
Eski Darülfünun müderris
leri tarafından Maarif vekiline 
gönderilen mektuplarda kad
roların yeniden tetkiki istendi 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Sahip ve l'jaşmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

8 inci •ene No. 2720 ÇARŞAMBA 6 EYL'OL 19S3 

Sovyet Rusya ile Almanya 
arasında bir misak akti için 
M. Mussolini'nin tavassutta 
bulunacağı bildiriliyor. 

Tel • I Madıı.ı 2011. Y.., .. uıı.ıı. ı.uıa. 
• \ l.ıar. •• Matt,aa: S4310. 

Can alacak 
Basit işler ransı ilizba e iyakn 

Hemen her gün bütün gazeteler
de lstanbula ait işler bir kaç sütun 
yer tutuyor. Fakat lstanbul ifleri 
arasında aaıl mühim olan bir iki 
nok<.ayı unutuyoruz. 

Şehrin imarı, güzelle,mesi ve 
itlerin ahenk içinde yürümesi ba
kımından ehemmiyetli olan bu bir 
iki nokta sudur: lstanbula ait her 
hangi bir ~ünün meselesini, o me· 
selenin alakadar olduğu idare ile 
hallediyoruz. fakat birden bire, 
tehrin başka bir tarafında ayni 
mesele için bir başka idare tara
fından tam tenine hareket olun
duğunu görüyoruz. 

Mesela belediye lstanbul tehri 
için bir plan hazırlatmıya uğraşı
yor. Plan hazırlanmcıya kadar 
emrivakiler olmasın diye inşaabn 
sahilden uzaklık yakınlığı, katlar 
ve saire için kııllunun salahiyetleri 
dairesinde tahditler koyuyor. Tam 
bu sırada Çirağan sarayının bah
çesinden bir kısmının imalathane 
olarak bir müesseseye satılmış ol
duğunu işitiyorsunuz. Ne belediye
nin, ne de bu müessesenin bir ku
suru yoktur. fakat yarın tehir 
planı hesabına oraya her hangi bir 
,ekil verileceği zaman, belediye
nin ağır bir istimlak parası vermi
ye tahammülü olmadığı için, emri 
vaki tehir menfaatinin önüne geç
mit olacakbr. Halbuki latanbu
lun her tarafının ve bilhaua Bo
ğaziçi kıyılannın güzelle9meainde1 

burada seyyahçılığm ilerilemeain
de devletin faydası, belediyenin 
faydasından fazladır.Veya hiç ol
~<lZ•a o Jtadardu:, ~=et 
knkaradaki imar Komisyonuna 
plan tatbiki esnasında devlete ait 
toprak ve emlake istimlak parası 
ödemeden tasarruf etmek salahi
yetini vermiştir. Bu salahiyeti ver
memit olsa ne çıkacak? Devlet mer 
kezi belediyesinin açığını gene 
kendi kesesinden kapıyacak değil 
mi? 

Bir başka miaal: Geçen sene 
Büyükadadaki Dil mesiresinin sa
blığa çıkarıldığını haber almış ve 
gazetemizde bu sahil parçasının 
halka ait olduğunu ve bunun ka
patılması doğru olmadığını yaz
mıştık. Mesele kaldı. Biz de Dil 
mesiresinin kurtulmuı olduğuna 
sevindik. Fakat geçen gün ayni 
mesirenin tekrar satılığa çıkarıl
mıı olduğunu gördük. Belediye 
burasını satın alamaz. Satan Em
lak Bankası ise, burasını pekala 
hükumete iade edebilir ve hüku
met te şehre bırakabilir. Ankara
daki planın halk gezinti yeri ola
rak" tayin ettiği mmtakaların bele
diye emrine verildiği gibi. 

Diger bir nokta daha: İstanbul. 
da beton bir yol tecrübesi yapıla
cağını itltiyoruz: Beton yol Avru
pada çQk tecrübe edilmit olduğu 
için, lstanbula has bir inşa tarzı 
tecrübe olunacak demektir. Müra
caat edenler bu yola ait bütün 
malzemeyi bedava vereceklerdir. 
lstanbulun hemen hiç bir caddesi
nin ve sokağının muntazam kaldı
rım dötemeli olmadığını da bili
yoruz. Kendi kendimize itte Emi
nönünün, veya Beyoğlu caddesinin 
veyahut Balıkpazarı caddesinin 
düzelmesi için iyi bir fırsat çıktı, 
derken tecrübenin Hacıosman ba
yınnda yapılacağını duyuyoruz. 
Hacıosman bayırı bahusus şimdiki 
asfalt yol varken, bugünkü halin
de de bırakılabilir. Bundan maada 
Hacıosman bayırından geçen na
kil vasıtaları az olduğu için tecrü
beye senelerce devam etmek la
zımdır. Daha sonra da eğer beton 
yol muvaffak olursa zatetı tehir 
İçin kullanılacaktır. Bu kadar ba
sit mülahazalara rağmen böyle 
bir karar nasıl mümkün 'olabilir? 
Bu da İstanbul tehrinin teknik bü
rosunun ve İstanbul ihtiyaçlarını 
derleyen, toplıyan, tasnif eden bir 
programın noksanlarını gösterir. 

İstanbul meselelerini münakata 
ederken, asıl mühim davanın İs
tanbul meselelerinin, ,ehrin güzel
liğine ve imarına ait kısımlarını 
merkezileştirmek ve bu merkezi 
de hakikaten sanatlattrrmak ve 
tekniklettirmek davası olduğunu 
hatırda tubnalıyız. 

Ahmel' ŞOKRO 

M. Çaldaris pazargünüşeh,i 
rimize muvasalat ediyor 

ismet Paşa Hz., 

Dün Mühendis mekte
bini gezdiler 

Merasim programını neşrediyoruz 
Dost memleketin başvekili dostluk 

sevgimizi bir kat daha 
arttıracak tezahuratla karşılanacaktır 

Yunan Baıvekill 

ve Ankaraya gittil~r 
Erluirul yatile Yaloııadan ıehri 

mi.zc geldiklerini yazdığımız Baıııe 
kil ismet Paıa Hazretleri dün ff!• 

hirde bir gezinti yapmrılar ııe öile
den ıonra Mühendis mektebini zi
yaret etmiflerdir. l•met Paıa, mü· 
hendi. mektebinde bir saat kadar 
kalmıılardır. Kendilerine mektebin 
her tarafı gezdirilmİf ııe dersler 
hakkmda izahat ııerilmiftir .. PafQ 
Hazretleri, mektepten ayn]dıktan 

ıonra Dolmabahçe sarayına geJmiı 
ler ııe bir müddet istirahat ettikten 
ıonra Haydarpaıaya geçerek ak • 
fam tJ'enile Ankaraya hareket et
miılerdir. ismet PafQ Hazretleri is 

M. Çaldaria, evvel• 
ce de yazıldığı veç• 
hile Helli kruvazö
rile cunıarteai ııü • 
nü Pireden hareket 
le pazar günü teh· 
rimize vasıl olacak 
tır. Atiaa aefirimiz 
Enia Bey M. Çalda
riıi ziyaret ederek 
bu seyahat münaaeı 
betile tertip edilen 
program hakkında 
kendiaile görüımüt 
tür. Program kesbi 
katiyet ebniftir. Se 
yahat on eylülden 
onbeı eylüle kada~ 
Ankarada ve latan 
bulda denm ede • 
celı:tİl'. Y- Bat• 
vekili ve heyeti için 
Türkiyede fevkala• 
de merasim yapıla
caktır Reiaicümhm 

Jltı:rretlerl Pertefii
be cünü M. Çalda
riai kabul edecek • 

1 
taayonda bir çok zevat taralmdan 

ı teıyi edilmiılerdir. __ , 

Pariste bir mülakat 

lerdir. Yunan ricali 
hükıimeti, ıehrimiz 

de Patrik Efendiyi 
ziyaret edecekler Dost Yunan milletinin Baıııekili 
ve Yunan koloniai M . Çaldaris Cenapları 

ni kabul edeceklerdir. Reuni program ı maktadır. Bununla beraber M. Çalda-
per§embe ııünü ak§&lllı nihayet bul- (Devamı 6 !n ı şahi{re} 

Balkan konferansı kaldı 
Toplantı teşrinievvel sonunda yapıla

caktır. İçtima niçin kaldı? 
Konferansın en çetin maddesini gene akalliyetler 
bahsi teşkil etmektedir. Katibi umumiliğin izahab 
T~rk!y.e .Balkan birliği cemiyeti u- 1 kan konferansı teşrinievvel ıonuna te-

mumı katıbı Ruıen Eıref Bey dün ga bir edilmiıtir, Balkan konferansına İt· 
zetemize fU izahatta bulunmuıtur: tirak eden altı memleket hariciye ne-
- Konferans reisliğinden aldığımız zaretlerinden , konferans müzakereleri-
bir telgrafa göre dördüncü Balkan ni takip etmek üzere birer müşahit ta-
konferansmın Selanikte toplanma ta· yin etmeleri talep edilmiıtir. Konfe-
rihi teırinieııııel aonuna kaldığı bildi· rans riyaseti, aynca Milletler Cemiye-
l"ilmiştiı•. Henüz. müetmmim malıimat tine, beynelmilel mesai bürosuna, bey-
almadıksa da bu gecikmenin sebebi nelmilel ıulh bürosuna ve parlamento-
bozı murahhas heyetlerinin eııııelce lar birliği konferansına müracaatla keza 
kararlG§tırılmlf toplanma tarihi olan birer müşahit göndermelerini istemiş .. 
15 Eylülde Seliinikte hazır bulunama· tir. Milletler Cemiyeti konferanıa 
yacaklanndan ileri geldiği anlaıılmıf• mütahit olarak M, Royal Taylor'un İ§· 
fır. tirak edeceğini bildirmiıtir. 

• • • Konferans nizamnamesi mucibince. 
Bu izahattan anlaııldığına ııöre Bal· (Devamı 2 inci sahifede) 

Deniz tarif el eri ağır mı? 
Ticaret Odasına, Ofise şikayetler 

yapılmaya başlandı 

Devlet Denizyolları müdürü ne diyor? 
Denizyollan iıletme kanunu mucibin• 

ce muntazam poıta seferleri İnhiıarını 
iıleten müeueseler tarafından tatbik 
edilmek üzere tarife komisyonunca 
tanzim edilen navul tarifeıi daha tat• 
bikinin ilk ııünlerinde bir çok itirazlara 
yol açmııtır. Tarifelerin tatbikine bat· 
lanalı henüz bq cün olmuıtur. Fakat 
daha ilk gününden itibaren Ticaret oda
sına, Ofiae tarifeler hakkmıta bir çok ti· 
!<ayetler yapılmııtır. Oda her gün tevali 
eden bu tikayetler üzerinde tetkikat 
yapmağa batlamııtır. Oda tetkikatını 
en az bir müddette bitirecek ve netice
ıine göre iktisat vekaJetinden iıtekte 
bulunacaktır. lktısadi mehafilde ticaret 
iılerimizin temel direği mesabesinde ad
dedilen bu meıeleye büyük bir ehem• 
miyet atfedilmektedir. Yapılan tikiyet • 
ler umumiyetle ıu noktalar etrafında 
toplanmaktadır: 

1 - Yeni tarifeler ihraç maddele
rimizin vaziyeti nazan dikkate alın
madan tertip edilmiıtir. Bu itibarla ih· 
raç etyalan için zararlı olmaktadır. 

2 - Yeni tarifenin dahili piyasada 
ve dahili ticaret eıyaaı Üzerindeki te
siri de tam ınanaıile menfi olmuştur. 
Bir çolo: maddelerde tarifenin tatbikin· 
elen SODl'A fiat tezayüdü ııöruüneğe bat 
lunıtbr 

Deıılet Denİ.zyoUon müdürü 
Sadettin Bey 

3 - Hariçten gelen mallar için de 
dahile ievkinde yeni tarife büyük bir 
fiat farkına sebep olmaktadır. Meael,i 
Anverıten lstanbula bir vaıron teker 

(Devamı 2 inci sahifede) 

İngiliz - Fransız başvekil
leri buluşuyor 

Avusturya'run istiklali ve 
BalİWılarm iktisadi kalkın
ması m~eleleri görü§ülecek · 

P ARiS, 5. A. A. - Petit Pariıien 
sazeteünde M. Albert Julien bu aylar-
..._ ..ıı....:...!t11 ••=•ta · il•· il••••• • ..,,ın. 
\ki.'.. -- -~-. ...... - --, - .. , . s 

dtı mühim ıörüımeler olacağını yazı. 
yor. ilk cörüıme 18 eylül pazartesi ııü
nü olacaktır. ISYiçreye seyahati haber 
verilmemi§ olan M. Mac Donald olmadı· 
iı takdirde, hariciye nazırı Sir John Si-

M. Daladier ve M. Mac Donalıl 
mon ile yüzbatı Eden lngiltere'yi, baş
vekil ile hariciye nazın, Franaayı tem
sil ederek görüıeceklerdir. 
Görüıülecek meselelerin hatlıcaları: 
Avusturya'nın istikli.li, orta Avrupa 

ve Balkanların iktisadi kalkınması ile 
bilhaaaa silahlan bırakma konferan11nm 
akibeti olacaktır. 

Görü1melerde bir karar alınanuyacak 
(Devamı 2 inci sahifede) 

Mahmut Celal Bey 
lktısat vekili 'Mahmut Celal Bey 

yann aabeh Semplon ekspreıile latan· 
bula celecektir, Celal Bey ertesi cuma 
gÜnÜ Ankaraya hareket edecektir. it 
Banlca,ı baımüfettiıi Sami Bey de be
raberindedir. 

Cemal Hüsnü Bey 
Benı ıefiri Cemal Hüsnü Bey dün 

Y alovaıılan tehrimize gelmiı ve alqamı 
Aıılıan.ya gİlmi,tir. Cemal Hüınü Bey 
tekrar Bern'e ııdeceğini aöylemittir, 

Maslak yolu faciası 
Alacttin :Sey tevkifhaneye 

yerleşti 

Şoför Bahaettin Ef. nin ha
reketi teessür uyandırdı ve 

işinden çıkarıldı 
Zincirlikuyu facıaaı tahkikatı dün 

bir tevakkuf devre 
ai geçirmiıtir. Ev- ------~ 
velki gün Alaettin 
Beyi İsticvap ede
rek tevkif kararı 
veren birinci istin
tak hakimi Rama
zan Bey dün evra .. 
kın tetkiki ile meş
gul olmuş ve §ahit 
olarak celplerine Jü 
zum gördüğü ıahıs 
]ann müstacelen is 
tintak hakimliğine 
gönderilmeleri için 
poliıe müzekkere 
yazılmııtır. Alaet • 
tin Bey tevkifhane• Bahaettin Ef. 
de batın sayılır 
mevkufların bulunduğu daireye konul 
muıtur. İhtilattan memnuiyet kay 
dı kaldırılmıf ve Alaettin Be· 
yi hapishanede ilk ziyaret eden de 
Lala biralıaneııinden saat kaçta çıktık 
larınr bi'" tijt'lÜ l,.ııtt1"rl11,v,,.mıv1t.n izzet 

(Devamı 2 inci saltil~e) 

Beyaz düşmanın meş'um 
zekası harıl harıl işliyor! 
Osmanlı bankasının kasasına yerleşti
rilen eroinler ve Fransaya kaçakçılık 

yapan şebeke meydana çıkarıldı 
Sekiz kişi nezaret albna alındı - Banka kasasına 

saklanan eroinler ~asıl meydana çıkarıldı? 
Gümrük muhafa 

za teıkilatı, kıaa za 
manda biribirini ta 
kip eden ciddi mu· 
vaffakıyetler elde 
etti; müteaddit ciz 
li kaçak eroin ima
lathaneleri meyda· 
na çıkardı, muhte• 
lif kaçakçı ıebeke
lerini e]e geçirdi. 
Bütün bunlara rağ· 
men kaçakçıların 

meıum faaliyetleri 
ancak muvakkat 
bir müddet için si

linir gibi olmut, bu 
menfur iti kendile 
rine büyük ticaret 
•aaıtaaı yapanlar 
huylanndan tama
men Yazııeçmemif
tir. Bereket •enin 

Mösyö Salra'nm ;ııcurhanuinde yapılan 

ki,ırümrük muhafaza teıkilab, bu giz 
li faaliyetten m111>tuaman haberdar 

· ·' __,;,,,_}! .. ,ı- ••• ~ ... _ -.... , ..... , .c<;;;;ii ........... ~." ...... ___ -
ceri durmayordu. Bu derin teyakkuz 
aayeıinde, öteden beri Franaaya va· 
purla eroin kaçıran bir tebekenin me't' 
cudiyetinden haberdar bulunan mu
hafaza idaresi, bu tebeke menauplan 
nı tesbite çahııyordu. Nihayet bu u
zun ve yorulmak bilmez takibat, son 
zamanlarda bu tebekenin başlıcaları
nın hüviyetlerini teabite imkan ver· 
mit, bunlar meyanında latanbulun 
meıbur banker]erinden Sa&a·nın ..-ez
nedan ve katibi Kaldiron'un da bUiun 
duğu anlatılmııtır. 

Bu ilk İpucu ele geçtikten sonra 
muhafaza teıkilatı, emniyet müdürlü 
ğüle müıtereken tertibat alarak bun• 
Jann girip çıktıları yerleri, temasta 

talıarriyattan •onra 

1 bulundufu kimseleri de teobit etmit· 
tir • 

Gbhaırlı !anluumJa lrasa. 
Gayet mahremane yapılan tahki

kattan, Kaldiron'un elinde küçük tor 
balarla sık aık girip çıkma11 nazarı 
dikkati celbebnekten hali kalmayan 
Oamanlı Banka1mda bir kasa kiralı» 
mıt bulunduğu da anlaşılmıştır. Mu
hafaza ve emniyet memurları. bennu 
tat dün de Kaldiron'u takip etmiıler 
ve onun elinde iki büyükçe torba .,ı. 
duğu halde gene Oamanlı bankeaına 
girdiğini görmüflerdir. Meınuı]ar, o
nun arkasından bankaya da giınıi!
lerdir. Kaldiron, pek mahirane yapı· 
lan bu takipten asla ıüphelenmiyerek 
bankanın alt katındaki kaıalar daire 
sine cirmiş, cebinden kiralamış ""lun 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kongreye iıtirak etmİf bulunan lor raporun okunmasını dinliyorlar 

Kongre, heyeti devirdi 
Maaşlar, hakkıhuzurlar, fazla 

masraflar mı varmış?. 
Gayrimübadillerin kongresi dün heyecan içinde 

geçti, yeni heyete seçilenler kimler? 
Gayrimübaıliller 

cemiy~i kongreıi 

dün öğleden sonra. 
Halkevi konferans 
salonunda toplan • 
dı. Koncrede çok 
asabi bir hava var• 
dı. Münakaıa daha 
ilk dakikalardan 

baıladr. Celaeyi ida 
re heyeti reisi Is · 
mail Müıtak Bey 
açımı, riyasete Ce .. 

lal Nuri Bey (Te
kirdağı), katiplik
lere, Muhıin ye İs

mail Şefik Beyler 
seçilmiılerdir. Riya 
set divanı intihabı Yeni heyete Hçilen/erden Tekirdağı 
nı müteakıp, heye- mebusu Celal Nuri ııe Faik Beyler 
ti idareden Rauf Bey kürsüye celerek lstanbuldaki firari emlakinden temini 
senelik icraat raporunu okudu. kararlaştırılmıttır. 

Raporda hülaaaten ıu izahat vardı: Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Adana, 
lzmirde bir buçuk milyon lira kır· Samıunda da mühim miktarda cizli kal-

metinde ll70 parça mektum Yunan mıı emlak mevcut olduğundan tarama 
emlaki bulunmuıtur. Bunlardan 300, yapılması için Maliye nkaletinin mu• 
000 liralığı ıayri mübadillerin iıtihkak- vaf•k•ti ahnmııtır. ' 
lanna tahııiı edilmek üzere Ziraat Bap· lstanbulda bulunan meklum emlak 
kasına devredilmiı, diil!l'lttiain cleVri 21,00U dır. ~·akit ........., ,.lmz (5000), 
mümkün olmadıimdan kıirtılıklarmm (Devamı 6 ıncı sabiled• 
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Sadrazam Sait Paşa Verilmiyor 

2 
Hasan Fehmi Paşanın fevkalade Elçüiği. -Fransa, 'Almanya, Rusya 

.Jevletleri müdahale ettiler! - Denize düşen yılana sarılırmış! - Lord 
G ranville,in layihası. 

Sadrazam Sait Paşa, Mmr meııelesinin 
halli için lngiliz sefirile mutabık kaldık· 
tan sonra ıarayda, Encümenivükelida 
diışünülmüı, konuşmanın esaslan 12 
ına.dde olarak kararlaştırılmıştı. 

F ev kala de elçi olarak gönderilecek 
zatın intihabına gelince, sabık Ba1vekil 
Ahmet Vefik Paşa, ötedenberi lngilizle· 
rin maruf dostu olup lngilizceyi ana dili 
gibi bildiğinden birinci derecede müşa· 
runileyb, ve sonra Hariciye Nazın Asım 
• e Evkaf Nazın Kamil Paıalar da mat· 
lup evsafı haiz bulunduklarından, bun· 
lardan birinin tercihan intihabı reyiiliye 
bırakı!mı9tı. 

Bu arz tezkeresinin üç gün iradesi 
çıkmamış ve nihayet dördüncü gün, isim 
lcri arzolunan üç muktedir zatların hiç 
b· r i kabul buyrulma.yıp "karihaişa.hane,, 
den Adliye Nazırı Hasan Fehmi Pa"'
fevkalade Elçi olarak tayin olunuve!:!!.liı::. 
ti. -

Hazırlanan müzakere esaslan ve tali
matname Hasan Fehmi Paıaya tevdi~ 
lunmuş ve Müf&rÜnileyh, başka işler i· 
çin Viyana ve Berline uğradıktan sonra, 
Londraya e-itınitti. 

Hasan Fehmi Paşa, Londrada hüsnü 
k bule mazhar olmuı, sarayıkıralide ak· 
ıam yemeğine alakonulmuş, a:erek hane
d31U lmparalori, gerek ricali siyasiye 
taraflarından iltifat ve teveccühat gör
' nüı, iıe başlanılıp saltanabseniye lehi· 
ne olarak mesele hallolunmak üzere bu
IUI1Jt1uş iken Fransa, Alma.oya, Rusya 
devletleri nagihan müdahale edip Hasan 
Fehmi Paşanın geri alınmaımda İırar 
gösterdiklerinden fevkalade Elçimiz bir 
fey y pamakoızm dönüp ııelmiıtir. 

Sait Pata, hatıratında, bu meseleyi 
iki noktainaza.rdan kendi lehine kaydile: 

"E>·velemirde Hünkar, elçiliğe, benim 
gosterdiğim zatları yapmamakla iti cılk 
etti, bozdu. Saniyen Hasan Fehmi Pa
ıa da mevdu vazifesini hüsnü ifa edeme
di; maharet, liyakat, kiyaset göstere· 
medi, tarzıhareketi Fransızları, Rusları 
h atta Almanları kuşkulandırdı. Hasılı 
b kalannm hatası, taksiri yüzünden 
ft1ısır meselesi, m<\tlubumuz olan netice
;,. ,.-emedi: ınijzmin .• muzebzep olup kal-
d :!,, 

Diyor ve bu bahanelerle itin İçinden 
s yrılıp çıkmak istiyor! 

Hasan Fehmi Paıanın Londradan av
detinde; lstanbulda, Babıilide ve saray
da şayi olduğuna ve bizzat sadrazam pa
tanın Sultan Hamide naklihikaye eyle· 
diğine göre, gÜya Hasan Fehmi Paıa, 
Londrada İngiltere Hariciye Nazırı ile 
konu, urken: 

- Mısır iti, hayli zamandır sürünce
mede kaldığından ve bu keımekeı ve te
\evvu-,ün devamına tahammül olunamı-

' 

yaca.ğından meseleyi beynimizde hüsnü 
suretle hali ve tesviye için "denize dü
ıen yılana sarılır! Darbımeseline tab'an 
buraya geldik!., 

Diye souk bir ifadede bulunmuı ve 
bittabi Londrada fena tesir yapmış imiş! 

Halbuki Hasan Fehmi Paşa merhum, 
Londrada meseleyi iyi bir şekilde bitır
mek üzere Jp'filiz Hariciye Nazırile mu· 
tabık kaldığmı ve hatta Lord Granville'in 
avdetinde, kendine verdiği liyiha 01un· 
derecatınm Devletiiliye için ganimet, 
en bü) ük muvaffakiyet ve niymet oldu
ğunu resmi raporile Padi~aha ve Babıd.li· 
ye bildirdiği Babıali mahzenievrakında 
mahfuz "Mısır dosyası,, mubteviyatile 
sabittir. 

Lord Granville'in, sureti hal eösteren 
liyihasında başlıca. beş mühim kayıt mev
cuttur: 

1 - Mıoır, Devleti Osmaniyeye tabi 
olacaktır. 

2 - Mısır Hidi,~yetinin fennanlarla 
müessis imtiyazları, hukuku mahfuz ka
lacaktır. 

3 - Mısır arazisi hududu miillciy si 
dahilinde hakiki, daimi bitaraflık kabul 
edilecek, umumi emniyet ve ıuayiı mu
hafaza ve temin için icabı mıkdan tak
dir olunacak polis ve jandarma kuvvetin
den başka kuvveiaskeriye bulunnuya
caktır. 

4 - Mısırın ümuru maliyeıi, Devleti
i.liye ve Hidiviyet ve lngiltere rical ve 
memurlarından mürekkep bir heyetima
liye marifetile tensik kılınacaktır. 

S - Hıttei Mısınyye, hali bita.rafide I 
bulunacağından herhangi bir devlet tara
fından taarruza maruz kaldığı takdirde 
Meclisi nevabın kararı ve Hidivin talep 
ve iş'arı üzerine Devleti Oamaniye asker 
sevkile emrimüdafaayı deruhte ve ifa ey
liyecek ve Devleti Osmaniye ledelhace 
talep ederse, 1ngiltere hül<ümti de mua
venet edecektir. 

O zamanki siyasi vaziyete gôre, Hasan 
F ebmi paşa, çok muvaffak o!mut sayı
lırdı. Lakin ne çare ki siyasi rekabeti.,., 
paşanm Londradan eli bot dönmeıi11e 
ve 1 stanbulda da bir çok yakıııkstz dedi
t .... ..: .. ~1111 Çı maiın 16b.!p ""Gİt·cuJ~. 

