izah edemediği yırtıcı bir 
ihtirasla ram olan Oliver, süratle ona 
doğru yürüdü. Yolun kenarında sine
manın kapılara kadar uzanan çilek 
kırmızısı renginde balılar üzerinde, 
bir türlü gelemiyen bir 'eyi bekliye
rek ayakta duran kadın, bu haliyle 
öyle metrük, o kadar mağlUptu ki ... 

iki tarafta, dehlizin ta gerisine ka 
dar, bütün Hol!ywood bir araya birik 
mjş, heyecana kanıksamağa çalışıyor 
du. Donka'nın dönüşü bir heyecandı. 

Mr. Keller, bir an mikrofon önün
de tereddüt etti. Hiç bir şey ile alaka 
dar değilmiş gibi duran, kır saçlı, kıp 
kınruzı yüzlü, sevimli bir adamla, Fe 
niks Sinema Sirkeli müdürü Rill Tur 
ner'le aralarında bir göz işareti geç
ti. Rill açık renk kirpiklerini kırp
makla iktifa etti. Gene kır saçlı bir 
adam olan muhatibi Feniks Sinema 
Şirketi meclisi idare azasından Sam, 
Houoten, sol elinin bir parmağiyle 
hemen de görülmez bir İşaret yaptı. 
Donka Moresko hala orada, sokağın 
kaldıranı ile kapının aydınlığı arasın 
da duruvordu. 

Mr. Keller Mac Olehan'ın kulağı
na bir ,ey fısıldadıktan aonra mikro-

Dört şaki! 
MARDiN, (Milliyet) - Geçenler• 

de cenup hududumuza geçen Amudenin 
Girbcşik köyü ağası meşhur katil Isa A 
ğa ve üç arkadaşı gümrük muhafaza 
memurları tarafından görülmüş ve iltica 
ettikleri köyde silhlılarile yakalanmış• 
lardrı. Bu yakalnan şakilerin evvelce 
bizim hududa bir çok cinayetler yapt ık· 
ları öğrenilmiştir. Hatta cenuptan. bu ta 
rafa firarlannın da bir kaç katil iıile a· 
lakadar olduğu zannedilmektedir. 

Kazım Pasa Hz. 
' BANDIRMA, 2 (Milliyet) - Büyük 

IMillet Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz· 
retleri yanlarında koolrdu kumandanı 
Ali Hikmet Paşa, Konya mebusu Fik
ret, Bilecik mebusu Hayrettin, Balıke
sir mebuslarından Vasfi, Pertev, ibra• 
him, Balıkesir valisi lbrahim Etem, bele 
diye reisi Naci Beyler olduğu halde cu• 
ma günü saat 17,30 da Bursadan Kara 
cabey yolu ile, Bandırmaya teırif buyur 
muşlardır. 

Yolda Bandırmalılar namına Bandır 
ma kaymakamı Ragıp. belediye reisi Ka 
şif, eşraftan Mehmet Akif Beylerle 40 
kişilik sporcu gen~ler tarafından hara· 
retle karşılanmıştır. 

Paşa Hazretleri şerefine cuma akıa· 
mı belediye tarafından Halk fırkasında 
40 kişilik mükellef bir ziyafet verilmiş, 
bilhlıara sahildeki gazinoya gidiler<k 
geç vakte kadar Halk arasında istirahat 
buyrulmuştur. Gece Mülkibey zade Meh 
met Akif Beyin misafiri olmuşlardır. 

Paşa Hazretleri cumartesi sabahı 
beraber geldikleri zevatla Gönene teşrif 
etınişler, Gönende bir gece kalarak pa• 
zar günü Erdeğe uğrıyarak Bandırmaya 
a\ det buyurmuşlardır. Bu akşam Meclis 
reisi şerefine Mehmet Akif Bey evinde 
30 kişilik bir ziyafet verecek, gece gene 
Mehmet Akif Beyin misafiri olacaktır. 

Paşa Hazretleri sabah otomobille do.ğ 
ruca Balıkesire hareket buyuracaklar
dır. j 

Antalyada musiki faaliyeti 
ANT AL.YA,- Halk fırkası ve bele• 

diye reisi Hüsnü Bey 18 kişilik bir ban• 
do muzika teşkil etmiştir. Gençler faa· 
liyete başlamışlardır. Birde incesaz ta· 
kum teşkil edilmiş bulunmaktadır. __.J 

Malatyada bir kaçakçı 
yakalandı 

MALATYA, - Tüccar pazarında• 
ki iki kapılı handa misafir Antepli Ab 
dülkadirin vaziyeti §Üpheli görülmüş 
ve odasında yapılan araştırmada ka· 
çak olarak 240 kasket, 23 ceket, 7 y• 
lek yakalanmış ve kendisi ihtısas malı 
kemesince tevkif edilmi~tir. 

lzmit belediyesinin alacağı 
lZMIT, - Bir yağ ve aabun fabri· 

kası İşleten lsteren eut Overıis Piyo- ' 
dati Şirketi oktruva resmi ilga edilme 
den evvel şehrimize getirdiği malları 
15272 lira 52 kuruş tutan resmini ver• 
meden ithal etmiıtir. 

Belediye keyfiyeti haber alını' ve o 
zamandanberi yaptığı tahkikat neti«• 
lenmiştir. Şirketlerin bu oktruva re•· 
mi bir misli cezasile beraber 30545 
lira dört kuruş olarak İstenmektedir. 
Şirket bu parayı vermezse mahkeme• 
ye müracaat edilecektir. J 

Bartın yolunda bir kaza 
BARTIN, - Zafranbolu yolunda 

bir otobüs kazası olmuştur. Şoför Nu• 
rinin idaresindeki otobüs yanlıf bit 
manevra neticesinde §Oaenin kenarnı .. 
dan dik bir bayıra yuvarlanmıştır. O·. 
tobüate bulunan yolculardan on bir kı 
§i yaralanmı,tır. Bunlardan dördüniİI' 
yarası ağırdır. 

Yarası ağır olanlar: Sinemacı Ha• 
lil, Bartın icra memuru Hilmi Beyler!• 
Zafranbolu ebesi Naciye H. ve yolcu• 
!ardan Sabri Efendidir. · -1 

Ayvacıkta hazırlıklar 
AYVACIK, (Milliyet) - Cünı· 

huriyetin onuncu yılını tesit içiıt · 
kazamızda gayet büyük hazırlık· 
lara başlanmıştır. Kaymakanı 
Hikmet Beyin riyaseti altında Be• 
lediye reisi Arif, Fırka reisi Hil· 
mi, Jandarma kumandanı Şükrü, 
askerlik fUbe muamelat memurtı 
Arif ve maarif me'muru Şeref• 
Beylerden mürekkep bir komisyoıt 
teşkil edilmiş ve faaliyete geçmi' 
tir. 

fona döndü: 
- Çocuklar, • diye haykırdı. Dü· 

§Ünün bir kere Oliver bize ne azizlik: 
yaptı. Kolundaki kadın kim biliyor 
musunuz? Donka ... Donka Moresko .• 
Bu kadar zamandanberi bir türlü 161"' 

namadığı sesli filmde çalıımak içiıı 
tekrar Hollywood'a dönmüş ... Kendi• 
aine evvelki kızıl saçlanndan daha 
çok yakışan sim aiyah aaçlarile, her 
zamanki gibi güzel ve şık ... Üzerin• 
de yeşil vualden bir ruba var ..• Yetil 
ruba Rus zibelini ile aüslenmİ§ ... Me~ .. 
hur zümrütlerini takmış... Eskisine 
nisbetle yalnız biraz daha incelmiş .. • 
Buna nasıl muvaffak olduğunu size 
bizzat kendisi söyliyecek ... Miss Mo· 
resko, lütfen... Fazla değil, bir kaÇ 
kelime .. 

Bu bir kaç saniye içinde cereya~ 
eden 'eylerden hiç biri Donka'nın go 
ziinden kaçmadı. Elini öpüp onu fe• 
niks Sinema Şirketi namına r.eliml~" 
madan evvel Mac Olehan'n :R'Österdı" 
ği adeta hissedilmez tereddüdü; Mr· 
Keller'in ona "reklim yapmağa'' ka" 
rar verirken görünülmez bir halde h'! 
fifçe sarsdışı; sonra, Oliver'in dirıei• 
ni hararetle sıkışı ... 