Hasan F..,hmi Paşa kendisine atfedilen 
"denize d~en yılana sanlır!., gafını 
hakikatte yapmıı mı idi? Bu, Hasan 
Fehmi pa1a gibi ö.lim, fazıl, tecrübe gör
müı eski ve cidden değerli bir devlet 
rüclünden beklenmez, umulmazdı. 

Paıanın Londradaki mülakat ve beya
natının kasden tahrif edilmiş olmaıı ih
timali daha kuvvetle varitti. Nitekim, bu 
de<likodunun karanlık tarafları bilihare 
aydınlanmıştır. 

(Bitmedi) 

Yarın: 

Hasan Fehmi Pş. ve Mısır meselesi 
l 

Hasan Fehmi Ptlfllya isnat olu nan gaf! - Hasan Fehmi Pa,a· 
nın beyanatının aslı. - Maalesef p~, hahratını yazmam11tır. 

...................................... iı;;;;;;;;;ı;;;oiiiiii;~--· 

Deniz tarifeleri 
Ağır mı? 

(Başı l inci •ahi/ede) 
37 liraya naklonurken lstaııbuldan Mu· 
danya gibi en yakın bir limana nakil üc
reti tarifede kırk lira olarak gösteril
mi,tir. 

Bu ıikiiyetlerin bir çok noktalardan 
yerinde olduğu ilk nazarda ııörülınekte
dir. Mevcut kanaatlere göre tarifelerin 
yeniden tanzimi ve bunda mıntakalar
dan ziyade maddelerin vaziyetinin bi) .. 
hana ihraç eşyuırun nazarı dikkate a
lınarak yeni bir tarifenin tanzimi limn 
geldiği nolcta11 etrafında toplanmakta
dır. 

Her vaziyetten istifadeyi bilenler 
bundan da istifadeye kalkarak piyasa
da bir hareket yapmağa teşebbüs et• 
mi terdir. 
Deniz yolları müdürü ne diyor? 

Dün bu hususta Devlet Denizyollan 
müdürü Sadettin Bey kendisile ııörü
ıen bir muharririmiıe ıu izahatı ver
miştir : 

- Tarife henfu: yenidir. Dört, bet 
günlıik bir öm.rii vardır. Derhal şunu i
lave edeyim ki tarife bakkında bizim 
de fikirlerimiz henüz tebellür etmiı de
ğildir. Eğer iktioadiyatımız için muzir 
noktaları varoa her yerden net biz lk
tıaat yeki)etine bildiririz Ye muh•kkek 
ki tadil edilir. Y alna, tarifede bir luıç 
maddenin değil her Je)"İn dü9ünülmes.i 
tuımdır. 

Pariste bir mülakat 
(Bap l inci aabiüde) 

trr, zira lta.lya ile ve silillıtarr bırakma 
iti için Amerika mümessili M. Norman 
Davis ile batka ııöriiımeler de yapıla· 
ı:aktır. 

iki muele 
ROMA, 5. A. A. - Giorna1e d'ltalia 

ya göre Avusturya meselesi, birisi cüm 
huriyetin iıtikli.li, ötekisi dahili siyaset 
olmak üzere iki taraftan görii§ülmek
tedir. 

Bu a.onuncu kı!ım ecnebi devletleri 
al:.k .. dar etmemekle beraber, Avustuı·
Ja'nın beynelmilel vaziyeti ve kabiliyet 
lcri hakkında müeaair .... olmaktan geri 
ka.lmamalı:tadır. 

ilk toplantı 
PARIS, S. A. A. - Silihları aznlt· 

Balkan 
Konferansı kaldı 

(Ba.~ı l inci ... hilt!de) 
Balkan konferansı Atiaa, lstaabıal •e 
Bükreıten sonra lklırat, Sofya ve Ti
randa toplanaca.ktL Binaenaleyh dör
düncü konfeqnsın BelgTatta teplaıuna
sı tazım geliyordu. Fakat konferansın 
bu defa Seli.rulete toplarunumm selı& 
bi, Bükreşte toplanmış olan 3 üncü kon· 
feransta Y uııoslavya ve Bulgar murah
hasları arasında. ekalliyetler meselesi 
etrafında. ıiddetli bir ihtilaf çıkmış ol
masıdır. 

Bulgar murahhasları, Yunan murah
haslanndan M. Spiropulos'un haz:rla
dığı Balkan miııakı projesinin müzake
resinden en>el Yugosla.vvadaki Bulo:ar 
eka1liyeti meselesinin hallini iıtemiıler, 
Yugoslav mıırahhasl.vı iıe b~vle bır 
Bulgar mektebi mevcut olmadığı fikri
ni ileri ıürmüşlerdi. Bu ihtiliif büyümü, 
Ye konferansın bedbinlik ile neticelen
mesine sebep olınuıtu. 

Dördüncü konferansın Belgratta top
lanması teklifi ileri sürülünce Yuııoa
lav murahhasları bunu kabul etmemiş
lerdir. Yugoslav murahhasları bunun 
sebebini ileride izah ed~.lerini, ekal
liyetl« mewlesi üzerinde müzakere ce
reyan etmesini Yugoslavyanın isteme
diğini ve bunun bazı luırıııkhklara ııebep 
olacağını oöylemiJlerdir. Bulgar mu
rahhaslan konferansın Sofyada, Arna
Yutluk murahhasları Tiranda toplanma. 
smı ayni sebepten kabul etmemiıler
dir. 

Bu vaziyet luırtnında Yanan ~mu· 
rahhası M; Papana.staıyu konferansm 
Seli.nilrte toplanmasını teklif etmit ..., 
bu teklif umumiyetle kabul ve konfe
rans reisliği de kendisine teklif eclilmiı
tir. 

Dördüncü Balkan konferansının ruz
namesinde mncut maddelerin en mü
himmini ııene ekalliyetler meselesi leş· 
kil etmektedir. 

Balkan Tıp haftası 
BOKREŞ, S (Milliyet) - Bükreı 

Balkan konferansı daimi heyeti, bu se
neki Balkan Tıp haftaımın eylulün 11 -
13 arası Belgratta olm sına karar ver. 
mittir. Bulgarlar murahhaala.rını daha 
göndermemiılerdir. 

ınınıı hariciye miiıtetan M. Eden iJe 
F ranıu hükumetinin münıeuilleri ara-

Yunan meclisindeki mu
halifler ve hükumet 
AT/NA, 5 (A.A.) - Ciddi ıi

yasi mahfeller, muhalefetin parla
mento mesai.sine iştirak etmemek 
kararına büyük bir ehemmiyet ver· 
memektedirler. Bu kararın tesiri, 
fiİphesi:z aylardan beri Veni:zelist 
matbuatın yapmış olduğu propa -
ganda neşriyatından fazla olmaya
caktır. Hükumet esasen efkarı umu 
miye tarafından takbih edilen 
muhalefetin bu hareketini mkiinet 
le kar.şılamıştır. Umumi zanna gÖ· 

re muhalefet nihayet meclise iş ti

rak edecektir. Muhalefet uaziyeti
ni izah için toplantılar yapmak 
İatediği takdirde bu toplantılar ha· 
nun çerçevesini aşmamak şartile hü 
kumet müsaade edecektir. Aksi tak 
dirde, halkı tenuir için bizzat hü
kumet te toplantı yapacaktır. 

M. V enizelosun fikri 
AT/NA, 5 - M. Venizelo .. Etlı

no.T ga:zeteaine bir mektup göndere 
rek, muhalefetin hattı hareketinin 

zaruri olıluğunu '"' akai takdirde 
muhalefetin hükümetin barbarlık 

.. istemini kabul etmiş addedeceğini 
bildirmiıtir. Muhaliflerin ayan mü 
zakeresine İ§lirak etmemeleri ihti· 
maline karıı da M. Venizeloa, ayan 
da serbe•t söz söylemek hakkı meu 
cut oldukça buna lüzum olmadığı· 
nı İ/ôve efmİ§tİr. 

Rusya - Almanya 
---o--

M. Mussolini'nin tavassutu 
ile bir misak mı yapılacak? 

PARI S, 5. A. A. - Matin gazetesi
nin Roma muhabiri yazıyor : 

Sovyetlerin Berfin sefiri Chinsdıik 
yoldaş Roma'ya gelmiıtir. Sefir, Sor-., ·~. ;.., . . -. . . , .. 
~~'!'~ gıc~ nı:ınım uor ..... ;: ~YI': 
ret ctmifti. 

ChinS<hik yoldaş siyasi şahsiyetl,,,.Ie 
tema~ etmek üzere birltaç gün Roma'da 
kalacaktır. Almanya ile Rusyarun lxı
günl<ü münasebetleri hakkrnda M. Mous 
solini ile de görüşmek ihtimali vardır, 

M. Mousoolini'nin, Rusya aleyhin:l.,, 
ki propagandayi durdurmak için Ber
linde müdahelelerde bulunduğu malutn
dur. 

Chinschik yoldaş, M. Mouss0li111'den 
avasıutunun Rusya ile Almanya ara· 
ouıda bir yaklaıma, hatta. belki de iki 
memleket arasmda. bir ademi tecari.iz 
ı:nisakı yapmağa kadar e-eni,letmetipi 
istemek niyetindedir. 
ltalya • Sovyet misakı ve Almanya 

BERLIN, 5. A. A. - ltalya - Sovyet 
ademi tecavüz miıa~ Almanya'da iyi 
t<!sir bıraknuıtır. Gazeteler, akıllı siya
setinden dolayı M. Mouasolini'yi tebrik 
ediyorlar. 

Deutsche Allgemeine Zeitunıı, tun· 
Jarı yazıyor : 

" Almanya, Avnıpa'run iktisadi ve ai 
yasi vaziyetini kolaylaşbrmağa matuf 
he,.. türlü aiyasi hareketi memnuniyetle 
L:ar~ılar." 

Avusturyada 
Irkçı te~ekküller 

iki nazi ~kif edildi, 
silahlar bulundu 

ViYANA, 5. A. A. - Avusturya'da 
ir!< na:Lariyeıinin faaliyeti devam et .. 
mektedir. 

Gim geçmiyor ki, polis gizli içtima• 
la-, ırkçı teıekküller bulmasın, bir. 
çok vesikalar elde etmesin. 

Dün Viyana'da, polis, öğleye doğru 
yedinci belediye dairesinde bir lokanta
ya girmiı, gizli surette toplanmıı olan 

w 4$ flia:;:i'yi tevkif etmiıtir. Pazar gece
si, Bavyera hududundan 150 adım iler· 
de yukarı Avusturya'da Fuchsoed cİva 
rrnda meçhul kimseler dinamitle bir 
kolcu klübesini uçurmutl&!dır. 

e,, t:uikasttan suçlu olarak maznun 
iki Nazi, tevkif edilmittir. 

Avusturya hududu boyunca, Bavye· 
ra'da, ırkçı kıtaat arasında buyük bir 
faaliyet olduğu haber veriliyor. 

Druckandermue'da jandarmalar, giz
li liit silah ve mühimmat deposu bul
nıu~lard.r. 

Bir şeye yaramadı ---Londra konferansı hak-
kında bir mektup 

L<\ HAYE, 5. A. A. - Hariciye na
zırı, iktisadi konferans reiıi sıfatile 
M. Mac Dona.ld'a gönderdiği bir mek
tupta, konferansın teşkili için konıey 
komitesi tarafından teklif edilen güm
riik mütarekesinin bozulduğunu bildir .. 
miıtir. Bu mektupta denilmektedir ki: 

Hollanda hükümeti, konferans mesai· 
sinin ne bir para istikrarına, ne de bey 
nelmilel ticari ınemnuiyetlerin azalma~ 
sına yaramadığını müşahede etmekle 
müteessiftir. 

Luther'in el yazısı 
BERLIN. 5 (A.A.) - 1523 te 

Luther tarafından yazılmış ve l•nzİma· 
tın prensiplerini teferrüatile bildiren 

F ord, otomobil iş kanu
nunu kabul etmiyor 
VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Lahour 

Day i ş bayramı münasebetile, M. Ro
osevelt tarafından ileri sürülen milli 
kalkınma propagandası dün en yüksek 
noktasına varmıştır. Amerikanın bütün 
şehirlerinde mitingler yapılmıştır. Jene.. 
Yal Johnso nile muavinleri N. 1. A. nın 
muvaffak olması için Amerika halkına, 
hudutsuz gayretler sarfetmeleri için nu
tuklar söylemiılerdir. Milli kalkınma pla 
nı her taraftan umumi bir arzu ile ve 
ıaanyiciler tarafından iş kanunları he.. 
men ittifakla karşılandığı bir zamanda 
F ord otomobil iş kanununu kabul et
memiştir. Kendisine verilen mühlet, 
dün ak1am bittiği halde Ford evvelce 
almış olduğu vaziyeti değiıtirccek hiç 

1 
bir harekette bulunmamıştır. 

Hollywood'da buhran 
HOLL YVOOD, 5. A. A. - Müstakil 

13 filim amili 1.600 işçi ve memurları
na kendilerine iş bulmaları için 15 gün 
lük mühlet vermişlerdir. 

Bunun scbibi, sinema sanayiinin İf 
kanununu kabul etmek ihtimalinden 
doğmaktadır. 

Amerika' da 
Korkunç bir kasırga 

1 Antil ad;I;';;-kasırga-
dan altüst oldu 

VAŞiNGTON, 5 (A.A.) - Antil 
adalarını altust eden bir kasırga, Flo
ride, Texas sahillerini harap etmekte
dir. 

Jackıonville' den alınan haberlere 
göre Sebring ve Freeport gibi bir çok 
şehirlerle muhabere imkinı kalmamış

tır. 
insanca zayiat hakkında. bir haber 

verilmiyor. 
HAUSTON "Texas,. dan bildiril· 

diğine göre. kasırga saatte 100 mil ıü
ratle yaklaşmakta.dır. 

HAYDARABAT, 5 (A.A.) - ln
dusun şimdiye kad r gÖrıilmemİ§ bir 
derecede ta,maıı neticesinde milyonlar .. 
ca lngiliz lirası zarar olmu9tur, Sular 
timdiden Hukhari ve Manzapore mın
takalarını basmıttır. 

Baoka mmtakalar da tehlike altın· 
dadır. \' üzlerce adam açılı.la kalı11 l· 
tır. 

M. Herriot'nun 
Rusya intibaları 

MOSKOVA, S. A. A. - M. Herriot 
dün Sovyet ve ecnebi matbuat mümeı
~i!lerini kabul ederek demiştir ki : 

" Sovyet Rusya balkının sulhe derin 
bir tarzda bağlı olduklarına kati kanaat 
geti>·dim. En çok nazarı dikkatimi celbe 
d.,n lıusus Stalinin ortaya koyduğu altı 
şartır. Bu şartlar, bütün memleketlerde 
uzun uzadıya teltik edilmesi tazım ge
le11 cesurane ve semereli prensiplerdir. 
Bunlaı·, sahibinin batlıca. iki büyük 
vaı.fını aksettirir. Büyük zeki. ve cesa
ret. 

Sanayileştirme sahasında elde etti· 
ğiniı muvaffakiyetler ,ayanı dikattir. 
Bugünkü bayat seviyesi 1922 de gördü
ğiınden çok yükseltir. Bu mesele hiç bir 
ıüpl u vötüımez. 

Herriot M. Kalinin 'le görüştü 
MOSKOV A, 5. A. A. - Ta.as ajan· 

ıından bj1diriliyor : 
Katinin M. Herriot ile M. Alphand'i 

kabul etmiştir. Görüııue bir saat sür
müştür. 

Maslak yolu 
Fociası 

(Baıı l inci •3hıfede) 
Bey olmuştur. Dün Ali.ettin 8eyi mat 
baaama ve kli1ehaneaine menaup bir 
kaç ki,i ziyaret ederek müessese İf
lerine dair maliimat vermişler ve ba
zı talimat almışlardır. Al3.ettin Bey 
mevkufiyet kararını tevekkülle karıı 
lamı§ ve dün geç vakte kadar bu ka· 
raı a itiraz etmediği gibi ne kendisi, 
ne de vekilleri Sadi Rı7.A ve Esat bey
ler kefaletle tabliye talebinde bulun
mamışlardır. 

Mm. T. L. 
Kaza esnasında otomobilde bulun

duğu söylenilen Mm. T. L. Bahıi.lide 
maruf bir tüccann refikaaıdır ve o ge 
ce Büyükderede bir baloda bulundu
ğu, gerek vak'a esnaıında, gerek vak 
adan .,..,,.,ı ve sonra da Ali.ettin Be
yi görmediği teabit edilmi,tir. Eaaoen 
Mm. T. L ın otomobilde bulunduju 
ve Ali.ettin Beyin ahbabı oldutu ha
dise esnasında havdan jandarmanın 
otomobilden iki kiti indiğini ve bun
lardan birisinin kadına benzediğini 
ıöylemeıi Üzerine alıp yürüyen ıayi ... 
ala.rdan ibarettir ve bu ş.aviaların ha
kikatle uzaktan ve yakmdan alakası 
olmadığı anlaşılmııtır. · 

Bir de Mel. A. çıktı 
Gene bu dedikoduları çıkaranlar 

ortaya bir de Mel. A. ismi atmı,lardır. 
Mel. A. Beyoğlunda "P ... " bahçesin
de piyanisttir. Dedikoduyu sevenler 
Alaeıtin Beyin otomobilinde Mel. A. 
nın da bulunduğunu aöylemi,Ierdir .. 
Maamafih gene yapılan tahkikatta 
Mel. A. nın aaat 6 dan itibaren ( P ... ) 
bahçesindeki vazifesinin ba~ından ay 
rılmadığı anlaşılmıştır. Bütün söyle
nenlerin sadece fırsat bekleyen b11.zr 
adamların varacağı neticeyi düşün .. 
meden çıkardıkları dedikodulardan 
ibarettir .. 

Soför Bahaett:n Efendi kim? .. 
·Kazayı m\ıtealup Ala..u;" B"'vi 

' . Et-

t. .- 1 • ,- • , •• otV~ f' . ' 

D 
Kazım Pş. Hz. Balıkesirde .. 

BALIKESiR, 5. A. A. - B. M.Meclisi Reisi Kazım Paşa Haz
retleri bugün Bandırma'dan şehrimize gelmişler, hararetle istikbale
dilmişlerdir. Paşa Hazretleri öğleden sonra vilayet ve belediyeyi ziya
ret etmişler, müteakiben Halkevi tarafından şereflerine verilen çay
da bulunmuşlardır. 

Meclis Reisimiz bu sırada yerli mallar sergisinin temdit edildiği
ni öğrenmişler. çaydan sonra sergiyi gezmişlerdir. Bu ziyaret sergide 
derin bir memnuniyet uyandırmıştır. Sergide bulunan yerli firmalar 
Paşa Hazretlerine tazimlerini beyan etmişlerdir. 

Sıvas kongresinin gıldönümü 
coşkun bir suretle kut/ulandı 
SIV AS, 5. A. A. - Sivas kongresinin kurulduğu 4 eylül dün ço~ 

kun heyecanla yaşanmı1tır. Kongıcnin kurulduğu lise binası önünde 
büyük meı·asim ve tezahurat yapılmış salon ve Cazi Hazretlerinin 
mesai odaları ziyaret edilmiştir. 

Bayram gecede Halkevi, Halk fırkası ve lisede sevinç ve sururla 
yaşatılmıştır. 

Spor 
• 
Italya -Türkiye güreşleri 
İlk maç 15 Eylfıl cuma günü Greko -

Romen olarak yapılacak 
15 eylül cuma günü Taksim stad

yomunda, Türk ve ltalyan milli takım • 
ları çarpışacaklardır. Bütün güre~ dün
yasını çok yakından alakadar eden 
bu maçlar çok mühimdir. 

Bu münasebetle; her iki takımın 
kudretler.ini, 1re dünya güreşindeki va~ 
ziyetlerini tetkik etmeği faydadan u
zak bulmuyorum. 

15 eylülde ka.qılacağımız ltalyan 
milli eki pi, bir defa 56 kiloda, ( Gotes• 
ki) nin sayesinde bu kategorinin dünya 
f3.111pİyonluğunu kazanmıştır. 

61 - 66 - 79kilolarda, dünya ikin
ci ve üçüncüsü olmuşlardır. Bu muvaf .. 
fakryetleri, 928 - 932 olimpiyatların· 
da ve 927 Avrupa şampiyonasında el
de etmişlerdir. 

Şehrimize gelecek takımda, maale
sef dünya şampiyonu Goteski bulunma· 
maktadıT. Bundan batka bütün takım 
fert ~~~arii! \'.;_ ~ : ~· ......... ~ '"'" ,..urbç~t 
güreşte lıalya şampiyonudurlar. 

lıalya milli takımını le kil eden 1 
güreşçinin hepıi bir çok defalar bey
nelmilel olmu~lar ve yukarıda da söyle
diğim gibi muhtelif dünya şampiyon
lukları kazanmışlardır. Gelecek olan 
takım bugün Avrupanın en kuvvetli ta .. 
kımlan zümresine dahil bulunmakta· 
dır. 

Ancak henüz lıalyanlar takım ha· 
linde yani yedisi birden dünya tampi· 
yomı olamamışlardır. Karıılaştıklan 
beynelmilel maçlarda fe.-t itibarile mu
vaffakıyet temin etmişlerdir. 

Güreş yapan dünya milletlerini takım 
şampiyonluğu itibarile tasnif etmek la
zım gelirse: 

Birinci kategoride: 
Finli.ndiya, lsveç, Estonya, Maca· 

riştan ve Alınanya. 
llcinci kategoride: 
l tal ya, Çekoslovakya, Danimarka

dır. 
Biz son senelerde heyenlmilel tema

lı çok az yaptığonı2dan dolayı Avrupa 
da güreşimiz hu iki kategoriden ıonra 
zikrediliyordu. 

Halbuki. son muvaffakıyetlerimiz, 
bilhassa, bir çok k.,,-e dünya şampiyon
luğunu hem takrm itibarile hem fert i
tibarile kazanmıt olan 1Nlacarlara karşı 
gösterdiğimiz muvaffakiyet ve Balkan 
taınpiyonu olmamız Üzttine güreı dün .. 
yası idarecileri bizi de ikinci kategoriye 
dahil etınişlerdir. Biz bugün ikinci de
recedekiler içinde takım ve fert itiba. 
rile çok büyük bir tehlikeyiz. 

Macar maçlarından sonra, buıusi 
tarzda temas ettiğim kafile reisi ve gü
reş dünyasının en n1ühim adamlarmdan 
biri olan zat bana aynen şunları söyle-
mişti: 

-" Siz iki sene sonra fert itibariJe 
de takım itibarile de dünya için bir 
silindir olacaksınız.. Ben bet ııenede 
ıizde kat'iyen tahmin edemiyeceğim bir 
ilerleyiş gördüm.,, 

Bunu söyletebilen nihayet ııüret bil
gimiz ve kuvvetimizdir. 

Bundan batka bügün birinci Türk 
güreş milli takurunı teşkil eden eleman
lar içinde dünya birincileri ile boy öl
çütebilecek hatta daha ileri giderek aöy
tiyebilirim ki onlara tam manasile da
yatabilecek kategoriler de şunlardır: A
ğır, va.at, 72, 66, 61. Bu kategorilere 
hiç korkmadan itimat edebiliriz. 

Bunları, çarjıpcak olan her iki ta· 
kurun umumi vaziyeti göstermek için 
yazdım. 

för Bahaettin Efendi ııoförler cemi
yeti reisi Necip Beyin 2519 numaralı 
otomobilini kullanan zattır. Baha.et
tin Efendinin gazetelerin bu kadar net 
riyalına rağmen kendiaini müddeiu· 
mumi muavini Salim Bey arayıp, bu
luncaya kadar hadiseyi saklamıt ol
ması toförler arasında derin bir tees
sür uyandırmı$lır .. Şoförler bu gibi hi. 
diselerde kendilerini hükümete var~ 
dımla muvazaf: adetmekte ve teessürle
rini açilitan açığa bildirmektedirler. 

Maamafih Necip Bey de her neden 
se - belki de Ali.ettin Beyden on lira 
aldığı ve hadiseyi kendisine de haber 
vermediği için - şoför Bahaettin Efen
dinin hizmetine nihayet vermiştir. Şo
för Bahaetıin Efendi Üç günden beri 
açıktadır. 

DirelısiyonJalci kan lekesi 

Dün bir gazete kazayı yapan oto
mobilin direksiyonunda kan bulundu 
"unu halbuki Aliettin Beyin ~cu-

• 

ltaiyan güreıçilerinin en huuuetlilerin 
den 61 kilo Nirola Marcello 

Müsabakaların tekli cereyanına go
lincc: 

F ederaıyon, çok yerinde bir karar 
vermiştir. Milli maçlar için elinde dai
ma hazır bir şekilde bulunacak üç ta
kım hazırlıyacaktır. 

Bunlar da, A, B. C. takımları ola
caktır. Bundan başka, bir de serbest 
g iireş takımı haz.ırlanacalrtır. 

lta.lyanlar ile ça.rpışaca.k olan A takı
mı, bir çok beynelmilel muvaffakıyetler 
kazanmıı olan, ve bugün Balkan ,.,... 
piyonu bulunan takımdır. Elemanlan 
ıunlardır: 

Mustafa, Abbas, Yusuf Arslan, Sa
im, Nuri, Mustafa, Çoban MehmeL 

Bu takım Türkiye A milli gÜrCf ta
kımıdır. 

Bundan başka bir de B takmu yapı· 
lacaktır. En kuvvetli elemanlar ıun
lardır: 

56 için Servet, Ömer. 
61 için Omer. Yaşar (Yaşar ayni 

zamanda serbeatçidir.) 
66 için lsmail, Hicabi, (lsmail aynı 

zamanda ııerbeatçidir.) 
72 için daha henüz kafi derecede 

tecrübeli eleman yoktur. Ancak bu 
kategoriye çalııan çocuklardan çok ıey 
!er heklenebiliır. 

79 için Ahmet vardır. Bu çocuk Ma. 
carlann en teknik ve en iyi güreıçiai 
olan Boleiı'i tuıla yenmiıtir. 

87 için Hüseyin ve Salih vardır. Bu 
iki eleman da çok kuvvetli ve acardır. 
tar. 

Ağır için elde mevcut Adnan var
dır. Himmetin kolunun iyi olmaması 
bu kategorinin ağır aikletinin za:rıf
lanma11nı temin ediyor 

Her halde bu maçl~r, bundan son
ra yapacağımız, maçlar için çok mü
him birer görenek olacaktır. Bu nuıç.. 
larda.n sonra ekipimiz Macaristancla bir 
turneye çıkacak ve avdet eder etmez 
Balkan ıampiyona11 yapacaktır. 

Atletleri davet 
Galataııaray klübünden: 

Galatasaray atletlerinin mühim bir me 
ııele hakkında. göriiımek için bu per
ıembe ııünü saat on sekizde Beyoilun
da Galatasaray klübünde bulunmalan 
rica. edilmektedir. 

enaleyh otomobilde bir baıkasmm bu 
lunma11 icap eıtiiini yazmııtır. Bu 
yazı hakikate taban tabana muhalif
tir. Müddeiumumi muavini Salim Bey 
hadiseye vaz'ıyet eder etmez ilk iti 
otomobilin her tarafınr muayene et
mek olmuştur. Otomobilin camları da 
kmldığı için kan meııelesi bilha.sa& nı 
zarı dikkate alınmıf, otomobilin direlı 
siyonu da dahil olduğu halde her ta
rafı, hatta cam kırıkları hile ayrı ay 
rı pertev.sizle bakı1arak muayene edil 
miştir. Kan le-kesine hatti zerre ka ... 
dar bile teoadüf edilememi,tir. O ga
zetenin bu neşriyatı adliye mahafilin 
de hayret ve taaccüple karşılanmıf, 
bu gayı·etkeşlik birazda teessüfü mu 
cip olmuştur. 

Otomobilin direksiyonuna mua.yent 
den ve vazivetinin müddeiumumi ta
rafından tesbitinden smıra kan bulat 
tmlmıt olma11 ilıtima.li vardır. Fakat 
bu hareketin duyurulmasında su• 
tenin fazla ııayret ııöstenn,.•İadeki 



BiTkaç ilmi makale 
'- iKiNCiSi -

Biz ilim adamları, delileri hadım et
mek meselesindeki bütün bakım noktala
nm yalnız atavizm üzerinde mütalea e
diyoruz. ilmi kozumuz ancak bu noktada 
determinize oluyor. Patoloji ve psihiyat
ri ülemaıından üstat Marlen Ditrih ile 
Greta Garbo da bu ilmi puvan dö depar 
üzerinde görüyorlar. 

Fakat bence bu dinasti psikolojik 
dar bir çerçevedir, Profesör dö Konkom
ber bu çerçiveyi analiz ederken benim 
sistemimi kabul ettiğini Revü dö medsin 
modern mecmuasında açıkça itiraf etmek 
le beni taltif etmiştir. 

(1934 - sayı 8 - sayfa 17) 
Evet, atavizm üssü1harekesinden uzak 

!aşmamakla beraber psikoanaliz nnkta
SJndan da yürümek lazımdır. 

Bunun için bir alet değil, fakat ilmi 
bir usul keşfettim. Cemiyeti Akvama 
müzaheret cemiyetine m2nsup yüz kiti· 
nin üzerinde tatbikine muvaffak oldu
ğum bu ilmi usul bana kuvvetli neciceler 
verdi. Yüzde doksan sekiz, dört taksim 
beşinde usulümün muvaffakiyetini gör
düm. Beşeriyete hizmet etmek, faydalı 
olmak bahsinde tevazu doğru olmadığY. 
için bunları söyliyorum. 

Bulduğum ilmi, fenni usul gayet ko-
laydır. • 'I 
Hadım etmek işinde bütün ehemmi• 

yet; hakiki deli i!e akıllı olana katego
rikman teşhis konmasındadır. Bu teş
hisi koymak için de bir takım sualler 
tertip ettim. Tatbik ederseniz hayret ve 
memnuniyete §ayan bir rezülta siyanti
fik alırşınız. 

Meseli sorunuz: 
- Cihan ıulhiine inanır mııınız! 
- Evet. 

- Zıhlı tezgahlan kapanacak mı? 
- Evet. 
- Konferanslardan bir ı;ey çıkacağına 

kanaatiniz var mı? - ·-.• 
-Evet. 
-Bu gidişle buhran geçecek mi? 

- Evet. 
- Silahlan bırakmağa veya azaltmağa 

inanıyor musunuz? 
- Evet. 

. . ,, . 

- Fas Emiri Halife olursa bir nane 
yer mi? 

- Evet. , ' "'Q 

- Uıtat Çallı namaza başlıyacak mı? 
- Evet. 
-Uıtat Mazhar Osman rakıya başlı· 

yacak mı? 
- Evet. 
lıte bu adam delidir. 
Bu adamı hadun etmelidir. 
Eğer bırakılırsa atavizm tesirile gele

cek nesiller mahvolur. 
işte böyleleri evlenınekten, hovarda

lıktan, çocuk yetiş.tirmekten kat'iyen 
menetmelidir. 

Yoksa he§ on kitap içi delisi çıkını§ 
ta yirmi otuz, bilemedin Jİtmİ otuz 
bin torun yetiştirmiş. Koca dün
yada bunların adı mı okunur? Fakat be
nim ilmi usulümle teşhiai konulan delile
ri bir düıününüz. Onlan bir gözönüne 
getiriniz. Akıllı bir adamın titrememe· 
ıi kabil değildir. 

Gerçi bütün dünyanın deli ve binneti. 
ce hadım olması; yansının akıllı ve gür
büz olmasmdan iyidir. iyidir ama bir 
hamlede olmak şartile. Bunun da İlmen 
imkam yok. Hıılbuki her memleketin sıh
hiye le§kilah bir çok yerler.le benim usu 
lümce t"§his büroları açar ve herkesi mu
ayeneden geçirirse bu korkunç hastalığa 
karıı müessir ve müthi.t bir atak daso 
yapılmış olur. 

Kıılcls ki meselenin aynca bir de fron
segonderi vardır: Kadın. 

insan, Konya tomaJanı gibi tohumsuz 
hitmez. Bir çekirdeği, bir tarlası vardır. 
Yalnız çekirdeği ıslahı büzur enstitüsü
ne göndermek kafi değil. Tarlanın da 
ıslahJ gerektir. 

işte bı.ıi ada ilim durur. 
itte burada Sosyoloji de, psikoloji de, 

Antropoloji de,Patoloji de, hepsi hepsi 
ıusar. 

HBlli,<İ kadın delidir hangisi akıllı? 
Bunu herhangi bir usul ile, bir tansi

yon makinesi ile, bir Psihielektronomet· 
re ile ölçmek bulmak kimsen.in harcı de
ğildir. ""'' '111 

Bence işi oluruna bırakmalı ve yalnız 
benim metodumla kanaat etmeli. 

Zaten mesele bu noktaya dayanınca 
benim de ilmi makalelerime devam et
mek dermanım kesildi. Alattarafını baş· 
kaları tahlil ehinler. 
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ŞEHiR 

Ekoneml 

Dava açılmış 
--o--

Oda; protestolara kendi-
sini muhatap addetmeyor 

Takas sistemi kaldırıldıktan sonra 
hasıl olan vaziyette değiıiklik yoktur. 
Bu sistem kaldırıldıktan sonra müra
caat eden ve muamelesi yapılmadığın 
dan dolayı ticaret odasına ve iktisat 
'7eki1etine protestonaİne gönderen 
Kazez ve §Ürekisı müessesesinin mah 
kemeye gittiği anlaşılmaktadır. Ka
zez müessesesini takiben izzet Bey is
minde bir tüccar ile diğer bazı tacir
]erin de ayni suretle ali.kadar mües
seseleri protesto etmekte olduklan 
haber alınmı§tır. Salahiyettar bir zat, 
bize demitşir ki: 

" - Takas işi, İkbsat vekaletinin 
salahiyeti dahilinde idi. Vekalet, bu 
işin gönderdiği talimatname dairesin 
de yapılması hakkını Ticaret odasına 
vermi§ti. Oda, bu hakka müsteniden 
takas muamelelerile iştigal ediyordu. 
Son bir emirle vekalet, bu muamele
lerin durdurulmasını emretti ve ikin· 
ci bir telgrafla da bunu teyit eyledi. 
Şu suretle takas işlerinin ifası için 
odaya verdiği hakkı, vekıilet istirdat 
etmittir. Binaenaleyh oda, bu gibi pro 
testolara kendisini muhatap görme .. 
mekte ve cevap ta vermemektedir." 

Kazez müessesesi, Ticaret odası 
katibi umumi vekili ve tetkik tubesi 
müdürü müderris Hakkı Nezihi Be
ye de ayni mahiyette bir protesto gön 
dermitti. Hakkı Nezihi Bey, kendisile 
görüşen muharririmize kısaca demi§· 
tir ki: 

" - Bu protestonamede 31 ağusto
sa kadar muamelesi yapılmazsa mah .. 
kemeye müracaat edileceği bildirili
yordu. Halbuki protestoname bize 2 
eylulde teblii( edilmiştir.'' 

Vaziyeti, lktısat vekaletinden, Ce-
18.I Bevefendinin Avrupadan avdetini 
müteakip tebliğ edileceği anlaşılan 
yeni talimatname tavazzuh edecek. 
tir. Bu talimatname, yeni kontenjan 
kararnamesile hükmü mahfuz tutu
lan devlet takaslarına ait muamelele 
rin ne suretle idare edileceğini gÖste 
recek ve takas sisteminin ilgaımdan 
evvel mukavele yapan tüccarlarm va 
ziyetlerini de tayin edecektir .. Gelen 
haberlere göre, talimatname, takasın 
ilga51ndan evvelki takas muamelele .. 
rine ait hakkı müktesepleri, bazı kay 
dütartlarla tanıyacaktır. 

Odünç para veren mUesseseler 
Ödünç para veren müesseseler tica 

ret müdürlüğüne yazılmaktadırlar. 
Veresiye eşya satan müesseseler de 
bu muameleleri faiz almak mahiye
tinde görülmüş ve kayda tabi tutul
muttur. 

Menşe şahadetnamesi 
Son zamanlara kadar, gümrükle

re muhtelif memleketlerden gelen eş
yanın bir kısmından mente ıahadet
namefııri aranryordu. Bundan .sonra 
gelecek bütün efyadan rnell§e taha
detnameleri aranacak ve tahacletna
mesi bulunnıayanlarm İmrarına mü
saade olunmayacaktır. 

Afyon ekim mıntakaları 
Afyon ekim mıntakalannrn tah

didi meyanında Trakyada afyon zira 
atinin meni tesbit edildiği yazılmıttı. 
Trakya afyoncuları, buna itiraz et
mektedir. Ticaret odası, bu itirazları 
tetkik eylemektedir. 

Fındık kongresi 
Trabzonda toplanacak fındık kon 

gresi iki ay sonra inikat edecektir." lh 
rac.at ofisinin, ticaret odale.rı ve borsa 
larının murahhas göndermeleri temen 
ni edilmiştir. Kongrede ticaret umum 
müdürü Naki Be~ de bulunacaktır. 
l~tanbu~. Ticaret oda~ı, kongreye yeti§ 
tırmek uzere fındık ıstihaal ve ihraca 
tunıza dair bir rapor hazırlamaktadır. 

Bir salahiyet kaldırıldı 
. 1.•ta~bul kambiyo mürakabe beye 

tı, ıımdıye kadar Avnıpada bulunan 
':mlak •ahibi. Türk tebaasından 200 
!ıraya kadar ıradı olanlara gönderile
cek döviz iÇin müsaade veriyordu 
Maliye vekaletinden gelen son bir e: 
mirde, İstanbul kambiyo mürakabe 
heyetinin bu salahiyeti kaldırılınıttır. 
Bu. emr':. tevfi.kan, ~u kabil i~a! sahip 
lerme gonderılmek ıatenen dovız için 
ali.kadarlann verecekleri beyannam; 
]erin birer ]İstesi, her ayın 15 inde ve 
otuzunda Maliye vekaletine l!Önderi
lecektir. Vekalet, bunları tetkik ede
rek döviz mikdannı tesbit ve tebliğ 
edecektir. 

Merkez bankası döviz alıyor 
a Bir müddet evvel yapılan ihracat 
bedelleri olarak son günlerde piyasa
ya hayli ecnebi dövizi gelmetkedir . 
Merkez Bankaaı, piysadan külliyetli 
mikdarda ecnebi dövizi satın almı§tır. 

lktısadi tuhran gene mi arttı? 
Beynelmilel iktısadi buhranın kı

sa bir tevakkuf devresinden sonra tek 
rar baıgösterdiği haber verilmektedir. 
Bu cümleden olarak e§ya fiyatları 
muhtelif nisbetlerde yeniden düşme
ğe baıJamıştır. Piyasalar yapılan arz
l~ra mukabil talep hususunda müstağ 
nı davranmaktadır. Doların ve isterli 
nin kararaızlığr, bu vaziyett-e müessir 
görülmektedir. 

Afyon mübayaatına ne zaman · 
başlanacak? 

lktısat vekili Celal Beyefendinin 
avdetinden sonra vckiletten afyon in .. 
hisarına tahsisat geleceği ve müteakı 
ben idarenin afyon mübayaabna baı 
la abilece • i anla ılmııtır. 

Maliyede 

Pul müdürlüğü 
Yeni teşkilatıyla işe 

başladı 
Mülga defterdarlığın pul şubesi 

Maliye vekaletine doğrudan doğruya 
merbut olmak üzere pul müdürlüğü 
namını aJmı§tır. Bu müdiriyet Galata· 
da Bankalar civarında bir apartıma
na nakletmiş ve henüz tamamen yer
leşmemiştir. Apartımanm bir daire
sini de mürakıp Mustafa ve Kenan B. 
ler işgal edeceklerdir. Diğer mürakrP 
Raşit Bey defterdarlığın bir dairesin· 
de oturacaktır. Pul müdürlüğüne Ha
riciye vekaleti muhasebecisi Hukuk 
mezunlarından Abdülkadir Bey tayin 
edilmi~tir. Ay İptidalarında Ankara
ya giden Abdülkadir Bey bir iki gü
ne kadar dönecektir. 

Pul tetkik ve murakabe heyeti 
Pul tetkik ve mürakabe heyeti de 

yapılan ilave ile beraber 5500 kuruş 
maaşlı bir müfettİf ve bir de tetkik 
memuru, 450 ku"ru§ maaşlı iki müfettiş, 
iki de tetkik memuru ve 4000 kunış 
maaşlı iki müfettiş, üç te tetkik me
muru olmak Üzere yedi kitidir. He
yete dahil olan eski mürakabe heye
tinden Ihsan Ali, Ahmet Cevdet, Sa
it, ve Sadık Beyler birer derece terfi 
ile pul müfettiş ve tetkik memurluk· 
larmda kalmışlardır. Eski pul şubesi 
B.miri Sabri Bey de pul müfettişliğine 
tayin edilmiştir. Bunlardan maada Di
varu Muhasebat mürakıplerinden Tay 
yip Bey, Bursa pul tetkik memurların
dan Hilmi Beyler de terfian lstanbul 
mürakabe heyetine, pul tetkik memu
ru sıfatile dahil olmuşlardır. Eski pul 
tetk:k memurlarından Fazıl Bey terfi
an ;,5 00 kuruş maaşlı Bursa tetkik 
memudu)luna tayin edilmiş, hakkın
daki tasfiye karan refoJunmaksızın 
evvelce lstanbul pul tetkik memurlu
ğunda istihdam edilmiş olan Mülkiye 
mektebi mezunlarından lbrahim Ru
suhi Bey de geçen ay iptidalannda açııla 
çıkarılmıştır. 4500 kuruş maaşlı pul 
müdürü muhasibi mes'ulü henüz ta
ayyün etmemit ve işe başlanmamış oldu. 
ğu için pul müdürlüğü muamelatına ta
mamen baş:lanmaınıı saydır. Yeni mu 
amelata her kısımda eylulden itiba
ren başlanmakla beraber nakil işleri 
tama:nile bilmediği ve dairelerde ye
ni vazife Aahiplerinin oturacakları 
yerl~r ve odalar henüz belli olmadığı 
~çin mükellefiyetleri ve ıair İtleri ta
kiben gelen iş erbabı öteye beriye mü
racaattan beyhude vakit kaybetmek
tedir. Ayni :ramanda yeni teşkilat Ü· 
zel'İne latanbul vilayeti dahilindeki 
vergi ve rüsumu saire mükellefleri 
han~i kanun:ar mucibince ödemeğe 
mecbur oldukları borçlarını ve bun
lardan doğacak i~Jerini bir eyllilden 
itibaren nerelerdeki şubelere müraca
a Lla takip "<e ifa edeceklerini, bu şu 
belerin itjraz ve tetkik mercileri nere
leri olacağı pek bilmemektedirler Bun 
!arın da halka ilanı istenmektedir. 

Bey og'.u kadroları da bitti 
Yeni mali teıkilatın kadro noksan

larının tesbitine dün de devam edil
miştir. Dün Beyoğlu cihetine ait tayin 
!erin kaffeai ikmal edilmittir. Beyoğ
lu tetkilatına tayin edilenlerin eaami
si bugün ilan edilecektir. On katipik 
için açılan müsabaka imtihanı dün 
ıaat onda yapılmıştır. imtihanda va
ridat umum müdürü Cezmi Beyle ye 
ni mürakıpler hazır bulunmuşlardır. 
imtihana lise mezunlarından aeksen 
kiti girmİ§tir. Müsabakada en çok mu 
vaffak olan on katip bugün ilan edi
lecektir. Mürakıp Mustafa ve Talat 
Beyler ak§am geç vakte kadar imtihan 
evrakının tetkiki ile meıgul olmuş· 
]ardır. Tetkili.ta nezaret eden vari
dat umum müdürü Cezmi Bey dün ak 
şam Ankaraya hareket ebnittir. 

Hazine vekilleri 
Yeni Maliye teıkilatında hazine 

vekillerinin adedi arttınlmıttır. Yeni 
hazine dava vekilleri şunlardır: 

Daimi vekiller: 300 lira maa§lı Ali 
Galip, 250 lira maatlı Raşit, 250 lira 
maaşı Nüzhet, 200 lira maaşlı Fuat 
Sedat, 200 lira maaşlı Abbas, 150 lira' 
maaşlı Beraet Hanım. 

Serbest vekiller: 200 lira maaşlı 
Asım Bey, maaşları ı50 ile 100 lira a 
rasında olmak Üzere: Ahmet Enver, 
Ahmet Arif, Osman Nuri, Emin, Tal
ha, Hüsamettin, Safi, lbrahim, Yusuf 
Nuri, Rüstem Kemal, Cezmi, Hasan 
Fikri Beyler. 

Açıktaki memurlar 
Sicilleri dün tayyare ile 

Vekalete gönderildi 
lstanbul maliyesinden açıkta kalan 

4!;:J memura• ait sicil dosyaları Maliye 
"~e-ki.l~tinden gelen bir emir üzerine tay
yare ıle Ankaraya gönderilmiştir. Gene 
verilen emir mucibince bu memurlann 
hıanbul maliyesile alakaları temamen 
kesilmiştir. 

Maliye vekaleti bu memurların sicil
Je .. i Üzerinde tetkikat yapacak ve mem
leket dahilinde yeni vazifelere tayinle
rıni vekillet yRpacaktır. 

Bu memurlardan bir kısmı zamanla
rı geldiğinden tekaüde sevkedilecek
lerdir • --·---
İtalyan izcileri bugün 

geliyorlar 
lta1yan İzcilerinden 1000 ki~i1ik 

bir kafile bugün şehrimize gelecektir. 
izciler :g;erefine yarın ltalyan sefare· 

' lin bir garden parti verilecektir. 

Maarifte 

Eski hocalar 
Bir çokları Vekile mek
tup!arla müracaat ettiler 

Aldığımız maliimata göre mülga 
Darülfünundan açılı.ta kalan bazı mü 
derrisler telgraf ve mektuplarla Baş
vekiilete müracaat ederek kendileri
nın mağdur edildiklerini, kadro tan
zim edilirken esasl1 tetkikat yapılma
dığı için bazı kıymetli hocaların Uni 
versite haricinde bırakıldıklarını bil
dirmişlerdir. Yazılan bu mektuplarda 
Univeraite meselelerine dair bir çok 
İ•ahat olduğu söylenmektedir .• 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 
kadrolar Üzerinde esaslı bazı tetki
kat yapmaktadır. Kadro haricinde 
kalan bazı müderris ve muavinler de 
Maarif vekaletine müracaat ederek 
Üniversiteye yeniden alınan bir çok 
zevatla müsabaka imtihanına girebile 
ceklerini söylemİ§lerdir. 

Maarif vekil vekili Dr. Refik Bey 
dün Üniversiteye ge1memi§, Baş.vekil 
ismet Paşa Hazretlerini ziyaret ede
rek Oniver!.İte meaeleleri hakkı.Jlda 
uzun bovlu izahat vermiştir. Refik B. 
bugün Üniversiteye gelerek metguı 
olacaktır. 

Üniversite kadrosuna hariçten yeni 
den 4 profesör alınmı~tJr •. Deveran e
rlen ş11vialara göre sabık profesörler
den sekiz k~dan tekrar kadro..,a alı
na-caktır. p,...-_f"'='sörlük, muavinlik ve a 
sistanlık çoktur. Yalnız Hukuk fal<;il 
le.sincle on dört münhal muavinlik 
vardır. 

Üni~ersite faküJt.,Jerinde tedri•a
ta yirrni te.e.rinievvelde baslanacağı i
çin kadro islerinin o zamana k;dar 
ikma1ine çaJışılacaktır. 

Mektep'erde sahne tertibatı 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün .. 

de mek tEplerde de temsiller ve konfe 
ranslar verilecektir. Maarif müdürlü
ğü h'\ngi mekteplerde sahne tertibatı 
oldui:unu tesbit etmeğe başlamı§tıJ'. 

Konferanslar komitesi pazar gÜ· 
nü Halkevinde bir içtima yaparak 
konferansçılan tesbit edecektir. 

imtihanlar yarın yapılacak 
,\merikaya halk terbiyesi tahsili

ne gidecek muallimlerin müsabaka im 
Cihanları yann erkek muallim mekte 
bi binasında yapılacaktır. imtihana 
talip o!an yalnız şehrimiz muallimle
rinden 38 kitidir. Fakat imtihana ev
li mı.ollimler alınmayacağı için müra 
caat edenlerden bir kısmı müsabaka 
ya giremiyeceklerdir. 

llkmektep muaıı:mlerinin 
tekaütlüğü 

Huausi idareler memurlarile ilk 
mektep muallimlerinin de müvazenei 
umumiyele dahil memurlar gibi teka 
Üt olacaklanna dair kanun ve talimat 
name suretleri Maarif idaresine. teb 
lii( edilmi§liı·. lstanbul ilk "mektep mu 
allimlerinden şimdiye kadar üç zat 
istida ile müracaat eedrek tekaütlüğii 
nü istemiştir. 

lstanbul lisesinin yeni binası 
lstanbul erkek lisesinin taşındığı 

eski Düyunu umumiye binasında ya
pılmakta olan tadilat ve tamirat ik· 
mal ediln1ek üzercJir. Dera başlangı
cı olan l l eyl\ı)e kadar tamirat ik
mal edilecek ve Q zaman derslere bat 

•}anacaktır. • 

Bartın ortamektep müallimligi 
Edirne ınuallim melt lPhi frllnsızca 

~ualli~i Ihsan Bev '3:trtinda yeni ıe, 
kıl .edılen orta mektep muallimliğine 
tayın edilmi~tir. 

lstanbuldan 1000 izci gidecek 
Bu sene Cümhuriyet bayramında 

lstanbul izcilerinden Ankara ya 1000 
kitilik tam teşkilatlı bir kafile gide
cektir. İzcilerimiz cümhuriyetin onun 
cu yıldönümünde Ankarada yapıla
cak büyük geçit resmine i,tirak ede
ceklerdir. Bunun için liselerde hazır
lıkl>ıra başlanılması bildirilmiştir. Ge
lecek haftadan itibaren Teşrinievvel 
sonuna katlar izciler sıkı bir şekilde 
hazırlanacaklardır. BüyÜk geçit res
minde İzcilerin her veçhiJe hazırhlrlı 
bulunmaları temin edilecektir. 

Dilsizler mektebi 
Sağır, dilsiz ve körleri ol-ubna 

mektebinin l 1 eyli'ılde derslere baş
lama~ı takarrür etmiştir. 

Poll•te 

Bir katil yakalandı 
Bundan dört sene evvel Ardahan

da bir cinayet yaparak izini kaybet
:aıiş olan ve şimdiye kadar zabıtaca a 
r"ndan TrahzonJu Laz Osmanın lstan 
bu:da bulunduğu anlaşılmış ve Aksa 
rayda akrabasından birinin evinde 
yakalanarak adliyeye verilmiıtir. 

Kaçak eşya 
Betiktaş iskelesinde Refah vapuru 

ateşçilerinden Eminin Üzerinde güm 
rük memurlan tarafından 5 meİre ka 
çak ln;ılliz kumaşı bulunarak müsa
dere edilmiştir. 

Karyoladan duştu, öldü 
Mardin vilayeti Sadır kazası mah 

keme•i Başkatibi Sait Bey dün gece 
otelde karyolasından düşerek yara
lanını§, nakledildiği Sen Jorj hutaha
nesinde vefat etmiştir. 

....... ,..d. 
Sinema yangınları 
Binaları tetkik için bir 
komisyon teşkil edildi 

Sinemalardaki yangın tehlikeaine 
karıı belediye sinemacılara bir müh
let vermİftİ. Belediye bu işle esaalı au 
rette mefgul olmağa karar vermit 
ve bu hususta bir komisyon teşkil edil 
miştir. Komisyon bütün sinemalarda 
film depolarında tetkikat ,.-apacaktrr. 
Sinema mevsimi baılamal'an evvel 
yangın tertibatı olmıyan ahşap aine
malar derhal kapatılacaktır. 

Et istihlaki azaldı 
Son zamanlarda lstanbulda et İs· 

tihlaki azalmı§tır. Yapılan hesaplara 
göre evveke etin okkası 100 - 120 ku 
ruf ıken daha fazla et istihlak edil
mekte idi.. Bu sene etin okka" 50 • 
60 arasında. iken sarfiyat evvelki se
nelere nisbetle azdır. Evvelce mezba 
hada bir günde vasati 2 bin koyun ve 
100 sığır kesilirken ıimdi bu mikdar 
1200 koyuna ve 60 sığıra inmittir. Ge 
ne son zamanlarda şehrimize gelen 
koyunlar evvelki nefasette değildir. 
Mezbahada lresilen hayvanlann ekse· 
risi.ni vasat ve vasattan a§ağı cins ko
yunlar teşkil etmektedir. 

Belediye memurları ne zaman 
maaş alacak? 