(Devamı var)) 



1 
•' 

b 
ş 

e 
h 

·. 

o 

" •• 

it " 

. 
ki .,, 

ı e 

ı.ı• 

' 1 
tl 
f• 
rı 

iş 

·. 
k 
r .. 
ı· 

iı> 
i· .. 

er ,,. 
il 
ş· .. 
... 
"" o· 
ç 

.... 
gÔ 
e· ... 
i· 

MiLLiYET SALI S EYLOL •1933 ' 
• 
Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Falr:kamızda çık:arılmağa başlanan yeni •ene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o~mamak 
üz~r.t! her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eakisl gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çı;;~1ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 Sandıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurn~lur. 
Ancak en az heı vagon ıekeri birden alanlara vagon haıına beı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule ıenedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bii.tiln masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müşteri hesabına •igorta ettirilir. Sipar:ıı bedelinin tamamını gön
derenler için sfgorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon sipariı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
t.:r;.zilattan istifade ederler. 

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

I İst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanlari 

Harbiye ve merbutu mek
teplerin 65000 kilo koyun 
6000 kilo kuzu ve 20000 kilo 
Sığır etlerine verilen fiat paha 
h görüldüğünden 14-9-933 
perşembe günü saat 14 ten 15 
kadar pazarlıkla alınacaktır. 
Sartnamesini göreceklerin her 
ğün ve taliplerin belli saatte te 
minatlariyle Tophanede Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (266) (4594) 

• .. * 
Levazım Dikim evinde te

raküm eden 15000 kilo kösele 
parçası 28-9-933 perşembe gü
nü saat 14 te aleni müzayede 
suretiyle satılacağından gör
mek isteyenlerin her gün mez 
kiir mahalle ve müzayedeye 
gireceklerin belli günün saatin 
de teminatlariyle Merkez K. 
Satın alma komisyonuna mü
racaatları. (268) (4619) 

* lf: * 
Halıcıoğlu ihtiyat Zabit 

mektebinde mevcut 33 kalem 
köhne eşya 28-9-933 perşem 
be günü saat 14,30 da aleni 
müzayede ile satılacağından 
eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün mektebe ve müzaye
deye gireceklerin belli günü
nün saatinde teminatlariyle 
Merkez K. Satın alma komis
yonuna müracaatları. (267) 

(4620) 

Harbiye mektebi İçin alı 
nacak 2300 çeki oduna veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
6-9-933 çarşamba günü saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlık 
la alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatte teminatlarile Top 
hanede Merkez Satın alma ko
nıisyonuna gelmeleri. (246) 
(4394) 6080 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 2400 kilo Sade yağı 7-9-
933 perşembe günü saat 15 
den 15,30 za kadar aleni mü
nakasa ite satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen· 
terin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinde te· 
ınınatlarile Merkez Kuman
danlığı Satın alına komisyo
nunda hazır buıunmaları. 
(167) (4<>4/) 5427 

*** 
l\1erkez Kumandanlığına 

nıerbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için dokuz bin kilo sa
hun 7 .9.933 perşembe günü 
saat 16 dan h>,30 za kadara
leni münakasa de satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
ısteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerın teminatla
rue nirlıkte belli saatinde .LVJer· 
<tez Kumandanlığı Satın aima 
~omısyonunda hazır bulunma· 
ları. ( 1 ti6) ( 4U4ö) 

5428 

" * * Merkez kumandanlığına mer 
l:ıııt kıt'at ve muessesat ihtiya
cı içın üç bin kilo kuru üzüm 
l .9_933 perşembe günü saat 
lb,30 dan 1' ye kadar aleni 
:ı.1unakasa suretiıe satın alına· 
Caktır. Şartnamesini görmek 
sceyenlerin her gün ve müna

<tasaya ğİrecekierin tenıinatl 
~VVeiiyeleri_e lnriıkte belli sa
' ınae ı\..et kez t ... umandan.ığı: 

satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (165) (4049) 

5429 

Merkez kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müessesat ihtiya
cı için 75000 kilo sade yağı 7 · 
9-933 perşembe günü saat 14 
de kaı;>ah zarfla satın alınacak-! 
tır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve münakasa
ya girişeceklerin belli saatin· 
den evvel teklif mektuplarını 
Merkez kumandanlığı sahn al
ma koııllsyonuna vermeleri. 