Belediye eyli'ıl maa,ını dün de ve 
rememiştir. Maaşm hu ayın ortaların
da ancak verilebileceği. tahmin edil
mektedir.. ldarei hususiye kaaaamda 
para olduju i.-;in idarei hususiye me· 
muPlan maatlanru almışlardır. 

Yıllık'tan baska .. 
' Belediye her sene neşrettiği istatiı 

tik yıllığından başka, her ay ba•ı muh 
telif hizmetlerine ait ihsai mali'ımat 
bulunan küçük bir bro§ür neşrennege 
karar vermiştir. 

inek ahırları 
inek ahırlarının asri bir tekilde ıa

lahı iti bitmittir. Belediye §İmdi de 
beygir ahırlarının ıslahını tetkik et
metkedir. Şehrimizde beygirler pek 
dağnuk bir halde bulunmaktadır. Bu 
ise umumi sıhhate muzır bOı. ülmekte
dir. Beygir ahırlanmn muayyen yer
lerde toplu bir halde bulunması için 
bazı tedbirler alınacaktır. 

Mahkamalerda 

Esrar kaçakçıları 
Gemlikte yakalanan 1430 kilo gay 

rimamul eaar ile 400 kilo mamul es· 
rar ve esrar imaline ait ili.t ve- ede
vat, bunlan yapan ve satanlar muha
faza teşkilatı tarafından dokuzuncu 
ihtisas müddeiumumiliğine tevdi edil 
mitlerdir. Müddeiumumilik maznun
ları ilk tahkikatın açılması talebile do 
kuzuncu ihtisas müddeiumumiliğine 

tevdi etmiştir. Esrarlar da iki kam• 
yonla Adliye emanet dairesine getiril 
miıı ve çuvallar ayn ayn tartılarak 
niô.nürlenerek emanete teslim eclilmiİ 
tir. 

Eroin imalAthanesi işletenler 
Geçenlerde Kalyoncukulluğunda 

.. ~eydana çıkarılan eroin imaliıthane
sile alakadar olmakla maznun bulu
n.an Landros, Marto, Miltiyadi, Hüs
nü, Kostantikl; Hıristo, Nata1i, Şükrü, 
Koço, Aleksandr oğlu Koço ve Barso
la efendilerle Madam Eleninin mevku 
fen, Torna oğlu MorviÇ ve Niko lska
laki efendilerin gayri mevkuf olarak 
muha'kemelerine dün 8 inci ihtiıas 
mahkemesinde başlanmıştır. Mevkuf
lardan Landroa, Marko, Mlltiyadi e
fendiler, tevkif kar~rına itiraz etmİ§
lerdir .• Evrak tetkik .merciinden gel
mediğinden muhakeme 12 ağustosa 
bırakılmıttir. 

Tifoya karşı 
-<>--

Mekteplerde aşı yapılacak, 
öğütler asılacak .. 

Tifonun şehrimizde salgın bir hale 
ı;elmesi Üzerine Sıhhiye müdürlüğü ma· 
arif müdürlüğüne bir tezkere yazarak 
mekteplerde lazım gelen sıhhi tedbir
lerin alınmasını bildirmiştir. Mektep· 
!er açılınca bütün talebe derhal aşıla

nacaktır. Umumi mahallere tifodan sa
kınılmak için öğütleri havi levhalar a
sılması kararlaştırılmıştır. Bu lavlıalor 

hazırlanmaktadır. • 

Belediye su, şerbet satan dükkan.
larla yaş meyva satan dükkanlan sıkı 
bir surette teftişe başlamıştır, Dün Ba
lıkpazarında bir çok dükkanlar tefti, 
edilmiş, bir kısım meyvalar imha edil· 
miştir. 

Sıhhiye müdürlüğü, belediye tabi;ı

lik?eri emrine aşı memurlan verm.İftİr. 
Kadıköy, Beşiktaş. Süleymaniye, Sul
tanahmet cihetlerinde her eve mecbu
ri aşı tatbikina başlanmıştır. Her gün 
çıkan tifo vak'alannın adedi on ikiyi 
tecavüz etmektedir • Geçen senelerde 
bu adet ancak beşi tecavüz etmemekte 
idi. Sıhhiye müdürlüğü yakında şehrin 
muhtelif yerlerinde B§I istasyonları te .. 
sis edecektir. 

'Mekteplerin açılma zamanı olan ( 11) 
eylale kadar tifo vak'aları artmakta 
devam edene, mekteplerin açılmasının 
bir müddet tehir edilmesi düıiinülmek· 
tedir. 
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il f ICLE;a\l 
Balbo'nun sırrı 

24 tayyare ile Atlas Okyanusunu 
Ceneral geçip balyaya Mareşal ola· 
rak dönen Balbo 924 senesinde tay· 
yareci bile değilmiş. Sinyor Mussolini 
kendisini tayyare nazırı yapar yap
maz, hemen ltalyan terzilerini çağzr· 
mış ve bir tayyare zabiti üniforması 
için müsabaka açmı§, müsabakaya 
getirilen otuz kadar üniforma içinde 
birisini seçmİ§ ve ilkönce kendisi giy
miş,. Bu üniforma o kadar şık irnı~ ki; 
• hakikaten balyan tayyareci ünifor
ması güzeldir - i'k ilanda altı yüz ki· 
§i tayyareci yazılmıf ... 

Filvaki askerliği meslek edinen 
gençler Üzerinde ilk tesirin ünifonna· 
dan geldiği ıüphesizdir. Bizde de as
keri üniforma değişirken bu noktayı 
hatırladım. 

Ufak zulümler 
Zulmün ,ahanesi vardır. (Neron) 

un zulmü gibi ... Bir de ufak tefek o
lanlan vardır. BuM (zulüm) demEye 
bile deymez amma gene zulümdür ... 
Bu ufak zulümler adamı bir sivrisinek 
gibi muazzep eder, 1ikin muazzep 
eder. Size bir ufak zulüm mİ!a)i •• 

Melıalle ihtiyar heyetleri • hala 11\ğ. 
vedilmediler . her maha!lede yol pa· 
rası vermekle mükellef olanların li<te
sini yapıyor. Bu listede yaşı geçkin 
ve yol parasından muaf adamlar vltr. 
Bu adamJann elindeki nüfus t~zk,....-.. ~ 
!erinde yol parası vermekle mükellef 
olmadıkları da musaddak olarak ya· 
zılıdır. Lakin belediye mahallelerden 
gelen listeye göre tahakkuk yapıvor, 
tahsildar da ihtiyarın yakasına yaprşı. 
yor .. Adamcağız elindeki nüfus t-::z
kereaini ve tezkeredeki (muafiyet) 
te~hini gösteriyor.. Tahsildar, dinle
mıyor, arzuhal verip takip f"f-me:zse 
polis ma.rifetile yakalanır, ja;darma 
vasıtasile yol yaptırmaya sevkedilir~ 
Fakat bu yanlıs maliimatı veren ihti. 
yar heyetine kimse bir şey sormaz. 
işte ben bir memleketin hayat hava
sında bu ufak tefek zulümlerin yap
hğı zehirli gazlardan çekinirim. Bun 
ları İzale etmek için kanun, miirPk'l
be, şiddetten ziyade , her birim:zde 
içimizden gelen bir vicdan me~'uliye .. 
ti, vicdan sesi olmalıdır. O da bir ne· 
sil meselesi oldukça: 

Vuslat gene mi kaldı güzel başka 
bahara?.. ' 

Sualine muhatap oluruz. ! 
FELEK 

25 bin lira isteniyor ---Bu parayı vapurcular mı, 
şirket mi verecek? 

• \7ap1ırcu!nk §İrketinin tefek.külü
ne ait muamele devam ebnektedir. Bu 
muamele devam ede dursun, vapur· 
cular, komİ•yon tarafından takdir e
dilen krymetlere itiraz etmektedii:-ler. 
lfenüz bu itirazlar resmen yapılmış. o1 
mam'!~la ı...raber, hemen bütün firm.c 
lar, itiraz müddetinin biteceği 10 ey
lülden iki gün •vvel itiraz istidalannı 
Deniz Ticaret müdürJüğüne vermeğe 
hazırlanmaktadırlar. Yelkenci zade
ler Erzurum, C:eınal Bey Bursa vapur
larına konulan kıymetleri nisbetaiz 
~'.'!maktadırlar. itirazlar, 11 eylwden 
ıtibaren hakem sıfatile birinci ti~aret 
reisi tarafından tetkik edilerek ka,t'i ı 
ka~arlara bağlanacaktır. , 

1 25 bin lira istiycrlar 
Takdiri kıymet komisyonu, vapur

cular birliğine bir tezkere giindeı·erek 
Denizyollan İşletme k~n~'lU muclb\n 
<"e vapurlara kıymet bi;ti~i için 25 bin 
fira ~icret İstemiştir. VaııurculAr bir
liği. bu ücretin birlikten değil •iı:ket 
ten istenilınesi lizım ge?eeeği ~;vabı
nı bildinmştir, Sirket tc l.enü2 te"'k· 
kUl edemedılli için ko~.'l~syonun istedi 
ği Ücret §İmdilik alınarc>a.unştır. Va
rur-:urar. bu Ücretin mık~arma da iti 
raz etmektedirler. -Bostancıya kadar elektrik 

Anadolu yakasında elektrik tesisa
tı ikmal edilmiştir. Bostancıya kadar 
o civarda bütün elektrikler yanmaia. 
batlamıftır. 

Bir icat 
Tramvaylar, duracak 
basamaklar kalkacak 
Sanayi mektebi me.zunlanndan tor 

nacı Kazım Bey isminde bir zat bele
diyeye müracaat e 
derek otomobiller 
ve tramvaylar için 
yeni bir firen icat 
ettiğini bildirmİ§ • 
tir. Belediye bu fi. 
renleri tetkik ede
cektir. Kazım Bey 
dün bir muharriri .. 
mize demiştir ki: 

- Otomobil ve 
tramvay kazafan ~ 
nın ekserisi, araba 
ların bir hadise vu 
kuurula ani olarak 
duramamaSJndan i 
!eri gelmektedir. 

Tornacı Ka:r.:m B. Benim icat ettiğim 
frenler arabaları 

birden bire olduğu yerde durdurmak 
tadır, Tramvay kazalarının önüne g~
mek için de otomatik bir tertibat yap 
tnn. Basamak.Jar tramvayın hareketi 
ile ortadan kaybolmakta, tramvay 
durunca gene ac;ılmaktadır. Ru tekil
de arabnlar yürürken bjnrnek ve İn• 
mek imkanları ortadan kalkacak, ka· 
zalartn önü.ne geçilmiş olacaktır." 

Adliyede tatil bitti 
Adliyenin yaz tatili dün bitmiştir. 

Bugün adliyede tatilden evvelki canlı 
faaliyet tekrar batlayacaktır. 
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( Şehir işleri ) 1LS1f-!!-it,;. :·:. - ı=~~••••ı 
1::: OGUTLER iki yüzlü Istanbulda 

Bizim lstanbul Belediyesinin, bu ta
rihi ıehri idare ederken, onun tarihi
ni daima hatırında tuttuğu pek te id
dia edilemez. lstanbulun meşhur yeni ka 
nalizaıyonu belediyede imar tarihinin u
nutulmuf olduğuna ki.fi bir delil iken 
bu kanalizasyonu bize hediye eden 
ıehremini kendisinin şehir tarihi ile 
alakası olmadığını teşhir için impara
tor Justinien' in hiç bir eserini yerinde 
bırakmıyacağını gazetelerle i1ina lü
zum görmüştü. Bereket versin ki, o 
şehremininin makamındaki ömrü ve
fa etmedi de Ayasofya, o güzel moza
yıklarile birlikte, yerinde kaldı. 

Terkos Kumpanyasının ortadan kal 
dırı larak, lstanbulda ıu itinin mes'uli
yetini belediyenin kendi üzerine al
ması da, fikrimizce, latanbul tarihinin 
belediyede rağbet görmediğine yeni 
ve parlak bir delil teşkil eder. Çün
kü, belediye bu ıehirde susuzluk yü
zünden çekilen zahmetlerin tarihini 
hatırlamıı olıaydı, elbette terkoı kumpan 
yasını kaldıracağı yerde, onu yerinde 
bırakmak için elinden geleni yapar ve 
auouzluktan her defa tiki.yet edildik
çe ''vur abalıy21 i , diyerek Terkosu 
bir kalkan gibi kullanırdı. 

Oyle yapmadığı için, şimdi susuz
luktan t ikayetler bep doirudan doğ
ruya belediyeye dönüyor. (Milliyet) 
üç gün evvel yazıyordu: Fabrikalar 
ıu itinde belediyeden yaka ailkiyor
larmıı !. Felek bile hararetten au .. 
ıu. • diye feryat ediyor. 

• • • 
lstanbulda au derdi bu §ehrin kuru

lutundan beri vardır. Burası daha 
Garbi Roma imparatorluğunun küçük 
bir şehri iken Miıadın ikinci asrında 
imparator Adrien'in, ıehrin ausuzlu
ğuna bir çare bulmak için o vakit 
Sıdriaa ve Berberizeı denilen, bizim 
ı·mdiki Kağıthane ve Alibey derele
rinin sularını buraya getirmeğ~ çalıt
mış, fakat derelerin alçak olmaoın
dan dolayı muvaffak olamamı§lı. 

Dördüncü asırda ,ehir imparator ... 
luk merkezi olunca su iti daha ciddi
le~ıniş ve latranca ormanı tarafından 
J.t.:ınbula su getirtmiye çalıtılmı§tı. 
F ~kat bu ıular pek az olduğu gibi, za
ten barbarların lstanbul Üzerine yap
tıklnn akınların yolu üzerinde oldu
ğu İ9'·n, gözler tekrar Alibey deresine 
dönmüş, bu sefer derenin membaları 
olan ırmaklardan su getirmek kabil 
olJT1ustur. 

Şehir büyüdükçe esasen az olan yal 
n1z b'r derenin suyu hiç yetişmedii?n
den Kiğıthane deresinin Burgaz kö· 
yü tarafındaki ayaklarından da su ge
t;r!ldi. Dah" sonra iki derenin auyu 
et,,. yetişmedi~i için on ikinci asırda 
Burraz köyünün şarkındaki Paıade
reoı:inia JUVU da ı~tanbula getirilen 
ıul:ı.rn ilftve edildt. 

Bu üç derenin aulan, batlarmda 
buv:ık havuzlar icinde toplanarak o
r~dan şehre getirilirdi. Baıhavuzun 
derınliği Galata kuleainin yüksekliği 
kaclRr olduğunu bizim tarihçiler riva
yet ed~rl~r. Bu havuzlar tehir dıtarı
l'ınrla kaJdıkJan için muhasara zaman 
lnrında lmllanılmak Üzere ıehir İçin
J., de büyük havuzlar yapılmı,tı. Şim
di bize spor meydanı olan Çukurboa
tanlar itte o büyük havuzlardır. Ostü 
açrk otan bu havuzlann zararı onlan 
yapanların da gözlerine çarpbğmdan 
aonra:an yeralttnda büyük sarnıçlar 
va.pı:mı" ve muhasara zamanlan için 
J izrm olan su111.r bu samıçlarda sak· 
ı~nm}•tr. Simdi bizim ftntika diye gez. 
di~in1;z, Binbirdirek, Yerebatan sara
yı, ı1ni'\leraite meydanrrun altındaki 
t.a!"n ıç, belediye binasının altındaki 
ı;a""tc; bunlarm en büvükleridir. 

Oç d .. renin suyu da lstanbulu idare 
etmediğinden bunlardan batka bir de 
Alis kemeri suyu diye bir membadan 
gel •n ~u vat"dı. 

Böyle dört muhtelif yerden başka 
başka ve her biri büyük masraflarla 
y .. nıl"n ke"terler ile lstanbula su ,,.,. 
tİt"tttPk m~rh11riyeti bu .sehrin daha Bi-
7~- .. ,:1,.. ...... :-..1~ •n<ı;•t71uktan ne kadar 
•ahmet çektiğini kafi derecede gös
'"erİr. 

• • • 
l•t"n~ul Türk imparatorluğunun 

ft\P.rkezı ofduktan sonra da sehirde au 
sıkmtı~r ~~varn etmistir. DA.ha yÜz se 
ne evvel lstanbula gelen bir Amerika-

su meselesi Vücut ve sıhhatinizin deva- Elbiselik kumaş alacaktım. Rast
lmın pek doğru olarak söylediği gibi, 
burada cami ıadırvantarınciaki, ince· 
cik bir su akıtan küçük musluklar 
bu ıehirde suyun hiç bir vakit bol ol
madığına alamettir. 

Bizana devrinde Üç derenin suyunu 
lstanbula getiren yolla~ gittikçe bo
zularak suyun miktan daha azaldı
ğından büyük Sin!ln be~ se!le bu yol
ları tamir etmekle uğra§m< ş ve lstan
bul suyunu çoğaltmıya çalışmı§lı. 

Daha sonraları o üç küçük derenin 
•uyu ile büyük bir ıehrin ihliyacı te
min edilemiyeceği tam u.ıeıı. anla§ıldı
ğmdan on yedinci asıı·da, hakikaten 
dahiyane bir fikirle, e&!t..t Acem me
deniyetinin icadı olan bentlerle yağ
mur ıularını toplamak usulüoe müra
caat edildi. 

Bu bentlerden her bi~inin ne vakit 
yapıldığını sırasile saynıtya gazete 
makalesi yetişmiyeceğtnden ıimdi 
kullanılanları söyliyeceğiz. 

1 - lstanbul tarafına Kırkçeşme 
su1arını veren Belgrat bentleri - To
puz bendi, Büvük bent, Kirazlı bent 
ve Ayvat bendi diye - dört tanedir. 
H~psi birden dolduğu vakit ve hiç su 
kaybetmezlerse, 1,623,612 metremika 
bı su toplıyab i lirler. 

2 - Beyo~lu tarafı ile Boğaziçinin 
Rumeli tarafına Taksim suyunu vettn 
Bahçeköy bentleri - Valde bendi, 
Topuzlu bent ve Yeni bent diye - üç 
tanedir. Bunlar da tamamen dolduk
ları ve su zayi ebnedikleri vakit 
619,700 metremikabı su toplıyabilir
ler. 

• • • 
Bu bentlerin topladıkları aular da 

lstanbulun ihtiyacına yetişmediği gİ· 
bi yüksek mahallere de çıkımlanıadı
ğından bir çok küçük membalardan 
su toplanarak ayrı ayn yollarla su 
getirtilmiye zaruret görülmüştür. Hal 
kalı suyu dedi~imiz bu -Yollardır. ls
tanbul tarafındaki 16 ve Beyoğlu ta
rafındaki 1 suyun hepsi bir arada 
günde esasen 6120 metremiki.bı au 
verebilmek üzere yapılmıştır. 

Bunlardan baoka Üsküdar ve Ka
dıköy taraflarında 23 başlıca su yolu 
ile Boğaziçinin Anadolu taraflarında 
hesapsız çefme sulan varsa da bunla· 
rın ne kadar su verebilecekleri bizce 
be !lı değildir. 

Halkalı sularının adet itibaril~ çok
luğu bile lstanbulda su kıtlığına Jp,. 
lalet eder. Baıka büyük ~ehirler gibi 
lstanbulun da müşterek suyu bol ol
saydı, ayn yollar yaparak su retirt
mek bir havır işi olmaz ve bol su sar
fetmck te bir israf addedilıneozdi. 

Zaten gerek Kırkceıme ve T ;ks m 
suJarının, gerek Halkalı sularnın esa 
si miktarları birer hendese adetleri· 
dir. Kırkçeşme auları nazari olarak 
günde 120,600 metremikabı ıu akıtmak 
icap ederken - elimizde bulunan ve 
on sene evveline ait bir vesikay"!. gÔ· 
re - kışın en çok 3600 ve yazın en 
az 1800 metremiki.bı verebilmekt<'
dir. Halkalı suları da esasen 6120 
metremiki.bı iken gene on sene evvf"l 
kıtın en cok 600 ve yazın en az :ıoo 
metremikibı akabilirdi. On seneden
beri bu yolların ciddi bir tamir gördü
ğüne dair haberimiz olmadığından o 
vakittenberi daha azaldıklan kolay
ca tahmin edilebilir. 

••• 

mını temin eden sebep 
ve amiller 

Uyku zamanında vücudunuzda alela
de zamanlardakinden ziyade maddi ve 
manevi bir yoreunluk duymamalı. Sa
bahleyin kalktığınız vakit vücudunuz 
dinlenırit bulunmalı. Kuvvetli ve fayıl~
lı yemekler için ittihanız yerinde olmalı. 
Devamlı ve ehemmiyetsiz bazı rahatsız
lıklardan tikayetiniz olmamalı. Halk ile 
ihtilat ve düşüp kalkmaktan zevk duy
malı. Nefsinize itimadınız olmalı. Yaşınız 
ve boyunuza nisbetle ıikletiniz takriben 
% ondan atağı veya 15 ten yukarı bu
lunmamalı. Hal ve tavrınızda sıhhat ve 
iş yapmağa kudret görülmeli. Ayaklar 
ve bacaklarınızda bir is tırabınız olma· 
malı. Adalelerinizin mukavemet kudreti 
mevcut bulunmalı. Gözleriniz ya doğru· 
dan doğruya veya gözlükle İyi görmeli. 
16 kadem mesafeden konuşulduğunu duy 
malısınız. Deriniz temiz, rengi güzel ol· 
malı. Saçlarınız çok yağlı olmamak şar
tile yumuşa k bulunmalı, Kuru olmama-
lı ve kırılmamalı, Diıleriniz sağlam veya 
doldurulmut bulunmalı. Sık sık soğ\!k 
alıp hastalanmamalı. Daimi veya sık s.k 
gelen sancı ve ağrdardan mustarip bulun 
mamalL Her gün bir mıktar esmer ek
mek yemeli. Günde altı bardak su içmeli .. 
Her gece takriben sekiz saat uyku uyu~ 
malı. itidal üzere yemeklerden sonra 
her gün bir mıktar tatlı yemeli. Yemek
Jerinizi her gün ayni saatte yemeli mey
veler başka zamanlarda da yenebilir. Pa· 
tatesten maada her gün iki türlü sebze 
yemeli. Bunlardan bir piımernİ§, salata 
halinde olursa daha i.ladır. Laakal günde 
bir kere yemiı yemeli. Et, süt, peynir, 
)"Jmurta, balık gibi ıeylerden birini her 
gün yemeli. Y emekleri.nizi yavaş ve mun 
tazam yemeli. Her gün yıkanmalı. Hiç 
olmazsa günde iki kere dişlerinizi temiz
lemeli. Müshili ilacına muhtaç olmaksı
zın her gün defihacet etmeli. Bir saat 
kadar her ı:ün sokağa çıkmalı. Gerek ev· 
de ve gerek dııanda her gün en a§ağı ya
rım saat kadar kuvvetli vücut idmanlan 
yapmalı. Her günkü egzersiz ve hare· 
ketlerden maada haftada nihayet on ıa
at kadar bir müddet içtimai faaliyet, 
mütalea eğlence ve gezinti!ere ıarfctme
li. 

lı ve metıı-uliyctiniz haricinde hayati 
ve haz ve memnuniyetinizi badi bir zevki 
nizi tatmin eden tabii itiyatlarınız var&a 
onları gene bildiğiniz ve yaptığınız gibi 
yapınız. 

Büyükada : Dr. ŞÜKRÜ 

~lli[liy~t 
Aarm umdeai "M 1 L L I Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ . . 
Türkiye iç.ia. Hariç içia 

L ıc:. ~K. 
3 aylıiı 4-

• • 7 so .. _ 
u H 14- 28 .,. 

Celen evrak ~ri Yerilmez.- Müddeti 
•eçen nüahalar 10 lr:uruttur.- Gazete v• 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mÜ· 
racaat edilir. Gazetemia ilinların .m.ea'u· 
liyetini kabul •tm•z. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy aakeri raaat merke.zinden ••· 

rilen mallımata söre bu.ün hava a.z bu

lutlu ve aakin olacaktır. 
1889 senesinde Terkoa auyu kum

panya11 lstanbula tazyik altında ve 
evlerin yukarı katlarına çıkabilecek Dün hava tazyiki 757 milimetre, en (a.z· 

kadar kuvvetli au verince lıtanbulda ' la hararet 26, en az 17 derece idi. 

ou aıkıntmrun zail olduğuna hükmedil 1 ~. ~-~~----'!'~~~~~~-~-
mitti. Vakıa eaki Kırkçe§me, Taksim nöbetle au verıneğe mecbur oldu. Su 
ve Halkalı aulannm esas itibarile her nöbeti olmıyan yerlerde yangın çıkın· 
gün verebilecekleri :lS.800 metremi- ca aöndürülemedi. lstanbulda büyük 
kabı suya yeni k.umpanvanın ıı:ünde büyük yangınlar oldu. Yangınlar bü • 
vasati olarak verebilece~i 23,300 met- yüdükçe eski Kırkçeıme ve Halkalı 
remiki.p su ilf.ve edilince günde suyollarının bozuklukları arttı. Eski 
49.100 metremikap •u lstanbul için su yolları bozuldukça Terkos suyunun 
büvük bir ümitti. azlığı bir kat daha meydana çıktı. 

Fakat tazyik altında au meydana Diger taraftan lstanbulda hayat 
çıkınca artık lstanbulun e~ki su vol- değİftİ. Sokakların muntazaman su-
larına bl\kılmaz oldu. Yolların bir kıs !anmasına ihtiyaç görüldü; bir çok a
mı bü•bütün bozuldu. Eski vollardan partımanlarda hususi banyolar yapıl
bol bol su alan mÜPssee.el,.rden, cami- dı; vapurlar çoğaldı; fabrikalar art
lerden h'lzıların" bile Terkos suyu a- tı; otomobiller geldi. Bunların hepsi 
lındı. Nihayet bütün •u iti hemen he- su dütmanı. Vakıa sokakların aulan-
men Terkoa kumn•nyasının Üzerinde ması çoktan unutuldu. Fakat öteki su 
kaldı. O da elindeki m,.htiut suyu düşmanları hep İ!Iİyor, su i~tiyorlar. 
h""'" tarafına VPtİstiremediğindf"n - Onun içindir ki susuzluktan ıikiyet 
d1111 "'a e,.rvel s11vnlculaT1tun yaptıklRn timdi fabrikalardan çıkıyor. 
gibi - lstanbulun muhtelif aemtlerine G. A. 

gele bir mağazaya girdim. Önüme 
topları serdiler. Artık beğen beğen, 
beğendiğini al.. Mağaza sahibi ta
nıdığım bir adam değildi. Fakat 
bana öyle tatlı dil döküyor, benim 
le o kadar teklifsizce konutuyor
du ki bir baıJkası görse, kırk yıllık 
ahbap olduğumuza hükmederdi. 