5430 4050 (163) 
~ * (: 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müesseseler İçin on iki 
bin kilo Nohut otuz bin kilo 
kuru fasulya dokuz bin kilo 
zeytin 9-9-933 cumartesi gü. 
nü sıra ile saat 14, 15, 16 da 
ayrı ayrı üç şartnamede aleni 
münakasa suretiyle satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartna· 
melerini görmek için her gün 
ve münakasalarma girişecekle 
rin belli saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(179) ( 4067) 5453 

*** Harbiye ve merbutu mektep-
ler için 3000 kilo kuru fasulye 
9.9.933 cumartesi günü saat 
17 de açık münakasa sure tile 
satın alı~acaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasına girişe· 
ceklerin belli saatinde koıılls
yonda hazır bulunmaları. 

(178) ( 4058) 5454 
• • • 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı rnÜe5seseler :ç·n 30,000 
kilo pirinç 9.9.933 cumartesi 
günü saat 14,30 da kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel tekEf mek
tup!arını komisyon riyasetine 
vermeleri. (177) (4069) 

5455 .. . . 
Harbiye mektebinin 5000 

kilo yataklık pamuk ve yünle
rinin hallaçlandırılması aleni 
münakasa i!e yaptırılacaktır. 
Münakasası 10-9-933 pazar 
günü saat 14 den 14,30 aka· 
dardır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasa gününde belli saa
tinde terninatlarile Tophane
de Merkez Satınalma Komis· 
yonuna gelmeleri. 

(172) (4074) 5457 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için alınacak 288000 ki
lo kuru ota verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 6-9-933 çar 
şamba günü saat 15,30 dan 
16 ya kadar pazarlıkla satın 

alınacağından şartnamesini 
göreceklerin her gün ve pazar 
lığa gireceklerin belli saatin
de Merkez Kumandanlığı Sa 
tınalma Komisyonunda hazır 
bulunmaları. (257) ( 4476) 

6{)93 

UOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaııesi 

karşısında Sahne sokağında 3 nwna
ralı apartıme.nda 1 numara.. 

i:iılııılla• -------• 4904 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Talipler yaşça 18 den küçük ve 25 ten büyük olma
malı, Lise mezunu bulunmalı, sağlam olmalı. 

B - Taliplerin, nufus kağıdı, sağlamlık raporu çiçek aşı 
sı kağıdı ve altı tane 4,5X 6 büyüldüğünde fotoğrafı bir isti
daya iliştirerek Yıldızdalr..i Mülkiye mektebi müdürlüğüne 1-
9-933 tarihinden itibaren cumarte&i, pazartesi, perşembe 
günleri saat ondan on altıya kadar müracaat eylemeleri la
zımdır. 

Müracaatın ve taşratla bulunanlar için filen mektepte 
bulu.~manm son günü 25-9- 933 dür. 

Evrakı müsbitenin ası!ları mektep idaresine verilmek i
cap eder. Taliplerin adedi idarece alınacak miktardan fazla o
lursa aralarında Türkçe, felsefe, İçtimaiyat, riyaziyye, tabii
ye, tarih, coğrafiya ve ecnebi lisanı derslerinden müsabaka 
İmtihanı yapılır. (4506) 

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasından 
Meşrutiyet mahallesinde Zonguldak Ticaret Odası bina

sını tc::ysi ve ikmal etmek üzere inşası mukarrer olan ve 3558 
lira 31 kuruş bedeli keşifli üçüncü katının inşası eyliilün 
9 uncu cumartesi günü ihalesi İcra edilmek üzere 20-8-933 ta 
rihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile müna· 
kasaya konulmuştur. Pilan keşifname ve şartnameyi görmek 
isteyenlerin Zonguldak Ticaret odasına müıracaatları lüzumu 
ilan olunur. (4437) 61::.·1 

- :! 
Devlet Demlryolları iaaresl ilaniarı 

- - 1: 

Samsun - Sıvas hattı üzerinde Hacı· Bayram istasyonu 
civarında kilometre 95,660 da ki taş 9Caklarmdan çıkarılacak 
4000 m ' balastm kapalı zarfla münakaııası 20 Eyliil 1933 çar· 
şamba günü saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacak 
tır. 

Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer liraya satı 
lan şartnamelerde yazılıdır. ( 4498) 6136 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Erenköy, Kız lisesinde yapılacak tamirat 13-9-933 çar,amba günü 
saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konul
mu~tur. Taliplerin tartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mek 
tep müdürlüğüne ve lstanbul Erkek lisesinde komısyon katipliğine mü 
racaatları. 6122 

Sihhat ve içtimai 
Muavenet Vekalet:n~en: 

Ankara Nümune Hastahanesi yeni paviyonu muhtelif 
şubeleri için 766 kalem ceı-rahi ve tıhbi a!at, edevat ve eçhi
ze kapalı zarf usuliyle miina kasaya konulmuştur. İhalesi 
14- 9 - 933 Perşembe günü saat on beşte Ankaro.da Vekalet 
binasında mahsus komisyonu tarafından yapılacaktır. Müna
kasaya İştirak etmek istiyenlerin şartname ve listelerini An· 
karada Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğünden 
ve İstanbulda Sıhhat ve lçtimai Muavenet fvlüdürlüğünden 
(5) lira mukabilinde almaları ve şartname-si veçhile hazırlan
mış vesaik, pey akçesi ve teklif mektuplarını ve taraflarından 
imza edilmiş şartname ve listelerini muayyen vaktinde mez
kur komisyona vermeleri ilin olunur,. (4356) 

6124 

Elaziz Vi~ayeti Jandarma 
KumanG'anlığından: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı beş lcalem erzak ve yem 
van piyade seyyar J. Alayı içinkapa!ı zarf usulile 13 eylül 1933 
çarşamba günü saat 14 te Satın alınacaktır. Taliplerin şart 
nameyi anlamak ve münakasaya iştirak etmek için mezkfır 
günün muayyen saatinde Ela -ziz Vilayet Jandarma Kuman 
danlığında müteşekkil komisyona müracaatları. ( 4428) 

Cinsi Ki!o 
Odun 600000 
Sığır eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arpa 5-:.>tlOOO 

G130 
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, 
1 1 3 üncü Kolordu ilanlan 

Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 
dan: Balıkesirdeki kıt'at ihti
yacı için 360,000 ve Ezinede
ki kıt'at için 500,000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 17 -9-933 pa· 
zar günü saat 11 dedir. Talip 
ferin mezkiir gün ve ıaatten 
evvel ·Balıkesirde Askeri Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

(3244) (4096) 5466 

• • • 
Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko . 

dan: Bursadaki kıt'at ihtiyacı 
için 620,000 ve Bandırmadaki 1 

kıt'at için 270,000 kilo un ka· 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 18 eyliil 933 
pazartesi günü saat 1 1 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkllrda 
vakti muayyeninden evvel Ba
lıkesir<\e Askeri Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (3245) 

(4097) 5467 

Samsun Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Samsunda bulunan kıt' at ih 
ti.yacı için 360,000 kilo Un, 
350,000 kilo arpa, 15,000 kilo 
Koyun Eti v-e 10,000 kilo Sa
de Yağı kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. Un ile Arpa 
nın ihalesi 16 Eylül 933 saat 
15 ve 16 dadır. Unun teminat 
2156 arpanın teminatı 853 li 
radır. Koyun Eti ve Sade ya 
ğın ihalesi 18 Eylül 933 saat 
15 ve 16 dadır. Koyun Etinin 
teminatı 544 sade yağının te
minatı 638 liradır. İsteklile 
rin teklif ve teminat mektupla 
rile tayin edilen gün ve saatler 
de Samsunda Fırka Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3254) (4208) 

5591 

Danca Askeri Satmalma Ko
misyonundan: Darıcadaki kıt' 
at ihtiyacı için açık münakasa 
ile 6,000 kilo şeker satın alına
caktır. İhalesi 10 Eyiiil 933 
pazar günü saat 14 tedir. İstek 
lilerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya gir
mek İçin o gÜn ve vaktinden 
evvel Darıcada Askeri Satınal
ma komisyonuna müracaatları 
(3259 ) (4267) 5669 

:r "' "" 
Corum Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Çorumdaki kıt'at ihtiyacı İ· 

çin kapalı zarfla münakasaya 
konup 9 eyliil 933 te ihalesi 
yapılacak 350,000 kilo buğda
yın almmasmdan sarfı nazar 
edilmiştir. Yerine kapalı zarfla 
250,000 kilo birinci nevi buğ
day Unu alınacaktır. İhalesi 
19 eyliil 933 salı günü saat 17 
dedir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi gönnek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin tayin edilen günde teklif 
ve 1220 liralık teminat mek
tuplariyle Çorumda Askeri Sa
tın Alına Komisyonuna müra 
caatları. (3261) ( 4299) 