Çıkardığı kumatları 
meğe çalışmasında bir 
vardı; mesela: 

beğendir
hususiyet 

- Bu kumaştan beni dinleyip 
bir kostüm yaptırınız! Diyordu, ta· 
yet beğenmesseniz, hem kumaş pa
rasını, hem terzi parasını haddim 
olmıyarak iade ederim! 

Sonra ikide bir: 
-Aman, ne açtı sizi •• Ne açtı!. 

Diye söyleniyordu. Gösterdiği ku
maş, desen itibarile sahiden güzel
di. 

Fiatini sordum: 
- 14 lira! Cevabını alınca gül

meğe ba~ladım: 
-Hakkınız var, aman ne açtı 

beni .. Ne açtı! Yalnız tunu haber 
vereyim: müsaadenizle biz bu ka
dar açılıp saçılmağa gelemeyiz. 

O bir taraftan, kumaşının met
hiyesini yapmakta devam ediyor
du. Bir aralık dedi ki: 

- Efendim; bizim bu kumaşlar 
933 modeli, Double façon dedikle
ri cinstendir! Bir yüzü eskiyince / 
öteki yüzünü kullanırsınız. Ne ya
parsınız buhran .• 

Ben dayanamadım: 
-Şuna iki yüzlü desenize!. 

Zeki adammış, hemen lafıma 
mim koydu: 

- Ama efendim, kumaşlarımız, 
bize benzemezler! 

Ve tekrar teminat vermeğe bat
ladı: 

- Sizin güzel hatırız için .• Bat
kasına olsa, Allah sizi inandırsın , 
bu fiata vermem! .• 

Sözünü kestim: 
-Aman pek ileri gitme; kumat 

!arına benzemeğe baflıyorsun ! 

M. SALAHADDiN 

Bu akşam yeni sinema mev .. 
oimine baılıyor 1 

Tersine Dünya 
Şen, neıeli, zevkli büyük 

film, Mümessilleri : 
HENRI GARAT 
MEG LEMONNIER 

Filme ilave ol "' 30 A
ğustos lstanbul Tayyare 

Bayramı. 

N iımerolu mevkilerin 
evvelden temini. 

Tel. 40868. 

),_R_A_D_Y __ O_. 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
18.: Gramofon. 19.: Cennet H. 

19.45: Hazım B. tarafından Karagöz. 
20.30: Udi Sali.hattin B. ve Kemani 
Nobar B. refakatile Hamiyet H. 
21.30: Gramofon. 22.: Anadolu Ajan
sı, borsa haberleri, saat ayarı. 

MOSKOVA, 1481 m. 
10: Sa bsh konseri . 21 ,05: Akıam konıeri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21 105 Piyano konseri, 22,15 Hafif musikL 
23,45: Dans musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,25 "Dünya süzeldi" isimli bir atelye tem
•ili. 22,45: Piyano konseri. - Müteakiben: 
Sigan musikisi. 24: Pli.k. 

VIY ANA, 518 m. 
20: Binbir gece maıaltarına ait musiki. 21,.35: 
Müıahabe, 23 Sona hberler. 23,20: Custav 
Macho takımı tarafından aksam konseri . 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21,35: Leo Fall'in ea•rlerinden " Neteli vatan• 
daf ,, isimli operet temıili. 

PRAG, 488 m . 
20,25: Yarım saat mizah. 21,10: Tiyatro. 22,10: 
Şarkılı aktıım konıeri.. 

ROMA. « ' l m . 
21,35: Kantık konser. 22,20: Tiyatro. - Ca:z. 
BÜKREŞ. 394 m . 

l'.\: Haberler - Pli.k. 14: Pli.k. 18: Radyo 
orkeıtrau. 20,25: Pli.k lle Romen musikisi. 
21: Keman ile kliıik parçalar. 22,50: Piyano 
paı-çalan. 23: Konaer. 

BRESLAU 325 m. 
21.35: Dana muaikiai. 23,05: Günün haberleri 
23,25: Milli yuılar. 23,45: Dana muaikiai. 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(6895) (5997) 

Fayat Kaza 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kail 

ÜNYON SİGORTASINA 
Tiirkiyede bilafa11lı ıcrayı 

ÜNYON 
yapbrını~. 

muameb etme'cb olaıı 

Kumpanyasına bir ker~ uğramadan sigortıı 
Telefo,: Beyoilu 4 4883 

yıı;>t1rmıyı,n. 

5987 

• •• 
Istanhul Universitesi Mü-
hayaat Komisyonundan: 

İstanbul Üniversitesi bin 'sı arkasında bulunan harap ve 
enkaz halindeki mutfak, Çama ::iırhane, ahır ve saire müşteme· 
latlarınm ve sair teferruatının mevcut şartname ve krokisi 
mucibince kaimen hedmi ve en kazının satılması aleni müzaye 
deye konulmuştur. Talip1erin mezkur mahaJli görmek için 
Üniversite Dahiliye müdüriye ine ve sartnameyi okumak i
çin de komisyon kitabetine her gün Öğleden sonra müracaat· 
!arı ve ihale günü olan 27 Eyi .il 933 çarşamba gÜnÜ saat on 
beşte muhammen kıymetin yÜ zde 7 ,5 teminatı muvakkatele
rile beraber Üniversite mübay aat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. ( 4638) 

Milliyet'in edebi romanı: 61 ondan. mesen de ona vız gelir. Derken bir ı,ıklı sürpriz daha: 
(Muhterem Hanımefendiler, 

Beyfendiler ! Büyük ruhlu küçük 
Türk artisti Yayla kızı Petek tim
di, fU dakikada aranızdadır.) YAYLA KIZI. 

- YAZAN: Aka Gündüz. -
Yavaf yavat İnandıracağım. O 

vakit onlar beni bırakmıyacaklar. 
- Ogün gelinciye kadar ben 

ıizin stüdyonuzu mu bekliyeceğim? 
Bunu mu istiyorsunuz? 

- Alay etmeyiniz. O gün ya. 
kındır. Ö güne kadar batka tekil
de anlaşabiliriz. 

- Köse dayı ile konutunuz. 
- Benimle hiç konutmasın. 
- Neden? 
- Senin hesabına ben Yahudice 

konuşurum da. 
- Kolay anlatırız. 
- Yani? 
- Yani ? Petek Hanım Elhamra 

da çalışsın. 
Petek atıldı: 

- Gecede on altı lira! 
- On altı defa tefekkür ederim. 
- Ne bol tetekkür ! 
- Elbette. Gen bunu teklif etme-

ğe gelirken en az yirmi beti gözü
me almıth:n. 

Samuel Bensuaan gülerek lafa 
karı!tı: 

- Petek Hanımın pazarlık et
meğe hakkı yoktur. Umumi vekili 
benim! 

Grabovski ikisinin ortasını bul
du: Yirmi. Fakat bir tartla: Önce
ki teklifleri yapılacak. İhsan İ
pekçi razı oldu. Akşam yemeği j. 
çin Tokatliyana devat etti. Yemek
ten sonra Elhamraya gideceklerdi. 
Yemeğe oturdukları vakit Petek' 

i bir gülmek tuttu. 
- Ne gülüyorsun yavrum? 
- Aynaya gülüyorum. 
Karşıki büyük aynada köteden 

köteye ince bir çatlak vardı. Çatla
ğa İsabet eden Petek aynada tuhaf 
bir şekilde ikilefİyordu. Ağzı çar
pık, burnu iğri, çenesi şiş görünü
yordu. 

- Bu aynayı neye değiftirmi
yorlar? 

- Onun bir hatırası vardır da 

- Aynanın hatırası mı olur? 
- Niçin olmasın. Büyük muha-

rebeden bir gün evvel burasının 
camlarını çerçivelerini kırdılardı. 
Bu aynanın çatlaklığı oradan kal
mıJ.. 

- A, çok münasebetsiz bir it! 
Kim kırdı bu güzel feyleri? 

- Kılıçlar istasyonunda sana 
pis çingen diyen adam. 

- Zaten suratından belli. Men
deburun birisi. 

- Öyle deme yavrum. Suratı 
kahve tepsisi gibi yamyassı, biçim
sizdir ama kalbi temizdir. Sana çin 
gen demesinde de mutlaka b14ka 
bir maksat vardır. 

- İyi adam olsa elalemin cam
larını kırar mıydı? 

- Kırardı. nitekim kırdı. Yahut 
batkaları kırdı da o üstüne aldı. 

-Ayıp, ayıp! 

-Belki öyledir. Fakat bunları 
kıran adam hiç bir zaman milleti
nin parasını çalmamıttır. Vatanı
nın haklarına el uzatmam14tır. 

- Demek ben onu beni böyle 
biçimsizleştirdiği için affetmeli
yim? 

- Sen bilirsin. Affetsen de et-

- Beni bu aynada biçimsizlet
tiren, bana Kılıçlar istasyonunda 
pis çingen diyen adamın şerefine 
bir bardak soda içiyorum. Horra ! 

Elhamra Petek'in gözlerini ka
mattırdı. Sinem:ı. diye Y enibahçe
nin salafını gören Petek bu dekor i 
çinde adeta alıklatmı,tı. Hele! ha
nımlar! Hele hanımların akıllara 
durgunluk veren süsleri! Ankara
da bunların bind~ birini görmemit
ti. Ne iyi, ne şık, ne samimi hanım
lardı. Sanki kendi evlerinde idi
ler. Bar artistleri, Nihaf abla gibi 
aynasını çıkaran dudaklarını bo
yuyor, sürmelerini tazeliyor. Per
dede oynanan şeye bakan yoktu. 

Herkes birbirinin tuvaletine bak
maktan filmi seyredecek vakit bu
lamıyordu. Derken perdede büyük 
harflerle bir yazı göründü: 

(Yayla kızı Petek •. Büyük kud
retli küçük Türk artisti.. Hayrete 
tayan milli danslar.. Konservatu

var profesörlerini tatırtan ses ve 
milli şarkılar.. Cuma gecesi batlı
yor.) 

Petek karanlığın içinde ellerin\ 
çırptı. İhsan İpekçinin bu sürpri
zi pek botuna gitti. 

Bir el fakırtısıdır koptu. Yazı 
devam etti: 

(Lambalar yanınca bakınız. Kır 
mtzı kadife tuvaletli, sarı tapkalı 
ve sarı boyunbağlı küçük hanımı 
görürsünüz.) 

Bir yaygara koptu: 
-Sarı kırmızı! Sarı kırmızı! 

- Galatasaraylı! 
- Hayır, Fenerli ama öyle gi-

yinmi' ! 
Lambalar yandı. 

Ortalık bir karıştı. Kalkan, otu
ran, iğilen, arayan .• Yayla kızı Pe
tek meydana çıktı. Ortalık bir ka
rı~tı. Sevimliliği bütün gönülleri 
yakaladı. Bir alkıttır başladı. Yay
garalar çınlayordu : 

- Galatasaraylı mısın? 
-Fenerli misin? 

- Süleymaniyeli ! Süleymani-
yeli ! 

-Be,iktatlı ! 
- Kendisi söyleıin kendisi! 
Yayla kızını iskemlenin üstüne . 

çıkardılar. Herkes sordu: 

l uncu .ko1oruu -ı 
Hanları 

ı~----------------------~~ 
Niğde Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan 13,000 kilo sade yağma 
teklif edilen fiat pahalı görül 
düğünden 20 gÜn müddetle 
tekrar kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. ihalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
1 O dadır. Talip!erin tayin e· 
dilen gün ve saatte teklif v ~ 
teminat mektuplarile Niğ ..... e 
de Askeri SA. AL. KOM. nu· 
na müracaatları. (3277) 
(4436) 6084 .... ,,. 

Amasya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Garnizon ihtiyacı ıçın 
255,000 ki1o ekmeklik Un ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 12 Eylül 933 
salı günü saat 15 tedir. istek· 
!ilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün v~ münakasaya iş 
tirak için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1339 lira temi· 
natlariyle birlikte Amasyada 
Askeri Satın alına komisyonu 
na müracaatları. (3280) 
(4442) 6085 ..... 

Bursa Askeri Satın 
Komisyonundan : 

Alma 

Bursa Askeri lise ve Has· 
tahane için satın alınacak 
220,000 kilo ekmeğin kapa· 
h zarfla münakasası 23 Eylul 
933 cumartesi günü saat 15 te 
Fırka Satın alına komisyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her 
gi.in ve münakasaya iştirak i· 
çin de vaktinden evvel temi· 
nat ve teklifnameleriyle F. 
SA. AL. KOM. 
caatları. (3281) 

nuna müra 
(4478) 

6099 

Çorlu Askeri Satın alına Ko 
misyonundan : 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı 
için açık münakasa ile 12.000 
kılo yerli malı Toz Şeker sa· 
tın alınacaktır. ihalesi 27 
Eylül 933 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. isteklilerin şart 
namesini görmek Üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
Çorluda Askeri Satın alına ko 
misyonuna müracaatları. 
(3292) (4636) 

*** 
Manisa Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Manisadaki kıt'at ihtiyacı 

için 208,950 kilo kuru Ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 25 Eylül 933 
pazartesi günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi görmek için her 
gün ve taliplerin münakasay~ 
iştirakları için tayin edilen 
gün ve saatte Manisada As· 
keri Satın alma komisyonuna 
müracatları. (3293) 
(4637) 

- Nerelisin? Nerelisin? 
Yayla kızı Petek parmağını kal

dırdı. Herkes nefesini kesti. Yayla 
kızı söyledi: 

- Türkiyeliyim! 
Salon öyle COfmuttu ki polisler 

ihtilal çıktı diye salona hücum etti
ler. 
Beyoğlunda parası, pokeri ve ıa· 

lonu ile tanınmıt olan Madam La
baron dö Tanbe hemen çantasını 
açtı küçük defterine fU notu yaz
dı: 

(Çok güzel bir parça. Yanafma
lı. Büyük artist yapayım diye Parİ· 
se götürmeli. Yağlı kuyruk.) 

DifÇi Haydberg·karar verdi : 
- Yarın oteline gider dişlerini 

fırçalarım. Mükemmel bir reklam! 
Sezai Nur Hanımefendi zaten 

buruşuk yüzünü bir daha buruftu
rarak yanındaki samimi arkadaşı
na fısıldadı: 

- Ahmet! Bunun neresi güzel? 
Halis muhlis köy kızı! 

Sarı Fifi İhsan İpekçiye gizli 
bir çimdik attı: 

-Ya .. Bunu mu buldun? Beni 
bırakacaksın ha! Ben sana apartı
manda gösteririm kakos andropoı ! 

(Bitmedi) 



CiNNET-DİY ARINDA 
YAZAN: Mahmut Yesari 
ı 

Yan yana oturan, fakat ayrı,meçhUI alemlerde yaşayanlar! 
- Genç bunaklar! - Neye gülüyor?- Kafasını taşıyamıyan, 
taşımaktan yorgun çocuk! 

Şosenin soluna tesadüf eden bi
rinci paviyonun yan cephesi kapı
nın de soluna düşüyor. 

Siyah kesik saçlı, çekik yüzlü, 
boyundan ilikleme kahverengi fa
nilalı, kısa etekli genç bir kadın 
tel örgünün önünde :r.üksek sesle 
söyleniyor: 

- Bu, olur mu? Gelip seni alı
rım, dedi, gitti. Bir daha da uğra
madı.Bana burayı belediye diye an 
!attılar. Ne bilirim kadın hastaha
nesi olduğunu. • • Hem ne diye be
ni hastahaneye bırakıp gidiyor. Al 
!aha sükür hasta mıyım? Neyim 
var? Bir şeyciğim yok bugüne bu
gün maşallah! Ama ben biliyorum 
maaşım çıkacaktı, çıkmadı. Sonra 
bir de mektup göndermif, beni bı
raktığını yazmış. • • Zaten beraber 
miydik? Aldığını, bulduğunu elin 
kaltakalrına yediriyordu. Evdeki
ler aç mıdır, tok mudur; aradığı 
sorduğu var mıydı? 

Bir aşağı bir yukarı dolatıyor; 
söyliyor, söyliyor. 

Uzun saçları örgü yapılarak ar
kadan sallandırılmış, soluk pembe 
benizli, henüz ancak on sekiz ba
harın koncası bir genç kız, telin 
kenarına oturmuş, yanındaki be
yaz yemenili, kır saçlı zayıf buru-

f
uk yüzlü ihtiyar kadını dinliyor. 
htiyar kadın, kollarını makine çar 
kı gibi döndürerek yorulmak bil
miyen bir çeviklikle anlatıyor. 

Ayakta dolaşan siyah kesik saç
lı, çekik gözlü boyundan iliklen
me kahverengi fanilalı, kısa etekli 
genç kadın da, beyaz yemenili, 
kır saçlı zayıf buruşuk yüzlü ihti
yar kadının öbür yanına oturdu. 
Şimdi ikisi de söylüyor, arasıra bi
ribirle;:-inin yüzlerine, sonra uzak
lara diger taraflara bakıyorlar. So
luk pembe yüzlü henüz ancak on 
sekiz baharın koncası genç kız iki 
sini de dinliyor ••. 

Siyah sık kesik saçlı, dar omuz
lu karakaşlı, kara gözlü esmer bir 
genç kız da geldi, onların yanına 
oturdu, o da dinliyor! 

Uzaktan bakılınca iki kitinin ha 
raretli liararetli konuştuğu ve di
gerlerinin merak ve alaka ile din
lediği bir grup zannedilir. 

Fakat onların dördü de biribiri
ni dinlemiyor, duymuyor ve batta 
görmüyor! Onlar, biribirleri için 
mevcut bile değiller. Böyle yanya
na, diz dize oturdukları halde, bi
ribirlerinden o kadar uzaktalar ve 
o kadar ayrı, meçhı11 alemdeler! .• 

Uzun saçları örı~ü yapılarak ar
kadan sallandırılmış, soluk pembe 
yüzlü, henüz ancak on sekiz baha
rın koncası genç kızın gözleri isli 
isli, bunak bunak bakıyor. 

Kızım, neye, hanei devasız dert 
ıeni bu genç, taze bahar çağında 
bunaltı? Bir kaç ömrü karartacak 
dertler, hazan bir günde dimağı
mıza, sinirlerimize zehirli tırnak
larını geçiriyor da, biz, gene yata
mak sar'asile o zehirli tırnakları 
çekip söküp atıyoruz! O dertler ve 
öyle dertler ki bugün yakanı bıra
kırsa, yarın affetmiyecek, öbürgün 
hiç affetmiyecek ve ondan kaçıl
dıkça, o kovalıyacak ! 

Senin daha on sekiz bahar güne
fi görmemiş gözlerini hangi dert 
kararttı? Daha on sekiz bahar gör
meden, göstermeden hayat senin 
beynini neye ezrli, neye ihtiyarlat
tı? 

Bu bahar güneti altında parlı
yan, kamaşan renklerde, sen, ne 
renkler görüyorsun? 

Güuef, bahar, renk, çiçek, ha
Yat !. . • Bunların hepsi, dimağının 
karanlık boşluğunda gömülü de
ğil mi? Eğer dimağına bir bahar 
güneti gömdüysen, yaşadığının 
farkında olmadığın gibi, ihtiyarla
dığının da farkında olmıyacakıın ! 

Siyah kesik saçlı, çekik gözlü, 
bo~~dan iliklenme kahverengi 
Fanılalı, kısa etekli kadının yanına 
gelip oturan siyah sık kesik saçlı 
dar omuzlu, kara katlı, kara gözlü 

:•~er ş~n~ kız, birden bire başını 
nune ıgdı, yumruklarını dizlerine 

d~:l'.~dı, gülmiye batladı. Gülüyor •• 
guluyor. .. gülüyor ••• 

. Ne gülüyorsun kızım? Bu kadar 
g~ldüğün ne? Seni, akıl melekleri
nın terkettiği bir diyarda gülüne
cek neler var? Nelere gülüyorsun? 

G~lüyor ..• gülüyor. .• gülüyor ••• 
Dımağını bozan irsi hastalıklara 

trıı gülüyorsun? İrsiyetin kuklalıg" 1. 
na "'(•• n y mı gu uyorsun ! oksa in•anla-
rı · · ı n ırsıyet ruklalığına mı gülüyor-
•un 7 Se · h" b" k · ı:ıın ıç ır suçun, günahın, 
lı abahat.n olmadığı halde, sırf 
aşkalarının behimi keyifleri hay 

~a~i zevkleri uğruna kurban' edi
lfı. uıı ıs:ilüyorsun? Tabiat· 

hilkatin sırlarına, kanunlarına mı 
gülüyorsun? 

Gülüyor •.• Gülüyor •.• Gülüyor .• 
Beynini oyan, kemiren kurtlara 

mı gülüyorsun? Doktorların sana 
bakıp bakıp kollarını kavuşturup 
kalmalarına mı gülüyorsun? Yok
sa yanındaki arkadaşlarının düşün 
celerine, konuşmalarına mı gülü
yorsun? Yaşayan bir bahar gençli
ğinin buraya gömülüşüne mi gülü
yorsun? Geride bıraktığın ailene
mi gülüyorsun? Kendine mi gülü-

yorsun? İnsanlara mı gülüyorsun? 
Hayata mı gülüyorsun? 

Ağlayamadığın için mi çıldır
dın kızım? 
Kadınlar pavyonunun yanındaki 

küçük dört köşe pavyonun önünde 
boy boy çocuklar dolaşıyor. 

Kafatasının cümcümesi yamyas
sı, saçları diken diken bir oğlan 
sırıtıyor: 

- Bana kitap versen e .• Okuya
cağım ya ... Bana kitap versen e ! 
Gındıklanmış gibi sıçrıyor kesik 
kesik gülerek kaçıyor. 

Pavyonun ön duvarına dayan
mış tahta sıra üzerinde iki çocuk 
oturuyor. Biri sekiz dokuz yaşla
rında, bacaklarını sıradan aşağı 
sarkıtmış alık alık sallıyor. öbürü 
dört beş yaşında küçük kavruk 
vücudu, içi dolu kocaman kafasını 
ta;\ amıyan bir zavallı çocuk ..• 
İncecik kalem parmaklı minicik el 
!erini dizlerine yapıştırmıt, mah
zun mahzun bakıyor. Dar ve sıska 
omuzları üstünde bir türlü doğru 
tutamadığı kafasını ya duvara, ya
hut yanındaki çocuğun omuzuna 
dayıyor. Öyle korkunç bir kafa ki 
en battal numara ppkayı geçirse
niz, cümcümesi üzerinde limon ka 
buğuna dönecek •• 
Ağzını açıp bir şey söylemiyor 

dudakları bile kımıldamıyor, omu~ 
lan, kolları, ayakları, vücudunun 
bütün "azası, bu içi su dolu şif ka
fanın ağırlığını çekmekten, tatı· 
maktan yorulmuş, bıkmış, usan
mış gibi .•• 

Onun yorgun duruşu ve susması 
kadar feci bir şey olamaz ! 

Halile : 
- Ne diyeyim? İşte görüyorsu

nuz ya, kafi! 
Demek İstiyor! 
Pavyonun içerisinde küçük bir 

çocuk, bir el arabasına binmif, oy
nıyor. Biri yerde yatıyor, uyuyor
mu, dalgın mı, kendi halinde eğ
leniyor mu? Belli değil !.. 

Kim bilir, belki, o da böyle a
vunuyor!.. Akıllılar da, hayatı, ha
Y_atı~ badirelerini tesellilerle geçiş
tırmıyorlar mı? 

Avunma dünyası ! 
Mahmut YESARi 

Şark Şimendiferlerindeki 
suiistimal 

Bundan bir müddet evvel zabıta 
memurları iki kamyon içeriıinde nak 
ledi!mekte olan bazı e§yaya teıadüf 
etmııler ve JÜphelenerek bu eıyalan 
alıp tah~ikata baılamıılardır. Yapı
l~n tahkıkat neticesinde de zabıtanın 
JUP~elenmekte haklı olduğu tezahür 
etmı§ ve eıyanın Şark Demiryolları 
k!11°panyası atelyeainden idarenin ma
lumatı olmadan çıkanldığı anla§ılmıJ 
tır. _Yapılan tahkikata kumpanyan~n 
Parıste bulunan umum mu""du··r m· . . I . uavı-
nı ve yo daıresi müdu··ru·· M K · ·ı . I . rısıe 
,· .. ıa.gaza ar ,tnüdürü Sali.hattin, B 
adsi~t~r Rkefet, :'telye fefi Diran Bey';"!r 

e ı§tıra elrnı§lerdir. · 
idarenin 46 senelik memuru tel _ 

raf ba§mÜfettişi M. Yal ile atel:e 
~üsftah:.~mi1nin.~cn Ahmet, Cemil, Hay 
r~ e en ı er ~ tuccardan Avaz efendi .. 
nın de bu munasebetle malumat! .. d arrna 
mu.T"acaat e ilmiştir. AnlA1'ıldığın:\ "Ö 
re ıdaı:eden. iki sene zarfında çnhnan 
eşyanın mıkdarı ve tutarı 5 bin lira .. 
d~r. Tahkikat ikmal edilmi~tir. Bu tah 
kıkatla me•ıı-ul olmak Üzere A k 
d . . n st.ra-

an ~cehrımıze 1refPn Nafia V.""k&leti 
Demı~ollar tnüdilrü umumisi Nazir 
8.~".. nu: t~hkil<;at evr"kmı Ankar.,va 
P'Oturmıı~tur. Nt?tice bir h11.ft1'.va ' -... _ 
""~ tcb!i<? edilrc.,ktir. Mfülür ._, 
P-.lrnl hnili•e hakkı.,da malumat ve; . . . . 
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Emsalsiz 
Bir reklam 

--o--

Varşovada Türk musikisi 
Lehliler ötedenberi par küryo:ııite 

yabancı memleketlerin musikilerini 
raltyoları vasıtasile dinleyicilerine din 
letirler. Bunlar bazan yabancı plak
larını dinletirler, ba:ııan da lstanbul
dan Türk, Ce.z:airden Arap havaları, 
Bükreıten Romen ve Belgrattan da Is 
lav havalarını nakil suretile radyola
rında neırederler. Böyle kablosu:ıı na
killere parazitin a.z olması dolayısile 
bilhassa kış mevsimlerinde Kattovit:ıı 
ve Lemberg merkezlerinde sık sılt. 
tesadül edilir. 

Fakat Orta Avrupanın bir çok mer
ke:ıılerinde birden ve büyük bir senlo-
nik orkestra tarafından verilen bir 
Türk konseri,,.. şimdiye kadar hiç 
Leh raciyolarından isittik. Bu konser
bu halta (2 eylu/) ~umartesi akşamı 
saat doku:ııda Varıova ve bütün diger 
Leh radyolarndan işittik. Bu konser
de dinletilen parçaları türkçe söyle
mek için bir Türk spikeri de bulundu
rulmakta ve telô.llu:ııundan lstanbullu 
olduğu anlaşılan bu gencin gür sesi 
bütün Leh radyolarından işitiliyordu. 

Evvela Türk ve Leh miUi marşları 
terennüm edildi. Arlı.asından tamami
le garp tekniğine uygun olan "Adnan 
Beyirr Diversmanı,, isimli senlonik bir 
parça dinletildi. Bunu ayni tarzda Ce
mal Re§it Beyin üç ıarkısı takip edi
yordu. 

Sonra bestekarı bilinmiyen iki Türk 
halk havası aöylendi. Bu kısım prog
ram bir saat kadar sürdükten sonra 
Riyaseticümhur orkestramız tarafın
dan çalınan "Bir gü:ıel kız salıncak
ta,, isimli bir plak ile Mediha Hanım, 
Münür Nurettin ve Mes'ut Cemil Bey
lerin ve daha bazı muganni ve beste
karlarımızın plaklarından havalar 
dinletildi. 

Avrupanın en kuvvetli merke:ıi a .. 
lan Var§ovadan verilip ayni :ıamanda 
bütün Leh merke:ııleri taralından da 
nakledilen bu konserin memleketimiz 
hesabına büyük bir reklam te§kil et
tiğine fÜphe yoktur. Bundan dolayı 
Leh radyo müdürlerine samimi te~ek· 
kür/erimizi beyan ederken lstanbul 
radyomuzla buna revanı olarak bir 
neıriyatta bulunmayı bir borç bilmeli
yi:ıı. 

Turgut MlTAT 

Viyana radyosu ve 
Türk muhasarası 

Türklerin Avusturyanın bir kı.smını 
iıgal ve Viyanayı muhasara ettikleri
nin 250 nci yıldönümü olma3ı hasebi· 
le Viyana ıehrinin her taralında bu 
aahneyi hatırlatacak temsiUer veril
melltedir. 

Bir müddet evvel Viyana radyosun .. 
da da neıredilmek üzere ve muhasara 
:zamanını hatırlatan bir eser hazırla

ması için roman ve tarihçiler arasında 
bir müsabaka yapılmııtı. Temsili ha
:ııırlıyanlar meyanında Dr. Aslan il• 
diger biri tarafından hazırlanan ''Kur 
tarılan Viyana,, ( Das belreite Wien) 
isimli kendisince o zamanın sahne]e .. 
rini tasvir eden bir eserdir. Dr. Aslan 
taralından yazılan piyea bu haltaki 
programımıza dahildir. Diger %atın 
ha:ııırladığı piyes te 12 eylul salı gü
ny akıam lstanbul saati ile 22.10 da 
Viyana ve bütün diğer Avusturya rad 
ya/arının naklile neşredilecektir. 

--o--

Ameli bilgiler 
Yeni sistem bazı radyo aletlerinde bi

risi gündüzleri, digeri de geceleri kulla .. 
nılmak için iki anten deliği yapılmıştır. 
Bunlardan geceye mahsus olanını gündüz 
veya gündüzünkünü gece kullanmak hiç 
bir mahzur yoktur. Bunların gündüz kul 
lanılaru anten üzerine daha gevtek bir 
reaksiyon ile bir tertibatı havidir ve has 
sasiyeti fazlalaştırır, daha fazla istaıyon 
bulunmasına yardımı dokunur. Fakat 
geceleri dalgaları yakın istasyonları biri
birine karışbrır. Bununla beraber gece
leri dalgaları yekdigerine pek yakın ol
mıyan merkezlerden bir çokları gündüz 
anteni yerinde daha yüluek bir uda ile 
alınabilir. 

Cereyan çeşitleri 
110 voltluk ıebir cereyanında işliyen 

bir alet yazın sayfiyeye gidilen yerlerde 
220 voltluk cereyana kolayl:kla tebdil e
dilebilir. Alette yapılacak bir tertibat 
cereyanı 220 ile çalışmasına müsaittir. 

.Ancak gidilen mahalde huıuıi bir koni
tü cereyan bulunmakta ise ayni makine 
burada kullanılamaz. 

Anten yerine toprak kullanılırsa 
Fazla lambalı ve yük.ek ıada veren 

radyo aletleri hazan anten ile çok para· 
zit yapbğı halde anlen yerine toprak 
hattı istimal edildiğinde ümit edilmiyen 
neticeleri vermektedir. Yalnız parazite 
benzemiyen anormal sadalar neşreder ki 
bunların nereden geldiği bir türlü anla
§ılmaz. Şu takdirde toprak batbnızın 
aletten su borusuna kadar giden kısmı· 
nın telini ya kapalı (İzole) bir telden 
kullanarak yapınız veya bi.r yere temas 
ettinniyerek izole olarak teşkil ediniz; 
göreceksiniz ki çatırtı, patırtıdan hiç bir 
eser kalmıyacaktır. 

Toprağın ehemmiyeti 
Toprak hattı muhakkak kullarulmalı• 

dır. Unutulmamalıdn ki bir toprak hat
tıntn anten kadar lüzum ve ehemmiyeti 
vardır. Anten ve toprak hatlarınız takılı 
olarak ve az sada ile gelen bir uzak mer
kezi çalmakta iken toprağı yerinden çe
kerıeniz, göreceksiniz ki toprak varken 

· ' .. ,ulan bu iıtaıyon büsbütün kay-

l 0 \ ,;:\ E vizyon 1 Berlin 
Şimdiye kadar lngiltereden ba~ka hiç Radyo sergisi 

bir Avrupa fabrikasında cismi nakletmi- --o--
ye mahsus teıevizyon aletleri imal edr Dünkü ve bugünkü alet 
memekte idi. Buna baılıca sebep fazl 
resim ve sesli film neıredcn mürsile mı 

T elevi.:ııyon aletinin Telelunken tara
fından imal edilen ilk modeli 

kezlerinin pek az olmasıdır. 
Bu sefer bu aletlerden ilk modelini 

Telefunken müessesesi seri halinde imale 
başlamış mükemel neticeler alınan bu 
aleti Berlindeki radyo sergisinde teıhir 
etmiştir. 

Resmimizde bu alet görülmektedir. 

Sansasyonel 
Bir alet 

V. E. 301 modeli 

\1. 1!.. :W1 Model, Alman halk akti 
V. E. itareti Alman propaganda 

Nezaretinin halka mahıuı yaptırmıf 
olduğu 100000 radyo aletinin model 
harfleridir. V. E. (Volkıemphaenger) 
yani (Halk alıcı aleti) kelimelerinin 
ba§ harfleridir. 

Bu aletler her ailenin alabileceği ko 
!ay taksit şeraiti ve ucuz bir fiatle 
muhtelif elektrik cereyanlanna mah
suı cinslerden imal olunınuıtur. Son 
sistem ve hoparlörü bir arada olan 
301 model bu alet Propaganda Nazı
rı Göbbels tarafından en tanınmış Al
man müheodiılerinden Leithaeuser 
ile Griesing tarafından vücuda getiril
mittir. Aletlerin bir kısmı bakelit, bir 
kısmı da tahtadan yapılmıf, fiatleri 
76 §ar mark ki bizim paramızla 36 
liraya satılmaktadır. Bu ayarda bir a
let bizim piyasamızda maalesef 200 
liradan &fağı alınamamaktadır. 

Bu aletlerin baılıca sebebi imali 30 
kanunusani 1933 tarihinde vukua ge
len Alınan inkıli.bına bir hitıra olma
sıdır. Bu parti aletlerden batka daha 
bir kaç yüz bin aletin imali muhtemel
dir. 

Viyana radyo sergisi 
Bu seneki Viyana radyo sergisin

den bahıetmiıtik. Sergi 3 eylUI pazar 
gününden 10 eylule ka4ar açık bulu
nacaktır. 

Malul gaziler heyeti 
tasdik edildi 

Malulgaziler kongresinde yeni ida
re heyetine intihap edilenlerin listesi 
tasdik edilmek üzre vilayete bildiri
mitti. T~ckikat neticesinde kongrede 
mukayyet azadan nizamnamenin em
rettiği muayyen niıbetin hazır bulun
duğu ve intihabın kanun dairesinde 
yapıldığı anlaşılmıt, intihap taıdik e
. dilmiştir. Yeni idare heyeti eıki ida
re heyetinin hesabatının alakadar me 
murin huzurile tetkikini istemiş, vili.· 
yetçe bu talep te kabul edilmiştir. Es
ki idare heyetinin hesabatı tetkik e
dilecektir. 

Bir ayda neler tutuldu? 
lıtanbul inhisarlar batmüdürlüğü 

takibat idaresi memurları tarafından 
son bir ay zarfında yakalanan kaçak 
maddeler tunlardır: 

208,935 sigara kağıdı, 725 çakmak 
ta§ı, 28 çakmak, 42 deste iskambil ka 
ğıdı, 1 kilo barut, 1 tabanca, torba 
içinde 25 kilo esrar, bet buçuk kilo 
rakı, hali faaliyette bulunan bir rakı 
kaazru, 400 kilo cibre , 14 tezkeresiz 
meyhane, 294 paket mamul aigara ve 
tütün, 26767 paket köylü sigarası, 300 
paket halk sigara11, 402 ° paket asker 
sigarası. BunJan satanlar ve itleten· 
ler ihtisaı mahkemesine tevdi edilmiı 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
Berlinde büyük bir radyo sergisi 18 a
ğustos cuma günü açılmı§tır. 

Bu, Almanyada açılan sergilerin 10 
uncusudur. 

Geçen on sene zarfında radyo tek
niğinin ne kadar terakki ettiğini dü .. 
fÜnecck olursak hayret etmemek ka
bil değildir. 

1924 senesinde ilk radyo sergisi kü 
§&t edildiğinde serginin en kahraman 
radyo aleti bir galenli dedektör idi. 
Bugün çocuklann oyuncağı olan lam
basız ve kulaklık ile yalnız mahalli 
merkezi dinleten bu alet bu aenenin 
en yeni sistem bir aletinden daha yük
sek bir fiatle satılmaktaydı. 

Bundan bir kaç ıene sonra lambalı 
ve fakat batarya ve akümülatör ile 
çalışan, çama~ır sandığına yakın bü .. 
yüklükte ve boyu nispetinde bir fi. 
aite hoparlörlü alıcı aletler vücuda 
getirilmişti. Yüksek fiatlerle satılan 
bu aletlere bir türlü rağbet olamıyor
du. 

Bir müddet sonra fabrikalar çoğal
mıya batladı, ucuz aletler meydana 
getirildi ve az bir zaman zarfında ba
tarya yerine fehir cereyanından istifa
de çareleri bulunarak aletlere haricen 
cereyana merbut tansiyon anodik 
ile bataryadaki cereyanı vermeğe mu 
vaffak oldular. 

Aletlerin tekamülü ile beraber bit
tabi gönderici merkezler de o derece 
ıslah ediliyor, seneden seneye iki, üç 
hatta 5 yeni merkez imal ediliyordu. 

Bir gün bu sayede sesli film ve gra
mofon plaklarını çalmıya mahsus "pik 
up,, denilen divafrağım icat edildi. 
Bununla plaklardaki iğne giirültüsü 
tamamen izale olmuş ve ıöyliyenin ae
si bütün tabiiliğile hoparlörden akset· 
tiriliyordu. 

Son senelerde akümülatör de kaldı
nldı. Artık her §'OY aletin içerisine i
mal edilerek evvelce S, 6 parça olan 
bir alet 2 parçadan ibaret (alet ve ho
parlör) kalıyordu. 

Şimdi yalnız bir ıı:üçlük kalıyordu. 
Aranılan her hangi bir istasyonu bul
mak için iki üç ayar düğmesinin ayn 
ayn numaralara getirmek laz.on ~e.. 
liyordu ki bu herkesin harcı değildi. 
Bu yüzden bir çok kimseler evlerine 
radyo almaktan çekiniyor, tecrübe i .. 
çin eve getirdikleri aleti kullanama
dıklanndan tekrar radyocuya iade e .. 
diyorlardı. Eıki amatörler bile her ye 
ni gördükleri alet ile her istasyonu 
kolayca bulamamaktaydılar. 

Geçen seneki modellerde bu güçlü
ğün de kolayı bulunup bir kaç ayar 
düğmesi yerine bir tek düfrme bırakıl
mıf, iki parçalı olan alet te hoparlör 
ile birle§ip komple alet tek bir parça 
olarak yapılınıJtır. Makinelerin ço
ğunda radyo merkezlerinin iaimleri 
yazılı, yazılı olmıyanların da bir liste 
halinde nerede hangi merkezin bulun
puğu gösterilmektedir. 

lıte bu ıeneki Berlin sergisini yal
nız bu çeıit son aistem aletler itııal e
diyor. 

Dünya rekorunu kıran tayyareci W iley 
Post ile General Balbo Nevyork rad
yosunda biribirlerini tebrik ediyorlar. 

Ziraat sergtsi tehir 
ediliyor 

28 eylulde açılacak Ziraat sergisi
nin tehiri için tavukçular tarafından 
müracaat vaki olmuıtur. Tavukçular 
timdi tavuklann tüydökme zamanı ol 
duğunu ve teıhiri imkanı bulunmadı
ğını anlatmıılardır. Serginin 15 - 20 
gün tehir edilmesi muhtemeldir. 

Tütün ikramiyeleri 
1580 numaralı kanun mucibince 

tütün ikramiyelerinin münhasıran 

harp mal\illerine verilmesi lAzımdır. 
Halbuki bu her nasılaa yanlıt anlatıl
mıt ve ıimdiye kadar alelıtlak bütün 
askeri malül mütekaitlere ikramiye 
verilmiıtir. Bu ıene ikramiye yalnız 
tehit yetimlerine verilmiı, malullerin
ki tehir olurunuıtur. Vekalet harp 
malullerini tesbit ettirmektedir. Bu se 
ne tütün ikramiyeleri münhasıran harp 
malüllerine verilecektir. 

L KUçUk haberler 

ıt Ziraat umum müdürü - latan· 
bulda bulunan Ziraat umum müdürü 
Tevfik Bey dün Ankaraya gitmiştir. 

* Halkalı Ziraat mektebi - Hal
kalı ziraat mektebinin bulunduğu a
razi 2iraate gayrisalih olduğu için 
yeni bir bina v~ arazi aranıyordu. Ya
pılan araıtmna neticesinde §İmdilik 
mÜ&aİt bina bulunamamıt ve mekte .. 
bin timdi ki ha ide eski yerinde kalma 
aına karar veri1mittir. 

Erzurum· 
Sıvas hattı 

--o--

Malatya hatb 293 
kilometrede 

s 

•o M uncu 

Malatya ılemiryolu inıaatı hara• 
retle devam etmektedir. Fırat istas
yonuna kadar giden Demiryolu ve 
tren 293 Üncü kilometrede Bekir Hü
seyin istasyonuna kavuımuıtur. 

•• * 
Ulukııla, Boğazköprü demiryolu 

tamamlanmı§ ve Karadenizle Akde
niz demiryolile biribirine bağlanmı§
tır. Vatanı demir ağla örmek azminin 
bu yeni verimile beraber cümhuriye 
tin en büyük nafia eserlerinden biri 
olacak olan Sivas .. Erzurum demiryo• 
lunun 1 eyl\ilden itibaren inıasına 
ba§lanmııtır. lsmet Pa~a Hazretleri
nin bu ay içinde Sivaaa giderek reı· 
men ilk kazmayı vurmaları ve ilk ta· 
şı koymaları muhtemeldir. Ba§vekili
mizin kullanacağı kazmayı ve malayı 
mühendisler gümüşten yaptırmışlar
dır. Bunlar, Nafia veki.leti müzesine 
konulacaktır. 

SIV AS, 5. A. A. - Sivas - Erzurum 
haltının İnşabna dün baılanmı§t:r. 
Va:t. 'ı e•as resmi birkaç gün sonra ya
pılacab.tır. 

Derleme fişleri 
ANKARA, S. A. A. - Vilayetlerden 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti Umumi meı 
kezine Ağustos ayı içinde 6647 deri& 
me fişi gelmiştir. 

Bu suretle ıimdiye kadar gelen fiı· 
!erin yekunu 122.511 ' i bulmuıtur. 

Bunlardan Vilayetlerin hisselerine 
düıen miktar ıunlardır : 

Afyon 2177, Amasya 1408, Ankara 
12171, Antalya 2350, Aydın 797. Balı
kesir 1373, Bayazit 794, Bilecik 2429, 
Bolu 1602, Bordur 617. Buraa 2998. 
Çanakkale 3775, Çankın 878, Çorum 
885, Çorum 1984, Denizli 2686, Diyarı 
bekir 1813, Edime 21241, Elaziz 720, 
Erzincan 782, Erzunım 570, Eski§ehir 
1615, Gaziantep 1850, Gümüthane 976, 
lçel 3048, lzmir 1973, lıparta 4039, ls
tanbul 17436, Kars 1085, Kastamonu 
1808. Kayseri 3060, Kırklareli 355, 
Kırkşehir 2675, Kocaeli 1452, Konya 
5815, Kütahya 2838, Malatya 850, Ma
nisa 1214, Maraş 737, Mardin 134, Muğ• 
la 2052, Mu, 195, Niğde 2516, Ordu 
2036, Samsun 2460, Seyhan 5774, Sürt 
95, Sinop 1386, Trabzon 1781, Tekirdağ 
1040, Tokat 1255, Urfa 703, Van 289, 
Yozgat 973, Zonguldak 2096. 

Şehitlikleri imar cemiye 
tinin seyahati 

Ş•hitlikleri İymar cemiyetinden: 
Şehitleririmizin hatıralarını taziz mala 

sadiyle Çanakkaleye mürettep seyahat· 
ta talısi• olunan Gülcemal vapunı 1 
eyhil pcr§embe günü saat 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak ve cumartesi sa• 
bahı dönecektir. 

Bu seyahat ve merasime ittirak ede
cek ze"atm \"aktinde vapurda hazır bu• 
lunmalan rica olunur. 

Bir vapur gezintisi 
Şark Demiryollan Memurin cemi· 

yeti tarafından bir vapur gezintisi ter 
tip olunmuştur. Programı gayet zen
gin olan bu gezinti 8 eylul 933 te 
köprüden kalkacak olan Akanın Bü
yükada vapurile Boğaziçi, Filurya, 
Adalara gidecek ve vapurda güzel bit 
cazbant ile mükellef bir büfe vardır •• 
Gayet ucuz fiyatla satılmakta olaıı 

biletler de, vapur gezintisi ile beraber 
hem öğle yemeği, hem de ak§am da. 
hildir. 

Yeni nefrlyat 

Posta tarihi tetkikleri 
Türk telgraf ve posta tarihine ait 

tetkiklerden birincisi olarak "Telgraf
çılıkta ana dilimiz ve Mustafa Efendi , 
ismindeki proşür A. Baba Bey tarafın: 
dan ne,rolunmuştur. 

Etiler (Hititler) 
Anadolunun tarihten evvelki devir

leri hakkında yakın zamana kadar pek 
az ıeyler biliyor<luk. Arkeoloğya ilmi 
bize yurdumuzun çok eski hayatına da
ir kıymetli vesikalar vermiıtir. lıte 
Hititler hakkındaki bilgilerimiz de bu 
ilim sayesinde ıründen güne artmakta. 
dır. 

Salilhattin Kandemir Beyin yeni 
netrolunan ETiLER (Hititler) iıimli 
kitabı bize bu meraklı ve faydalı mev
zuu tanıtması ve bu ıahada yazılmıı illı 
eser olması itibarile okunmağa değer. 

Etiler, ilmi bir eser olmaktan ziyade bu 
vulgaristanion'dur. Türk münevverleri
ne bu kitapla anlatılmak iıtenilen ıey 
ıudur: 

Etiler kimlerdir. Bu kavim hakkın· 
da nasıl malumat ıahibi olduk Kimlcı, 
nasıl çalışarak bize bunlar hakkında 
malUreat verdi? Anadoluda nerelerde 
hafriyatlar yapıldı. Hafriyat nedir, na· 
sıl olur? Meşhur Eti ıehirleri nereler. 
dedir? Etilerin dinleri, bukuklan, as
kerlikleri, aanatlan, yazıları, siyasi 4,. 
yatları hakkında neler biliyoruz? Kü· 
çukasya 5000 sene evvel nasıl bir me
deniyete malikti ? 

Bu mevzular kitapta iyi bir tasnif 
altında sade ve açık bir dille ve heı 
tabakanın anlıyacağı bir şekilde itlen· 
miıtir, Kitabın fihristine bir göz gez· 
dinn.,k kifidir. 

Türk Maarif Cemiyeti tarafından 
neşrolunan ETiLER 212 sahifedir ve 
resimlidir. Fiyatı 75 kuruftur. Bütün 
okuyucularımıza tavıirıe ederiz. 
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Kongre, idare heyetini devirdi M. Çaldaris pazar günü geliyor 
(Başı 1 inci •ahi/ede) 

liralığı gayri mübadillere verilebile.:eği 
anlaşılarak Ziraat Bankasına devredil
miıtir. 

rada bir çork emlak bulduk, dediler. 
Emlak çıkarmı§lar ... Ben elimde!..i uç 
kuruşluk bonoyu Galatadaki bazir· 
gi.na sattıktan sonra neme Jizım ... 
Aynası İ§tir kİ§İnİn !ifa bakılmaz! ..• 
dedi. 

. . (~aşı 1 inci aahilede) ı · Saat 13,45 te de Hariciye Vekili 
nsın hus~s•. aurette cuma akıamına ~a Beyefendi tarafından misafirler şerefine 
dar ıehrımızde kalması muhtemeldır. Ankara Palas'ta bir öğle yemeği verile-

·Beyaz düşmanın meş'um zekası işliyor 
(Başı 1 inci sahifede) dun, uzaktan alakalan ol<!uğu za.,ne 

duğu kasanın anahtarını çıkarını;, ka dilen müteaddit kimseler;n ifadeleri· 

Bu seyahate Madam Çaldaris ve Ma- cektir. ksayı açmıt ]ve !ere ~ırakb tılğı torba11~rı ne müracaat edimİftir. ı.ndilik •elriz 

Şimdiye kadar gayri mübadillerin 
istihkaklarma kartılık olarak 1908 par· 
c;a emlak bulunmuş, bunlardan 394 par· 
çası satılmıştır. 

140 parça emlak le müzayedede
dir. 

Sözüne devam ederek, heyetln 
Maliye vekili ile temasında eğer gayri 
mübadillerin vaziyeti haklrile anla
blsaydı, hükumetin alaka göster
mesine imk_,n olmadığını söyledi ve 

dam Peamazoğlu'dan baıka kadın İŞ• 
tirak etmiyecektir. Yqnan Hariciye 
nazırı M. Maksimos bu seyahate iıti
rak etmeyecektir. M. Maksimosun bu 
seyahate İştirak etmemesi, Yunan maha
filince, dahili siyasetten dolayı istifa 
etmek niyetinde bulunduğuna hamle· 
dilmektedir. Bu takdirde Yunan Hari
ciye nazırlığına Milli iktısat nazın 
M. Pesmezoğlu tayin edilecektir. Tes
bit edilen seyahat programı ııudur: 

Saat 20,30 da Başvekil Paıa Hazret
leri ve refikaları Hanımefendi tarafın
dan misafirler tr.refine Ankara Palas'ta 
bir akşam yemeği verilecek ve yemeği 
bı·· kabul reımi takip ede.:ektir. 

asaya yer eıtırmege at ~ştır • :ım it.işi kadar nezaret altında b-..ı:lundu--
bu sırada, yanı batında bırden bıre - .. 1 . 

d k 'k" d b" . gu soy enmektedır. Bunlar enıniyet mey ana çı anı ı memur an ırı, o- .. d .. ·· F h · B 
muzuna dokunmuş ve torbala.,.ı D"ua- mu ur~ ~ ?11 ~y tar .. ,f,nda..n isti~· 
yene etmek istediklerini söylemıştir. vap edılmıştır. Dun şelı~ı.., •le ala-

1.adar bulunduğundan fiipJ.., edilen Para yerine .• Eroin! 
muhtelif ev ve yazıhanclt'.'rden , bu 
meyanda Sanasaryan hanında bangct' 
Safranın 4 ... 5 numaralı y.., J:ıhanes;n .. 
de aramalar yapılmıştır •. Y azıba;ıede 
yalnız bir defter ve derbi at yı.rışları• 
na ait piyanko bileti bulunmu•tur. 
Bandırmada da takibata ve tahkıkP.ta 
başlanmı§tır. 

12 EYLÜL SALI GONO : 446 parça da müzayedeye hazır bir 
haldedir. 

Şimdiye kadar satıılar neticesinde 
5,128,000 liralık gayri mübadil bonosu 
itfa edilmiıtir. Takdiri kıymet komis
yonu daha ziyade çalıştığı için Maliye 
vekili Beye müracaat etmiştik. Vekil 
Bey, letebbüsümüze cevaben, komisyo
nu Ankaraya getirerek nezareti altında 
çalıttırabileceğini bildirdi. idare heyeti 
de başka çare bulamadığından ittifakla 
bunu kabul etti. Fakat emri vaki olunca 
tesarruf için komisyondaki mümesiille
rimiz azaltıldı. Fakat bütün gayretimi
ze rağmen gayri mübadillerin haklı ıi
kiıyetleri devam ediyor, çünkü bunlara 
nihayet verecek kat'i çare bulunamıyor. 

sözünü bitirirken: • 
- Muvaffak olamıyanlara düıen 

iıtifa etmektir! dedi. 

lktısat Vekili Beyefendi tarafından 
misafider terefine saat 13,30 da Anka
ra Pafas'ta bir öğle yemeği verilecektir. 

Yunan sefiri M. Sekellaropulos tara· 
fıntlan saat 20,30 da bir akşam yemeği 
,·erilecek ve yemeği bir süvare takip e
decektir. 