6058 
• • • 

Aydın Askeri Sa. Al. Kom. 
dan: 

Aydındaki askeri ihtiyacı 
İçin 112,000 k!lo ekmeklik un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 16 - Eyliil • 
933 Cumartesi günü sat 15 te
dir. Şartnamenin birer sureti 

Aydın alay, İzmir Ms T. Mv. 
lstanbulda K. O. Ankarada 
M. M. V., İspartada fırka, De 
nizlide Piyade Sa. Al. Kom. la 
rile Burdur ve Dinar Askerlik 
şubelerinde mevcuttur. Mu
vakkat teminat 672 liradır. 
Taliplerin İhale saatinden ev
vel Aydında Alay Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatları. 

(3270) (4338) 6067 . "" "" 
Birinci Muhabere alayında 

mevcut 100 araba gübre satıla 
caktır. İhalesi 6 Eyliil 933 çar 
şamba günü saat 11 dedir. is
teklilerin gübreyi görmek üze 
re 1 Muh. alayına ve pazarlığa 
iştirak için. o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 üncü Kolor 
du satınalma komisyonuna mü 
racataları. (331) (4599) 

6213 

Tekirdağındaki kıt'at ihti
yacı için 16,000 ve Çorludaki 
kıta't iç.in 12,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 30 Eylül 
933 cumartesi günü T ekirda
ğmm ki saat 14 te Çorlunun
ki saat 14,30 dadır. isteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve mü.\akasaya gir 
mek için de tayin edilen gün 
ve saatta teklif ve teminat 
mektuplariyle lstanbulda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alma 

·komisyonuna müracaatları. 
(333) (4614) 

*** 
Çorlu Askeri Satın alma 

komisyonundan : 
T ekirdağındaki Kıt' at ih

tiyacı için 16,000 ve Çorluda
ki kıt'at ihtiyacı için 12,000 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
30 Eylül 933 cumartesi günü 
Tekirdağının ki saat 14 te ve 
Çorlununki saat 1. 4,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de tayin e 
dilen gün ve saatte Çorluda 
Askeri Satın alma komisyonu 
na müracaatları. (3290) 
(4612) 

* * • 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

açık münakasa ile 8 kalem a
tış malzemesi alınacaktır. lhı 
lesi 26 Eylül 933 salı gunu 
saat 11 dedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmelc 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alına komisyonu· 
na gelmeleri. (332) 
(4615) 

BARZiLAYVE 
BENJAIVtEN 

Gemi mücehhizleri 
Galata, Merkez Rıhtı.m Han No. 5-!> 

Telefon: No. 40989 
Mahı halin 4 cü pazartesi günü 

Mersinden vürut eden 
NECAT VAPURUNA 

tahmil edilen eşyaların mür.silünileyh
leri, eşyalarının ta.lıliy.sine dair talı

matrnı ita etmek üzre yeni nizamı1aı:ne 
mucibince 

İstanbul Liman Şirlc.-•i 
Kabotaj Nakliye şubesine 

müracaat etıru;lcri rica olunu.r. ( ı v~u) 

.. 



MlLLIYET SALI S EYLOL 193~ 

----• Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek ~cıı---111'\-. 

Hilaliahmer, Himayeietfal, Milli lktı•at ve Ta•arruf, Türk Maarif Cemlyetlerlle 
idman Cemiyetleri ittifakı Umumi Merkezlerinin beraber yaphj'ı 

BUYÜK EŞYA PİYANGOSU 

tSTANBlJL 

GAZI LİSESİ 
Yalnız orta ve lise kısımları ha \•idir. 

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

ikramiye YekOnu: 50,000 Liradır. '' Y E N 1 L t S E ,, ye 
tahvil edilmiştir, Lisemiz yeni kurulan Üniversiteye bir ecnebi lisa· 
nma tamamile sahip olarak talebe yetiştirmek maksadilıt açılmııtır. 
Ders proğramlan yeni ıekillere göre tertip edilm'ştir. Tecrübeli 
ve seçilmiş bir talim heyetine maliktir. Biletin fiah 

Büyük ikramiyeler: 
Çekiş günü 

10/11/1933 
ANKARA 

1 Adet 10,000 liralık emlak Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye müdürlüğil bitişiğirıde 
Hergün talebe kayıt ve kabul olunur. [63201 59~8 · 

ı 1 ,, 3,000 ,, otomobil ..................... ı .. m:ıı .............. ımıı .... ~, 

ı '' 1,000 '' istenilen eıya Liradır. 