Kaldiron fena halde f&fBll'.mış, fa· 
kat çarçabuk kendini toplamağa ~a
lıtarak: 

- Bunlar para, banger Safranındır. 
diye kasayı alelacele kapamak İste
miştir. Fak at bütün çabaJamalan fay 
da vermemi§, torbalar muayene ediJ
mit, içinden para yerine eroin çıkmış
tır. Kaldiron, bu vaziyet karınnnc!u, 
''yandım" diye mırıldanarak ~endele
mit ve dıvara dayanmıştır. Kasadan 
on kilo kadar eroin çıkmıştır Kaldi
ron ve efendisi banlıer Safra bir 
az sonra ceJbedilmiştir. 

Şahap Bey, bazı itirazlarda bu
lundu ve Yeni Asırda çıkan makale 
muharriri lsmail Hakkı Beyin müda
faasını yaptı ve tekrar hakkı huzur
lara iliıerek bu heyeti idare kalacak
sa cemiyeti feshetmeli., teklifinde bu
lundu. 

Şevket Bey - Takdiri krymel ko
misyonu azasının aldığı hakkı httzur 
Ve komisyonun Ankaraya nakline 
itiraz etti. 

Ziyaret programı 
Yunan başvekili M. Çaldaris ve refa

katinde bulunan zevatın Ankarayı ziya· 
retleri münasebetile yapdacak program 
tudur : 

10 EYLÜL 1933 PAZAR GONO: 
Yunan bafvekili M. Çaldaris ve refi. 

kası, hariciye nazırı M. Maksimos ve 
refikası ile kerimesi ve refakatlerinde 
bulunan zevat " Elli" Yunan kruvazö
rile Eylülün onuncu Pazar günü lstan-

13 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ: 
Atina elçisi Enis Beyefendi tarafın

dan misafirler terefine saat 13,30 da 
Marmara köşkünde bir öğle yemeği ve 
rilecektir. 

Bilhassa küçük istihkak sahipleri 
zaruret yüzünden istihkak mazbataları
nı yok pahasına satıyorlar. Vekil Bey, 
ikinci tevziatın e.Yliilde yapılacağını söy
lemiılerdi. Artık kendilerine vaitlerini 
hatırlatınak zamanı gelmiştir . ., 

Ahmet Bey - Teferrüatla meuul 
oluyoruz. Maksadımız, hakkımızı al
maktır. Burada Hasan Bey Hüsey•n 
Bey meselesi yoktur. Evvela yeni bir 
idare heyeti seçelim. Bundan •onra 
ft-ı ne tekilde para istiyeceğimizi tea-
bit edelim. 

Ali Bey - Bu cemiyet gayri Ira-

• bula geleceklerdir. 
Misafirleri hamil bulunan kruvazörü 

tayyarelerimiz Tekirdağ açıklannda kar 
ıılayacaklardır. Tayyareler kruvazöre 
Haydarpaşa önüne kadar refakat edecek 
ferdir. 

S:ıat 16,30 da Cümburiyet Halk Frr
kası Katibi Umumisi Recep Beyefendi 
tarafından Halkevinde bir çay ziyafeti 
verilecek ve çayı Riya!eticümhur filar .. 
nıonil:.. orkestrasının konseri takip ede
ceklri. 

Balkan birliği reisi Trabzon meb'usu 
H;;san Beyefendi misafirler şerefine A
nadolu kullibünde saat 20,30 da bir ak
pn: yemeği verecektir. 

idare heyetine hücum 
Rapor okı•.,duktan sonra, Şahap B. 

kürsüye gelerek heyeti idareye hücum 
etti ve vazifelerini yapmadıklarım ileri 
sürdü. Gayri mübadil haklannın tevzi 
ettirilmediğinden tikayet etti ve bu ara
da lzmirde çıkan Yeni Asırdan bazı fık
ralar okudu. Bunda, gayri mübadille
rin bir çiftlik gibi istismar edildikleri 
yazılıyordu. 

. nunidir. Gayri mübadiller cemiyctı. 
gayri mübadilleri istismar ediyor. Ka
nunen feshi lazımdır. 

lstanbul Vali ve Belediye reisi Beye
fendi ve misafirlerin mihrnandarlıkla
nna tayin edilen Hariciye Vekaleti hu
susi kalem müdürü Refik Amir Bey, 
ikinci daire biri11ci ııube müdürü Celil 
Osman Bey ve protokol §ef muavini 
Münir lbrahim Bey motörle Haydarpaşa 
açıklarında kruvazörü karşılayacaklar 
ve gemiye çıkarak Cümburiyet hüku
meti, Baıvekil Paıa Hazretleri ve Ha
riciye Vekili Beyefendi namına beyanı 
hoıamedi edeceklerdir. 

14 Eylul PERŞEMBE GONO : 
Vali ve Belediye reisi Nevzat Beye 

fendi tarafından saat 13,30 da misafir
le\· ~<.refine Şehir Lokantasında bir öğ
le yemeği verilecektir. 

Kadri Bey - BugÜnkü içtimadan 
gaye intihap itidir. Sonra da gayri mü
badillere yeni bono tevzii meselesi var. 
Yeni heyet, çok bir İf yapmadı. 

Bu esnada gürültüler oldu. IMlinaka
talar büyüdü. 

Müteakiben Ali Bey kürsüye geldi. 
Gayrı Mübadiller Cemiyetinin bir te
fekkül halinde olmadığını, bir cemiyet 
telakki edilemiyeceğini söyledi. 

Masraflar çoğaldı mı? 
Tahir Kevkep Bey, idare heyetin

den çekildiğini, çünkü orasının bir en
cümeni has teklini aldığını söyledi ve 

• a.sraflann çoğaldığından bahsetti. 

Ma,tak Bey cevap veriyor! 
Müıtak Bey itirazlara cevap vere

rek dedi ki: 
- idare heyetleri, teıekkür alma

ia değil, itimada layık olduklannı is
pat etın~e çalıırrlar. Haldamnız tev• 
zi ettirilmedi diyorlar. idare heyeti, ver
diiiniz direktif dairesinde tqebbüsat
ta bulunarak bono tevziatına baılanma· 
sını temine çalışmıt, tqebbüslerini yap· 
mıı, vait1er a1mııbr. Bu vaitlerin in .. 
fazı zamanı hulul etmek üzeredir. 

Aylıklardan, hakkı huzurlardan bah
settiler, Ye Yeni Asnn yanlıt maliima
ta istina.ı..n yazdığı makaleyi okudu
lar. 

Hakkı huzur, senelerdenberi mevcut 
lıir lııaidenin idamesidir, Müıtak Bey 
bundan sonra, mektum emlakin meyda
na çıkarılması için yapılan tarama ame
liyesinden ve bu iıle uğratanlara veri
len maaılarclan bahsetti. Ve heyetlerin 
timcliye kadar milyonlarca liralık emla
IU meydana çıkardığını, hakkı huzur O· 

larak verilen paranın yevmiye 7.5 lira
dan ibaret olduğunu, söyledikten son
ra: 

- Bu parayi fazla bulanlar varsa, 
İ§i fahriyen deruhte buyurmakta ser
lıattirler. Ali Bey, cemiyetin vücudu
nu inkir ettiler. Halbuki o mevcut ol
-yan cemiyetin idare heyetine girmek 
İçin propaganda yapan gene kendileri
dir deci;. 

Ve Tahir Kevkep Beyin encümen 
his tabirine de iliıerek: 

- Kendileri itlerinin çokluğundan 
bahsettiler ve davem edemiyecelderini 
bildirdiler. Kendisine İğmazı ayin edil
di. Şimdi encümeni hiıtaıı bahsediyor
lar. Böyle bir ıey vaki değildir! Ceva
bmı verdi 

Ve sö:ı"üne devam ederek: 
- Hiç bir maoraf artmıı değildir. 

Ben reis olarak değil 250 lira, 250 pa
ra bile almamıtımdır. Uzak yerlerden 
ııleriai bırakarak gelenlere hakin hu
zur verilmemesi de insafla kabili telif 
değildir eledi. 

Avukat Hikmet 8. 
Müıtak Beyden sonra sabık müstan• 

tik avukat Hikmet Bey söz a:dı: : 
- lfeddeniz de sizler gibi gayri 

mübadiller sıfatile bir çok elem ve ız
tırap çekmif bir vatandaıım. Şimdi
ye kadar bir çok içtimalar yapıldı. 
Kongrelerde söylenen sözleri hüliısa 
edecek değilim. Yalnız ıunu diyece• 
ğim: 

Heyeti idare raponı, bizi tatmin e
decek mahiyette değildir. Şurada bıı-

Milliyet'in romanı: 4 

Müıtak Bey, ellerde dola§an kır
mızı ve beyaz listelerin idare heyeti 
tarafından tertip edilmemiş olduğunu 
tasrihe lüzum gördü. 

Muştak 8. tekrar kürsüde 
Mu,tak B. tekrar söz aldı ve : 
- idare heyeti raporunun herkesi 

memnun etmesi imki.nı yoktur. Biz Jz. 
mir, Samsu~ ve diğer mühitlerde iki 
milyon liralık mal meydana çıkannanın 
bir hizmet olduğunu sanıyorduk. Görü
yoruz ki öyle değilmit. dedi ve Gayrimü 
badillerin feci vaziyetlerini yalnız Mali
ye vekiline değil, bütün meclia muhiti
ne aksettirdiklerini, Başvekil Paıanın 
ırayrimübadiller itine büyük alaka gös
terdiklerini anlattı. ve: 

- Hülıumet ne kadar bilmek lazım
"" o kadar biliyor. Daha fazlaııru bildir 
mek lıizim elimizde değildi. 

Ahmet Bey - Bir an evvel intihaba 
eeçilmesi noktai nazarını ileri aürdü. 

Ata Bey - Teıkilatı esasiye kanunu
nun 73 üncü maddesinden bahis açarak 
bazı tarizlerde bulundu "Hükiimetten 
bizi açlıktan kurtarmasını İsleyelim. Ye
ni idare heyetinden bunun teminini bek 
!eriz" dedi ve ilave etti: 

- Benim bu kadar serbest söyliye-
bilmekliğim Cüınhüriyetin vücüduna 
imam ettiğimdendir. 

Cesareti arkadaıları iı batına ge
çirelim ! 

Hüsnü Bey - Yeni idare heyetinin 
bono tevzii itini temin için bütün ted
birleri almalarını, komisyondaki para
nın iıtirdadmı, komisyonun lstanbula 
iadesini yeni idare heyetinin ücret ve 
maq namile para almamaaını teklif et. 
ti. f, 

Bundan sonra cemiyet hesaplarının 
maliye müfettiıleri tarafından tetkikini 
isteyen bir takrir uzun münakqalardan 
sonra reye konmadı. Bundan sonra daha 
bazı münaka§a)ar oldu intihap yapd
mazdan evvel hükUmetten istenecek teY 
!erin tesbiti leh ve aleyhte sözler söy
lendi neticede İntabap yapobnak üzere 
bet dakika celseye ara verildi. Teneffüs
ten sonra celse tekrar açılarak dahili 
nizamnamenin 12 inci maddesi mücibin 
ce 5 ıruntakadan ikiter ve hariçten 
seçilt>cek iki namzedin yeni idare heye.. 
tini teşkil edecekleri riyaset makamı 
tarafından azaya hatırlatılarak intihaba 
haf landı. 

intihap çok #rÜrültülü 
lntahap çok görültülü oldu. Azaya 

birer beyaz birer pembe ikiter rey pu
sulası dağıtılmıştı. 

Celiıl Nuri Bey -Herkes serbestir. 
istediğine rey verir, pusulanın kıymeti 
yoktur, dedi. 

Bundan sonra rey esnasında vekiılet 
usuJu kabul olunsun mu, olunmasm mı 
münaka§ası batladı. Neticede herke
sin ancak bir kişiye rey verebileceği ka
bul olundu. Azadan bazıları salonu terk 
ederek çıktılar. 

- Böyle intihap olmasl Fesedilsinl 
diye bağıranlar vardı. Biraz sonra sÜ· 
kunet tekrar avdet etti. 

Yeni idare heyeti 
Ve intahabm bir saat sonra neticesi 

anlaşıldı. Toplanan rey vaı;akalarının 
tasnifi neticesinde ıu zevat yeni idare 
heyeti azalıklanna seçildiler: 

Tekirdağı mel:!usu (Faik B.) , Der
viı B. - Garbi Trakyadan, Tekirdağ 
meb'usu Celil Nuri ve mütekait vali
lerden Hüsnü Beyler Epir'den, Hasan 
Vafi. Ali Azmi beyler Adalardan, Tabir 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'da ainema yıldızlarının romanı 

Ya=n: VICKI BAUM Terceme: KAMRAN ŞERiF 
- Haydi, cicim.. Bir iki lakırdı 

IÖylemek lazım .•• 
Nihayet ağzından yirmi bef santi 

metre ötede duran mikrofon .• Bir an 
içinde umumun rağbetine mazhar ol
manın yolunu Yl'Dİden bulmut gibiy
di. 

- Allo .•• Ahali ... Hollywood'a tek 
rar geldiğim için o kadar mes'udum 
ki ... Senelerdenberi ilk defa olarak 
bir temsilde hazır bulunuyorum. Bil
hassa Oliver'i Kordogan rolünde gör .. 
meğe geldim. Büyük bir muvaffaki
yet kazanacağını zannediyorum. Ge· 
ne göriitürüz, dostlarım! 

Kapının Üzerindeki ho-parlör, bu 
aözleri, Hollywood'un bütün ıinema 
ho-parlörleri ile birlikt .. tekrar etti. 

Halkın arasından iki kiti çıkı;-

Donka'yı selamladı: 

Bunlar F eniks Sinema Şirketi di
rektörü Rill T umer ile seyrek saçlı, 
çehresi müphem surette Hollandalıyı 
andıran dev cüsseli bir adam olan 
methur vazıı ıahne Eisen Lohr'du. 
Sonra sıra, kadınlann eldivenli elle
rine, fısıltılı ÖpÜtmelere geleli. 

Biri, yanındakine aordu: 
- Konuşmasını oğrendi mi? A

caba konupbiliyor mu? 
Öbürü cevap verdi: 
- Oliver'den öğrenmİ§lir. Baksa

na, Balkan şivesini bırakmı§, lngiliz 
şivesiyle konuşuyor ... 

Oliver hafifçe himayekar bir ta
vırla Donkanın ko'luna girdi. Kadı
nın titrediğini hiaaetti. Onu bunun i
çin seviyordu. Kadın, bu giriıle, OJi. 

Kruvazör Haydarpaşa dalgakıranı a
çığında demirlemezden evvel şehri top 
atmak suretile selamlayacak ve işbu se-
18.m resmine Selimiye önüne vazedile .. 
cek bir batarya mukabele edecektir. 

Kruvazör, demirledikten sonra misafir 
ler Haydarpata nhtıınına çakac&k ve 
merasimi askeriye ile kartılanacaktır. 

Haydarpat arıhtımında merkez ku
mandanı Bey, Viliyet ve belediye rei
si ruuavinleri Beyler ve lıtanbul emni
yet ınüdürü Bey tarafından karşılana
caktn·. 

HaydarpafB nbtıınında bir bölük as
ker ile askeri miizika bulunacak ve as
ken müzika Yunan milJi marşını çala .. 
caktır. Haydarpata istasyonu methali
ne " Sefa Geldiniz" ibaresini havi bir 
tak İnf8 edilecek, gerek nhtım ve gerek 
istasyon Türk ve Yunan bayraldarile 
donatılacaktır. 

Hususi tren saat 16,30 da Ankaraya 
müteveccihen hareket edecektir. 

11 EYLÜL PAZARTESi GONO: 
Hususi tren saat 10,30 da Ankaraya 

muvasalat edecektir. 
Ankara İstasyonu Türk ve Yunan bay 

raklarile tezyin edilecek ve bir bölük 
asker tarafından selam resmi ifa edile
cek, müzika Yunan milli marımı çala· 
caktır. 

lstaayonda Batvekil Paşa Ha:zretleri
le refikaları Hanımefendi, Hmeiye ve 
11.ıuat Vekilleri Beyefendiler, Trabzon 
melı'usu Hasan ve Ciimburiyet Halk 
Fırkası katibi umumisi Kütahya meb'a 
su Recep Beyefendiler, Ankara Vali ve 
belediye reisi Beyefenı!i, Hariciye Ve
kileti umumi katibi, ikinci daire ıefi ile 
protokol dairesi tefi Beyefendiler ve 
Merkez kumandanı Bey, Ankara emni
yet müdürü Bey misafirleri istikbal e
deceklerdir. 

Misafirler Ankara Palas'ta ihzar e
dilen dairelerde istirahat ettikten son· 
ra, Yunan sefirinin refakatlie Hariciye 
Vekili Beyefendiyi saat 11,30 da ve Ba~ 
vekil PafB Hazretlerini saat 12 ele ziya 
ret edeceklerdir. 

Başvekil Paıa Hazretlerinin refilıala
n Hanımefendiye ve Vekil Beyefendi
lere ve Ankarada bulunan refikalan 
Hanımefendilere kart bırakacaklardır. 

Hariciye Vekili Beyefendi saat 12,45 
te, Başvekil PafB Hazretleri saat 13,15 
le kendilerine vaki ziyaretleri iade ede
ceklerdir. 

iktisat Vekili Beyefendi de saat 
12,30 da kendi•ini ziyaret eden Yunan 
ikıis:ıt nazırına saat 13 le ziyaretini ia .. 
do L><lecektir. 
Diğer Vekil Beyefendiler kart bırak

mak suretile iadei ziyaret ede.:ekler
dir. 

-

Kevkep, Şahap Hayfur beyler Tesalia
dan, Halil Pata. Mustafa Arif Make
donyadan, Sadet Sadık H., Cafer Tay. 
yar B. hariçten. 

Aza kendi alarmdan bir reiı seçecek 
!erdir. Celal Nuri Beyin reis intihap 
edilmesi çok kuvvetlidir. Kendileri gel
miyenlerden 18 kiti namına vekilet ka
bul edilmit ve bunlar hazır bulunıru· 
yanlar namına reylerini vermiılerdir. 

ver'le olan münasebetini ilan ediyor
du; bu münasebeti ilin etmek istiyor 
du; istediği bu idi. Oliver'in kolunda 
yürümek onun için bir zafer olacağı,. 
ru d\4ündükçe, Oliver onun hesabına 
ıaadet hissediyordu, Bunca elem ve 
kederden sonra bu cömert ruh, bu ıe 
refe müstehak olmuıtu. 

Usulca: 
- Gel, sevgilim ... Dedi. 

Bütün meslek hayatlarında fotoiira
fm kontrolü altında yatamı§ bir çiftin 
kökleımiş zerafeti ile çilek rengi kır
mızı balılar Üzerinde yürümeğe başladı
lar. 

Donka yürürken: 
- Busefer bq artist sensin. , dedi. 
Dışarda asılı reklamlarda Oliver'in 

ismi Rita Mara'nm isminin üstüne da
ha iri harflerle yazılıruıtı. Donka buna 
telmih ediyordu. Oliver, üç filminde Ri
ta ile birlikte oynarnıf, altı ay da onunla 
beraber yaıamııtı. Sonra Donka Oliver'e 
Pariste tesadüf etıniş, onu bir tikir ya• 
kalayıp Rodos adasına götürmüştü. 

Oliver: " 
- Evet! dedi. 

. Y anlannda iki sıra !etki 1 eden sılntık 
hır halde kaynatan daV<?tlilerin önünden 
geçtiler. - -

Misafirler akfam saat 17 de hareket 
e,len hususi trenle Ankarayı terkede.:ek 
!erdir. 

I.tikbalde hazır bulunan zevat tetyi 
de de hazrr bulunacaklardır. 

Misafirlere avdetlerinde mihmandar 
Beyler refakat edeceklerdir. 

Avdetle istikbalde yapılan askeri 
merasim aynen yapılacaktır. Misafirle
re Anlıarada ikametleri esna•ında mü 
ze]er, enstitüler ve tehrin temaıaya fa 
yan mahalleri gösterile.:ektir. 

15 EYLÜL CUMA : 
15 Eylül cuma günü hususi trenin 

saat 9 da Haydarpa!aya muvasaletinde 
misafirlerin Ankaraya hareketlerinde 
yapılan askeri merasim İcra edilecek ve 
misafirler rükUplanna tahsiı edilen mo
törle Seyrisefain rıhtımına ve oradan 
Perapalas oteline gideceklerdir. Teıyi
de bulunan zevat istikbalde de buluna 
caktır. lstanbula muvasalat günü misa
firler saat 10,30 da Vali .... Belediye reı
si Beyefendiyi ziyaret edeceklerdir. 
Saat 12 de de Vali Beyefendi, ziyare
ti iade edecektir. 

Türk - Yunan bankası 
teşkil ediliyor 

ATINA, 5 (A.A.) - Bir takım 
Türk ve Yunan bankalarının birle,e 
rek bir Türk - Yunan bankası teşkil 
edeceklerdir. Bu banka sayesinde iki 
memleket ticaret münasebetlerinin da 
ha ziyade canlanacağı bekleniyor. 

,.. ........................ , .. 
f •t. Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilAnlan 

. 

Topçu ve Nakliye mektebi 
hayvanatı için Mayıs 934 ga· 
yesine kadar olmak üzere yev 
miye azami 365 kilo arpanın 
kırdırılması aleni münakasaya 
konmuştur. Münakasası 6-
9-933 çarşamba gÜnÜ saat 14 
ten 14,30 za kadar yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasa gününde belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer 
kez Satın alına komisyonuna 
gelıneleri. (198) (4147) 

6041 

Ordu ihtiyacı İçin kapalı zarf 
la 1500 adet Su fıçısı alınacak
tır. İhalesi 14-9-933 perşembe 
günü saat 15 te yapılacaktır 
evsaf ve nümunesini görmek 
isteyenlerin her gün ve taliple
rin ihale günü belli saatten ev
vel teklif mektuplarını T opha
nede Merkez Satın alma komis 
yonuna vermeleri. 
(4326) 

(234) 
6059 

Donlca'run çehresi masum ve mesut bir 
tebessümlo parıldıyordu. 

- Rodos'u düşünmeni iıtiyorum ••• 
diye fısıldadı. 

Oliver, çehresinin parlaklığı zail ol
madan: 

- Bütün bunları. . buradaki ıeyleri 
sevmiyorum. • • diye cevap verdi. 

Donka: 
- Ben •. , ben çok seviyorum. • • de

di,. 
Arkalarında seyircilerin teıkil ettikleri 

sıra bozulmuıtu; herkes gelin güveğinin 
peşleri srra yürür gibi peşleri sıra yürü
yordu; zaten salon da, Arap üılübunclan 
mülhem bir Japonya kilisesini andırıyor
du. Oliver biletlerini verdi; lskoçya el
biseli bir hizmetçi kendilerine yol gös
terdi. O gece bütün müstahdimin uKar
dogann'ın ıerefine lskoçya etekliği ile 
başlanna lskoçya beresi giymiş oldukla· 
n için daha güzel görünüyorlardı. 

Oliver tekrar Donka'nın dirseğine sa
rdarak: 

- Puahh.. • • dedi , 
Tam o sırada önünden geçtikleri kol

tuk dizisinin en ucwıda Rita Mara, açık 
kırmızı kadife kostümü ile parıl panl 
parlıyordu; onun için Oliver, Donka'yı 
bir az daha korumak, ona biraz daha •i-

Fransaya gönderiliyor 
Safra Efendi, kendisinin bir ~eyden 

lıaberi olmadığını söylemiatİ<. Kaldi
ron ise, ifadesinde demİ§tİr ki: 

"- Ben, bunları Bandırmalı izzet 
Beyden alıyorum ve Fransaya se~ke· 
diyonım. Oradaki arkada~1arımız, 
bunları muhtelif yerlere satmaktadır 
lar." 

Bu ifade de, muhafaza teıkilatının 
~brimizden Fransaya eroin ~açıran 
bir ıebekenin mevcudiyeti hal,;kında
ki malUm~atını teyit etmi4 ve Fraı...sa
da beynelmilel bir eşbeken\n burad~n 
ı;onderilen eroinleri her tar•fa da!:ı· 
tıµ sattığı anla§ılmı§tır. Bnr.clırmalı 
izzet Beyin lstaobuJd,. buJu,,dui{u tes 
bit edilrnittir. Memurlar, ınumaileyhin 
de izi. üzerindedir. Muhafaza vıı; emni 
yet memurlan Fransa ile LıÜnasebet
le bulunan ve ~mdiyc kadar meyda
na çıkarılan eroin kapk;ısı şebekele 
rinden daha mühim ve vc·•i ccşkil5.tlı 
olan bu yeni §ebekenin diğPi men•up
?-.4nnı da ele geçirmek Üzere dün ge .. 
c.c geç vakte kadar faaliyttlPrİne de 
vıun etınişlerdir. ilk tahkik,.t, banger 
Safra'run Kaldironla bu kııçalcçılıkta 
pek alakadar bulunmadığı ihtimalini 
gosterıniştir. Maamafih t .. hlıikat ta
mik edilmektedir. Ve M. Safra ile or
taklarından M. Şiltren r.e:>a,.et altına 
almmıılardrr. Dün şebeke ile yakın· 

Muhafaza bQ§müdürünün izahatı 

Gümrük muhafaza bafmüdiirü Ha 
san Bey, dün akıam kendi~ile ııôril· 
ten bir muharririmize §unları aöy1e· 
mİ§tİr: 

''- Ev~, emniyet te§kilatile birlik· 
le çalışarak Fransada faaliyette bu· 
lunduğu anlaşılan beynelmilel hir se· 
bekenin burada eroin alıcısı o?an bir 
tebeke meydana çıkarılmıştır. Bc;,lar 
dan biri, eroinlerini saklama]< ir;-i.n e
min yer zannettikleri Osmanlı banka 
sından kiraladıkları kasaya tt>dal'ik 
ettiği 8 • ıe kiJo eroini koyarken cür
mü methut halinde derdest eJi!mişlir. 
Tahkikata devam edilmektedı·i." 

Banka müdürü ne diyor?. 
Bankanın lstanbul ıubesi müdürü 

bu hadise hakkında demiıtir ki: 
"- Hadise ile bankanın bir alaka· 

sı yoktur. Bankanın kiralık k<>saların 
dan lıiriai Kaldıron tarafından ki· 
ralanmıftır. Bu kasalar Ji.a 1ettayin 
her müşteriye verildiği gibi buna da 
kiralanmııtır. Müşterinin ka~ayr. ne 
sakladığı ile banka alakadar d .. ~:ı. 
Jir. Ve .. bu kasa kontrolsüz lcaoalar· 

.clandır. Kontrollü kasalar ancc.k n•e· 
mur huzurunda açılabilir.'' } 

Ayvalıkta kurtuluş 
bayramı 

:AYVALIK, 5 (Milliyet) - Kan· 
bamızm kurtulu, bayramı bugÜn çoş 
kun teıahüratla kutlulandı. 

Nafia Vekaletinden: 
İrmak- Filyos hattınm·trmak Km. 104,000 - 112,000 a· 

rası ikmali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Münakasa 5-10-933 tarihine müsadif j)erşembe gü
nü saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık maka· 
mında İcra edilecektir. Taliplerin cari seneye mahsus ticaret 
odası vesikası ve (2750) liralık muvakkat teminatlariyle bir 
likte ayni gÜn ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazım-

dır. Taliplerin Demiryol inşaat ında çalışmış Mühendis veya 
maruf bir Şirket olınaaı veya böyle bir Mühendisle hissedar 
olması meşruttur. Talipler bu husustaki şartnameleri on 
beşer lira mukabilinde Ankar ada Nafia vekaleti Levazım dai 
resinden tedarik edebilirler. (4618) 

Gümrük mı:hafaza umum - k11 ma ndanlığı 
Istanbul Satın alma komisyonundan 

·1- 1027 adet tüfek kayışı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık şartları ka ğıtlarmın tasdikli suretleri Sa· 

tmalına Komisyonundan alınacaktır. ..f 
3 - Pazarlık Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlı

ğı İstanbul Satınalına KomisY, onunda yapılacaktır. 
4 - Pazarlık 9-9-933 tarihine rastlayan cumartesi gü-

nü saat on dörttedir. ' 
5- İstekliler biçilmiş b edelin yüzde 7 ,5 ğu olan mu

vakkat teminatlarile belli saat ten evvel Komisyona gelsinler. 
Örnek her giin Komisyonda g ()rülebilir. (4658) 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

..,..... Bir borçtan dolayi Mahc uz ve paraya çevrilınesine karar 
verilen cem'an Üçyüz Üç (303) lira kıymetinde 10 masa 10 
Hasır Sandalya 15 Karyola 3 Narğile, bir divar halısı, bir de 
mir kasa 11-9-933 tarihine m üsadif pazartesi günü saat 9 da 
Galatada Meymenetli han civarında Bandırma otelinde açık 
arttırma ile satılacağından tal İplerin yevmü muayyeninde ma 
hallinde hazır bulunacak memuruna 933-1879, Dosya nu
marasiyle müracaatları ilan olunur. (4632) ~ 

per olmak ihtiyacını hissetmiıti. 
Rita Mara'run kostümünden intişar 

eden kısa livanta kokusu dalgasını ge
çerferken Rita'nın burun delikleri tıt
riyordu. 

Donka, mütebessim, selimladL 
Rita da, mütebessim, mukabele etti. 
Etraftan bu manzarayı belki bin dür-

bü seyrediyordu • 
- Elinin ıu küçük hareketi çok botu· 

ma ğidiyor .. Bu harekette bütün seni 
buluyorum. • • Ailenin ihtiyar Lortları· 
nı ••• Oxford'u. • • Haadı, seni! 

Oliver gülümsiyerek: 
- Ne kadar "Snob,, sunuz, Prenses! .• 

dedi. 
Kadının oturmasını bekledi, sonra ken .. 

disi de yanına oturdu. 
Donka'nın müteaddit kocalanndan bi

ri prensti. Onun için -Oliver kendisine 
"Prenses., diye bitap elınİftİ :. 

Donka programını açarken dedi ki: 
- Bir kadına: "Filin erkeği niçin se

versin? Ama doğru söyle .•• ,, deseler, 
eminim ki kadın bu sualin içinden çıka· 
maz! 

Programda da Oliver'in İsmi tn bata, 
iri harflerle yazılmıtlı. 
·- Meseli ben, yalnız, senin oturma 

tarzını, pantalonunu dizlerinin üstüne 

çekmeni, İnsanı mestedecek kadar güzel 
bulduğumu söyliyebilirim ••• 

Oliver, bu sefer kendini cidden gülmek 
ten menedemiyerek: 

- Yok canım. • . dedi. Mestolmak bir 
az fazla de~) mi? 

Şimdi bir komedide konuıur ıibi konu• 
ıuyorlardı. Oliver, kendiıini güldürdü
ğünden dolayı Donka'ya minnettardı. 
Çünkü orada, adeta bir vitrinde oturur 
gibi oturuyordu; onun içjn o meıhurui• 
lem olan tebeuümünü ergeç göstermek 
mecburiyetindeydi. 1 

Bütün Hollywood orada hazırdı. 
Sürmenin balkaladığı, takma kirpikli 

gözler, gözlüklerle, dürbünlerle, hep 
Donka ile Oliver'i seyredjyordu. 

Bütün hayatında itık bir çifti görmek 
tetkik etınekten bafka bir İf görmemiş 
insanlara ait çöp atlamryan iki bin beş 
yüz çift göz on lan seyrediyordu.: Aktör, 
vi.zıısahne, muharrir, ressam, fotoğrafçı, 
müdür. . . Bütün bu İnsanlar için, göz 
her fey, her teYdi. • • Görmek ve perde
de göstermek, yahut ta perdede göriil· 
mek .••• 

Bu iki bin beş yüz çift gözün Holly
wood'o parmak üstünde çevinneıi hiç 

( Arhaaı var) 

' 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal;rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her lateyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kial gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;:~r~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurnstur. · 
Ancak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon başına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlıerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi pefin ve 6.st tarafı Z1amule 11e edf mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren b!itün masraflar 
ve mes'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek al ıirket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
der<nfer için sigorta ihtiyari olduğu gibi e az beı vaıon aipariı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
t<nziJatten istifade ederler. 

Adres: lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Daposu: 
B:ıhçekapıda Salih Necati Necati; Asipirol ezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır • • 

grıp, 

1 

.. 
~lakiki, saf, kali le>irli ASPiRİN . ~ marka
""' faşır Ağnları çabuk ve emnıyetle gider· 
mek içın başvuracağın z deva, dünyada 
meşhur •. ~ .. mustahzarı o l malıdır. 

İsrarla tıl\SPİR• 
'2 ve ıo l(Ompr ı me ı. k amca. a 1 ı a • oı b:.ı t unur 

~=-... 

lataab•l ledlyut ı • a11 
i 
1 

Cerrah Paşa Haseki, Be yoglu Emrazı Zühreviye hasta· 
n~leri için bir sene .zarfında lüzumu olan 23800 kilo pirinç, 
4850 kilo kuru fasulye, 6100 kilo makarna, 9250 kilo sade ya 
ğı, 1300 kilo zeytün yağı, 7000 kilo soğan, 18700 kilo şeker, 
!:1000 kilo sabun 940 kilo salça, 18500 kilo patates, 1500 kilo 
ıoda, 1250 mercimek, 1550 kilo nuhut, 27:50 kilo kuru üzüm, 
1050 kilo kuru kayısı, 1300 kilo Şehriye, 600 kilo üryani eri· 
ği, 300 kilo zerdali, 950 kilo un, 1200 kilo barbunya fasulye 
si, 65 kilo bamya, 50 kilo nişa zta, 300 kilo bezelye, 150 kilo 
beyaz peynir 40 kilo kaşer peynir, 50 kilo börülce, 750 kiıo 
tuz kaoalı zarfla münakasaya konulinustur. Talip olaıilar 
şartna~e almak üzere her gün levazmı mÜdürlüğüne müra· 
caat etmeli, rr.ünakasaya girm :k için de 2415,5 liralık temi· 
nat makbuz veya banka mekt ..ıbu ile teklif mektuplarmı 28-
9.933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene 
vermelidirler. (4652) 

Zeynep Kamil Hastahane i için lüzumu olan alatı cerrahi
ye ve edevatı tıbbiye kapalı za :fla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname ahnak ve listeleri görmek üzere her 
gün Levazım müdürlüğüne m·iracaa< e~me . münakasaya 
ginnek için de 161,5 liralık te.ninat makbuz veya mektubu i 
le teklif mektuplarını 28-9-93 3 perşembe günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene verm ~lıdirler. ( 4651) 

Keşif bedeli 2784 lira 75 kuruş olan Beyoğlu hastaha 
nesinin· kalörifer tesisatı kap alı zarfla münakasaya konul
muştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını gör 
mek üzere her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, 
münakasaya girmek için de 209 liralık teminat makbuz ve· 
ya mektubu ile teklif mektup lanru 28-9-933 perşembe günü 
ıaa t on beşe kadar Daimi Ene ümene vermelidirler. ( 4654) 

• •• 
lstanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

1 - Souk Çeşmede Morğ binasının ittisalindeki bir kat 
tan ibaret binaya İlaveten yapılacak adli tıp dersahanesi ve 
anfi binasının inşaatı pazarlık suretiyle ihale edilmek üzere 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Talipler Maarif Vekaleti Güzel San'atlar akademi· 
sinde bulunan Maarif Vekaleti in~aat dairesi İstanbul bü
rosuna miiracaatla ehlivetlerine dair alacalcları tezkere ile 
Üniversite mubayaat ko"n1isyonu kitabetine müracaatla bu 
baptaki münakasa ve inşaat d osyasmı tetkik edeceklerdir. 

3 - Talipler kendi teklif ('decekleri bedelin yüzde 7 ,5 
ugu nisbetinde teminah muv akkatelerile birlikte ihale günü 
olan 9 Eylül 933 cumartesi günü saat on beşte Üniversite 
ınubayaat komi ;yon unda hazır bulunacaklardır. ( 4639) 

Saraçhanebaşı • Münir Pa,a konağında 

Kız, t.rkek - Leyli, Nehari - Ana, İlk, Ort• ve Lise 

AYRiYE LiSELERi 
Te!~mil ıınıfları mev(ut resmi muadeleti h~iz tam devreli lis-d'.r. iı:.: ıınıflardan it;baren .ecnebi 
lisanı mecburidir. Fransızcı, ve l:ıg lizce ku""'arı vardı~. L?y!i hlebn: ::ı s.h'nt V! gıda· 
sına azami it;na edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi o:obüs~erile evlerinden alınır, 
akşam yine ayni vasıta ile evlcriııe gönderilir. Ta'.im hey!tİ memleketin en yüksek muallimler:n:len 
müte,ekkildir. Kayit muamelesi iç~n Cum:ı ve Pazardan maada her gün saat 10 dan 17 ye kadır 
mür2c1 •t kal:ul o1unur. Sınıf ve Bakalorya ikmal imtihanlarına Eyliılün ikinci gihü ve tedrisah 

11 İnci g!inil l:aşlanacaktır.- Te': 2053:> (7087) 

1 

1 
Askeri fabrika

lar i' anları ----
Askeri Fabrikaları için aşa 

ğufa yazlı 3 kalem malzeme 
pazarlıkla alınmak üzere ilan 
edilmişti. Verilen fiyatlar pa- I 
halı görülduğünden tekrar pa 
zarlık edilmek üzere 7 Eylül j 
933 perşembe günü saat 14 te 
Bakırköy Barut Fabrikaların
da Satınalma Komisyonuna l 

~(,,... .... ..,Cl~! /??'l' rnurac ....... '-'-.. . .o..•-=-;v~. \.U'~-J' 1 

(4628) 
Kilo 
5000 
3500 
6500 

Arpa 
Südkostik 
Mükelles sooa 

Darüssafaka Müdür!üğün. 
.. 1 

den: 
Mektebin bir senelik defter, 

kalem, kağıt gibi ders levazı 
mı pazarlıkla alınacağından 
taliplerin nümuneleri görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş 
tirak etmek üzere 9 Eylül 
933 cumartesi günü saat 14 
te Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisiye merkezine müra· 
caatları. ( 4626) 

• • 
· ETiKETLERi -

Büyük Müsabakasının keşidesi 
12 Eylül 1933 Salı günü sabah saat 9,30 ta Taksimde Türk Sine· 
maaı salonunda icra edilecektir. Kesideden evvel duhuliye kar
tım hamil olup tesrif edecek muhte;em hazıruna meccani bir 
sinema ınüsameresl verilecektir. 

Senelerdenberi devam etmekte olan ketidelerimizin gördü
ğü fevkalade rağbet kanısında numaralı kuponlarımızı hamil 
toplayıcılarımızm hepsini istiap edecek vasi bir sinema salonu 
bulunmadığından duhuliye kartları tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalarımızı ya~atan muhterem müatehlikleri
mrz en özürler diler ve sinemaya gelmek istiyenlerin Galatada 
Topçularda (Bebek tramvayı durak mahallinde) 68 No. lı 
NESTLE mağazası yazıhanelerimizden yetlerindeki 10 numaralı 

•kupona mukabil bir duhuliye kartı almalarını rica ederiz. 
istirahati umumiye nazarı dikkate almarak duhuliye kartla

rı tahdit edilmittir. 
Etiketlerin son kabul günü 9 Eylül Cumartesi günüdür. 

NESTLE ŞiRKETİ c101s) 

lngiliz HIGH SCHOOL Erkek Mektebi 
Kayıt ve kabul batlamıştır. 

Cuma ve pazardan maada hergün aaat (10) dan [12) ye kadar mü· 
racPt. T~:lrinta 25 Evliıl pazut~si başlınıcıktır. Tel 41078 (6891 

6166 

.......................... 
Deniz Yolları lşletmeıi 

ACENT AL~RI : 
Karaköy • Köprlibaşr Tel. 4236.i. 

Sirkeci Mühürdar zade han · 
Telefon: ZZ710 

ikinci 
1 Z M l R 

Sür'at Postası 

SAKARYA 
Vapuru 8-9-933 cuma 14 te 

Galata rıhtımından doğru iz. 
mire ve Pazartesi 16 da İzmir
den doğru lstanbula kalkar. 

(4648) --------
AYVALIK ARALIK 

POSTASI 

ANTl". LYA 
vapuru 7 Eylül pertembe günü 
saat 1 7 de idare rıhtımından 
kalkar. GiDiŞTE: Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük
kuyu, Altınoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa ve dönüşte 
de aynı iskelelere uğrar. 

(4646) 

Karadeniz 
SÜR'AT POSTASI 

BÜLENT 
Vapuru 7 Eylül Pe"'embe gü. 
nü saat 18 de Galata rıhtımın
dan kalkar. GJDIŞTE İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson; Trab
zon, Rize ve Hopa'ya. DöNOŞ
TE bu iskelelere ilaveten Pa: 
zar'da uğrar. (4647) 

BARTIN HATTI 

BANDIRMA 
vapuru her hafta pazartesi ve 
pertembe günleri saat 18 de i
dare rıhtımından kalkacak gi
dif ve dönütte Ereğli, Zongul
dak, Bartin, Amasra, Kuruca
şile ve Cide'ye uğrayacaktır. 
6193 (4580) 

-

Gümrük mu haf aza umum 
kumandanlığı 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 

lstanbul satınalma komisyonundan · 
1 - Muhafaza Memurları için satm alınacak 1136 

metre caketlık ve kasketlik l.."U maşın kapah zarfla münakasa
ya konulmuştur. 

2 - Münakasa Şartları Kağıtlarının tasdikli suretleri 
Gümrük l\iıunaraza vını..uu ı(uınandanlığı İstanbul Satmal
ma Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 28-9-933 ~arihine rastlayan perşembe gü 
nü saat on dört\edir. 

4 - Münakasaya girece 'der hanği Ticarethane ve fab· 
rika sahibi veya vekili olduk1a rmı isbat edecek vesikai mukbu 
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan eğreti güvenmeleri· 
nİ teklif mektuplariyle birlikte ihale gününden evvel komis· 
yona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satmalma koınisyonundadır. lsteldiler ora-
da görebilirler. ( 4523) 

Bursa Kaplıcaları 
TÜRK ANONİM ŞlRKETlNDEN: 

Münakasa ilanı 
Bursa' da Çekirge caddesi üzeı·inde i nta olunan kaplıca ve Otel binalarının a· 

raziıi üzerinde yapılacak (umumi yaya ve otomobil methalleri, yollar, havuzlar, 
açık gazino, bahçe tanzimatı, istinat duvarları ve bunlara ait su, elektrik, kanalizaı 
yon tertibatı .. ) 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 
ihale 21 Eylül 1933 perfembe günü saat 11 de icra edilecektir. Münakasaya gire
cekler. Güzel san'atlar akademisinden veya mühendis mektebinden alacaktan fen
ni ehliyet vesikasını ve timdi ye kadar vü cude getirdiği ehemmiyetli in~aata ait fo
toğraflar vesair izahatı ve bedeli keıif üzerinden yiizde on banka kefalet mektu• 
bunu ve ıerait ve mukavelename mucibince hazırlıyacakları evrakı havi. zarfları 

ihale günü saat 9 buçuğa kadar (lstanbul'da, Bahçekapuda Taş Handa 72 numa· 
rah Bursa kaplıcaları Türk Anonim Şirkoti) merkezine vermeleri. 

Projeler ve evrakı fenniye cumartesi, pazartesi, çarşamba ve perıembe gün· 
leri öğleden evvel ıirket merkezinden 20 lira mukabilinde tedarik olunur. Yapı· 

lacak itler hakkında fazla izahat almak JSteyenler Galata' da Bozkurt Hanmda 11 
numarada mimar Hüsnü Beye hec gün sut 14 den 17 ye kJdar müracaat edebi
lirler. (7070) 

l\lurıf \'.kileıince tam devreli füe olarak tasdik edılmiştir 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şube'.eri vardır. 
Kol'!'c ingiljzce ve lran.$t!.cıyı ~n iyi ögreten bir mücs:ieseJı:r. • 

Ön:veraite bakaloryaaıaa hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylül:!e bıışlıyacak ve 30 ey:üle ka~ar denm 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylülde batlıyacaktır. 
Ccreıler: Leylı 350, nı;ıf le)'lt 140, ncha:'I 90 ve baş'an~ıç in,ılızce ><r.ıfı 

için nehari ücret 70 hradır. 
Daha fazla malümat almak iatiyenlerin Kol:c Müdürl~jüiıe 

mliracaatları rica olunur. 
Adreaı İzmir posta kutuau No. 258 -Telgraf: Kolec. İzmir 

(65331 - 6)01 -. 
Gümrük muhafaza umum kuman. 
danlığı İstanbul satınalma 

Komisyonundan: 
1 - Vekalet İçin yaptırılacak 860 tane evrak torbası 

açık münakanya konmuştur. . 
2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandan 

lığı Satmalma komisyonunda yapılacaktır. • 
3 - Münakasa 21-9-933 Perşembe günü saat on dört· 

tedir. 
4 - Şartname, Örneklik bez ve dikilmiş nümune her 

gün komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklilerin Yüzde Yedi buçuk iğreti güvenmeleriy· 

le belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. ( 4525) 

Devlet Demlryolları idare• ı i an ar 

614• 

1 
1 

8 - 1 O adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 4 T eş 
rinievvel 933 çarşamba günü saat 15 te idare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilit Ankarada malzeme dairesinden ve Hay 
darpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden bila bedel temin 
edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. ( 460 ') 

6223 
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Bu en büyük bayramın şerefine layık 
bayraklar asmak bir vatan borcudur 

~-----......: 

o 
Her büyüklükte 
hazır bayraklar. 
dan başka iste. 
diğiniz ebatta ıs. 
marlama bay. 
rak ta yapılır. 

.. ---
~ 
~ 
~ -~ -~~ 
~ ~ 

~ 
~ 

avlam 

? 

SOmaz 

Siparişler, mik
tarın ehemmiye
tine göre, ancak 
15 ilô. 30 günde 
teslim edilir. O-

Yırhlmaz 

' 1 

nun için istical 
ediniz. 

o 
Nizami şekilde hem güzel ve sağlam, hem de yerli kumaş. 

lardan yapılmış, ay yıldızı kendinden bayraklar 
•• 

SUMER BANK Müesseselerinden · 
......................... FESHANE FABRİKASINDA 

• 

yapılan bayraklardır • 

• 
, 1 

İstanbul: Bahçekapı 1 Beyoğlu: İstiklal caddesi 1 Ankara: Çocuk sarayı caddesi 1 Samsun: Bankalar caddesi 
• 

• ' .· • r. • • • , 

,.- İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- tık- orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye nehari talebe kaydına baılanınışbr. 
2- Müdiriyet müracaatlan Cumadan baıka hergün kabul ed'ıır. 
3- Leyli ye nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 
4- Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adru: Şebzadebaıı Polis Merkezi arkası - Tel. 22534 - {6462) 5999 

lstanbul Üniversitesi Eminliğindenl...,. 0
•· tHsAN sAM 

1 

1 - Fakültelere ve onlara bağlı mektep ve enstitülere talebe al Gonokok Aşısı 
ma işine 9 eyim 933 cumartesi gününden itibaren başlana- Belsoğulduğu ve ihtilatlarma Jıarıı 

pek teıirli ve taze atıdır. Divanyolu 
caktır • Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

2- Eczacı mektebi Fen fakültesine Dişçi mektebi Tıp fakülte- (6969) 

sine bağlıdır. 
3 - Kayıt işi ait olduğu fakülte kalemleı:inde cumartesi, pa· 

zartesi, ve perşembe gilnleri saat 10 dan 12 ye, 14 ten 16 
ya kadar yapılacaktır. 

"Kabul şartlan şunlardır." 
A. - Fakülte Reisliğine istida 
B - Lise veya Yüksek Mektep şahadetnamesi 
C - Nüfus hüviyet cüzdanı 
O - 4,5x6 büyüklüğünde kartonsuz 6 fotograt 
E - latanbuldaki ikametgah ihnühaberi "Polisçe musaddak 

olacak" 
r - Aşı ilmühaberi ve Sıhhat raporu. 

Ekmek ilanı 
(4600) 

6221 

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğiinddn: 
İstanbul Ziraat mektebinin dokuz ayhk ihtiyacı olan ek· 

mek kapah zarf usulile münakasaya konulmuı ve 26-9-933 
tarihine müaadif sah günü saat 15 te ihalesinin icrası takar
rür etmiştir. Talipler şeraiti görmek için her gün ve İştiİ-ak 
için de teminat parasile birlikte yevmi mezkiirda İstanbul Ma 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil Ziraat Mektebi mübayaat komisyonuna müracaat-
ları. ı (4455) 6133 
• 

lstanbul Ticaret Müdüriyetinden: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 
hakkındaki nizamnameye tevfikan maaş 
c~ı üzeıri<ıe ödünç para vermek 1111-

ı:etilc ic.rayi sanat etmek üzere keındiıine 
mez;uniyet veriJmjş olan 1stanbulıda Vez
necilerde 4 munaralı ticarethaneyi ka
mmi ikaınetgah ittihaz etmiş olan Eğfo.
de doğmu§ 1298 ooğumtu Türk tebaıwıın.

dan Agqp Palancıyan Eferıdj bu lıNe 

müracatla ti.:aretgfilıını kapaMığını be- . 

yan ile tıeminatmın iadesini talep etti
ğinden yukarıda yazılı muameleden do

layı ken.disiJe alika ve ili§ikleri olan.la
nn lıaklanrıı aramak üzere biıw hafta 

fasıla ile y~ılmakta olan üç i!8ndan iti
baren üç ay zarfında evrakı miiabite·lerl

J.c mumaileyhe veyahut dairemize müra

caatları ve bu müddetin hitamuıda.n son

ra mevcut teminat akçesi geri verilece

ğinden artık bu ba,ptaki talepJ.erin 41n.len 
miyoceği bilin.ımk üzere keyfiyet nizam 
namenin 15 ind maddesine tevfibn i:14n 
olunur. ~ _(~16) ı 

• ,, 5018 

(7040) 
.. • .,~ • r • ' ' ' ' ' 

rg u e .n Uc z u 
• 

ipekli ve Yünlü 
kumaş • 

pıyasası 

altüst oluyor 
r 

..... t •• • 
Şu Fiyatlara Bakınız: 

Krep Ankara 275 Kuraı 
,, Mongol 180 

" 
" 

·Birman 170 
" ,, Dam ur 200 ,, 

" Yalova 225 
" Filafil merıerlze 60 ,, 

••• Ve saire Ve 1aire • , • ..................... 

Mantoluk ve roplak her 
nevi alır kamaılar ••• 

o. 2 '' cuz allar a -
Dikkat, mukallitlerden •akınınız - [ No. 200 - Ucuz Mal
lar pazarı] nın makallltlerl çıkmııtır. [ No. 200] ile bera
ber ( Ucuz Mallar pazarı) l•lm ve lavhasına da dikkat edl 
nlz, Mağaza Mahmutpaıada ara sokaklarda değll, asıl cad 
dede, yukarıya çıkarken •o1da, aıatıya inerken •atdadır. 

ihtira ilanı 1 Beyoğlu lngiliz 
Kız Mektebi BAKALORYA• Haydarpaşa emrazı istiliiye 

" Müteaddit bükülü kablo" hakkın-

da istihsal olunan 20-11-929 tarih ve 
Hastanesi baştabipliğinden: 

837 numaralı ihtira beratı bu defa mcv 

kii fiile konınak üzre ahere devrüferağ 

veya icar edileceğinden taJjp olanların 

Galata'da Çinili Rıhtım hanında Robert 

Ferri'ye müracaatları i{an olunur. 

Mektep 20 Eylül 1933 çarşamba günü 

açılacaktır. İzahat almak için her za
man mektebe müra.caat olunur. 

i Kayıt ve kabul muamelesi için 11 
Eylülden itibaren Cuma ve Pazardan 

maada hergün 10-12,30 kadar mektep 

müdiriyetine müracaat olunur. (6856) 

6017 

Resmi dairelerde ve husust müesseselerde memur ve müstaMem olup 

ta (Orta) ve (Lise) bakalorya1nna h:tZırlamak isteyenlere ayrıca Cağaloğ

Jun.da ( Y E N 1 L 1 S E ) binasında akşam dersleri açılmıştır. 

Telefon: 23303 (6829) - 6016 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 
lstanbulda bulunan izcilerin 7 Eylül 933 perşembe gÜ· 

nü saat yedide behemehal mektepte bulunmaları. ( 4609) 
6242 

...,,.. Hastanemiz binasının ça tısırun tamiri 23 Eylül 933 tari 
hine müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada Kara Mus 
tafa Pata sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezin· 
de açık münakasa a:.ıretile yapılacağından taliplerin şartna· 
melerini görmek üzere mezkur merkez levazım memurluğuna 
veya hastane idaresine müracatları. (4527) 

(6843) 6015 

.,nı Nesriyat ve Yazı lıleri 
r·; •· · r.-rı;;M iZZET At Yarışlarının Son Haftası VELi 

6148 

EFEN Dide Cuma Saat ıs de 
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