2 '' 500 '' '' '' 
AMERiCAN COLLEGE 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrl•at 3 Teırinievvelde haılar. 

Hasılab, memleketin muhtelit ihtiyaçlarına yardım etmekte olan beı cemiyetin niz.amnamelerinde yazılı bayır işlerıne sarfediıecektır. 
Bu eıya piyaniO biletlerinden alanlar, kendi talihlerini denemiı olacaklan gibi, memlelı.etin muhtelif ihtiyaçlarına cevap veren 
beş cemiyetin işlerini ve makıatlannı kolaylaıhrmak ıuretile bir hayır işlemiş olurlar. Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lngiliıce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. Biletler, piyango bayilerinde ve beş cemiyetin vilayet ve kaza ıubel"rinde satılır. 

Ankara Ytlk•t:k Ziraat ~nstitü•tl 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. ' 

Kabul şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak, 
2 - Lise bakaloryasını v ermit bulunmak 
3 - Yatı 17 den atağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyeı" 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam teşekküllü hasta 
hane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur) • 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
ail devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı· 
nını kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkan· 
lanlarm hükfunet taraEmdan kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak keEaletna· 
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince §ahadet 
name dereceleri ve. müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
}urlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. 

Bu şartlan haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
aü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenler in 31 Eylw 933 tarihine ka
dar yukardaki §artlan göster ir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malUınat alır ak istiyenlere 
tl\kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
6109 

Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
Mektebine talebe alınıyor 

lstanbul Deniz Kumandanlığından: 
l - Ortamektep derecea inde olan Deniz Gedikli Küçük 

Zabit Hazırlama Mektebinin birinci sınıfına girmek isteyen 
15 : 18 yaşındaki ilk tahsilini bitirmit gençler 1 Eyliil 933 
den 1/ 1citetrin933 tarihine kadar İstanbul' da Kasımpaşa
da tersane dahilinde Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara 
Deniz Müstetarlığına, lzmitte Mm. Üs. Bh. Kumandanlığı
na, ve Vilayetlerde Askerlik Şubelerine mevkiin en büyük 
Askeri makamına müracaat edebilirler. 

2 - tık tahsilini ilana! ~t miş olupta 18 ya§ım bitİrınİ§ o· 
lan ve denizle ülfeti bulunan 20 isteklide mektebi bu sene biti 
ren talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 
doğrudan doğruya Gedikli ne feri olarak alınacaktır. 

3 - Verilecek istida sure ti ile bu istidaya ilitdirilecek 
vesikalar bastırılmı§hr. Bunları almak kabul şartlarını anla~ 
mak için İsteklilerin 1 inci maddede müracaatlan lazımdır, 

(4412) 6081 

S Hanımefendi; .,... 
- O canım elbisene yazık değil mi? 
iki damla ter, elli liralık bir kumaşı 
mahvedebilir ... 

~~D~R~N~ PERTEV 
Terin düşmanı oldu

unutmayınız. 
(6981) 

Leyli ve Nehari 
Resmi Liselere Muaddi1 

Leyli llcaet 220 lira, Nehari Ucret 40 liradır. 
Kayıt muameleıi yapılmaktadır. I 1 [6716) • 6161 • 

F eyziati Liseleri 
Musevi lisesi n 

Hütün sımfların ikmal ioıtihan
ları 3-10 Eylülde icra olunacak
tır, Derslere 11 Eylülde başla

nacaktır. Müdiriyet [6855) .,,: 
~ 6162 KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çifte•araylarda Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERlYOLOJİ Aaa 11nıfıııı, ilk kısmı orta ye lise sınıflarını havlJir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanınmıı olan müessese İstanbul'un en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve muvaffakıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

LABORATUVARI 
Umumi kan tahlila tı, frengi noktai 
nazarından (Wasaerman ve Kahn 
teamülleri ) kan küreyvab aayı}maıL 

Tifo ve ısıtma haıtalıldan tqhiıi. 

ic!rar, balgam, cerahat, kazurat ve ıu 
tahlilatr, Oltra mikroıkopi, huıuıi a
tılar iıtihzan. Kanda üre feker. 
Klorür. Kolleaterin miktarlannm ta· 
yini. Divanyolu No. 189 Telı 20981 

Leyli ücretlerinde çok esasll tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine baılanmıştır. Cumacan mada her gün saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olu-~ bilir. İsteyenlere melrteo ta•ifnamesi ıı-önderilir. 
Telefon: 36.210 [6898} • 6179 

6967 

. 

·DAoA· , 
- 1' 

Üsküdar icra memurluğundan ı Ye

minli üç ehli vufuk tarafından tamamı

na 2500 lira kıymet takdir edilen Uskü· 

<!arda tabaklar mahallesinde meydancık 

balcı yokuşu sokağında eski 16 ve yeni 

16 No. lu bostan ile 10 No. lu baraka 

nm 20 hisse itibarile 9 hissesilo yine 

mezkQr mahalle ve sokakta tamanuna 

400 lira kıymet takdir edilen 18 No. lu 

hanenin tamamr ve yine ayni mat.aile 

ve sokakta 200 lira kıymet takdir edi

len 6 No. lu dükkiinın tamamı mezkÜl' 

emlak 2280 No. lu kanunun mücibince 

açık artırmaya vaz edilmiştir. Satış pe· 
tindir müşterilerin kıymeti muhammi

nesini yüzde yedibuçuk nisbetinde pey 

akçalan vermeleri icap eder. Müterakim 

vergi vakıf ve tanzifat tenviriye borç

lan ve rcsumu dellfiliye müşteriye ait

tir. Artırma şartnamesi 16·9·933 tarihi 

ne müsadif cumartesi günü divanhane

ye talik edilecektir. Birinci artırma 7-

10-933 tarihine müsadif cumartesi gü· 

nü saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar ic 
ra d~ircsinde yapılacaktır. Bedeli müza 
yede kıymeti muhamminenin yüzde yet 
miş beşini bulduğu takdirde üstünde bı 

rakılır. 1424 No. lu icra ve iflas kanu

nunun 119 uncu maddesine tevfikan 

hakları tapu sicillile sabit olmayan ipo 

tek alacaklılarla diğer alfil<adararun ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarının ilan tarihinden itibaren ni

hayet 20 gün zarfında evrakı ınusbite
lerile birlikte daireye bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde haklan tapu sicilile 
sabit olmayanlar satış bedelinin paylaı 
masından hariç kalırlar alakadararun 

işbu mevaddi kanuniye ahkamına tevfl. 
kan hareket etmeleri ve daha fazla ma 

lfunat almak isteyenlerin 931-1215 
No. lu dosyaya müracaat etmeleri ilan 
olunur. (7026) 

• BiRiKTiRE~~ 
RA~AT--60bQ, 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
lstanbu!da bulunan izcilerin 7 Eylül 933 perşembe gÜ· 

nü saat yedide behemehal mektepte bulunmaları. ( 4609) 

5.988 Umumi Nqriyat ve Yazı lıleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T, A. Ş. 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon-Gazlı göl yolunun (6735) lira bedeli ketifli 3+ 250-

--------------------- 7 +·501 kilometreleri arasm intaatı 13-9-933 tarihine müsadiE 

-~niz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10000 metre elbiselik kir pas: pazarhkla münakasası ; 9 
Eylül 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için 20-8-933 tarihinde ka
palı zarfla yapılan münakasasında teklif edilen fiyatı Vekale
ti Celilece gali görülen yukarda miktarı yazılı kirpasm pazar· 
lıkla münakasası hizasmdıaki gün ve saatte yapılacağından 
şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve daha ehven fi. 
yatla itasına talip olacakların da münakasa gün ve saatinde 
muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz 
Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. ( 4606) 

çar§amba günü saat on bet ot uzda encümeni vilayette ihale 
e dilmek üzere kapalı zarf usul ile münakasaya konuldu. Ke§iE 
nameyi görmek ve fazla malumat almak isteyenlerin Encü
meni Vilayete ve Nafia Başmühendisliğine kapalı zarf usuli 
mucibince evrak ve vesaiti kanuniyelerile müracaatları ilan 
olunur. (4418) 6127 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla (1500) kilo yerli mali kınap satın alınacaktır. 

Taliplerin nüınune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
i§tirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 13-9-933 
çarşamba günü saat 14 te Galatada Almı, satım komisyonu· 
na müracaatları. ( 4586) 
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