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Tür ki yede 
Sigorta emniyeti ·ırak Kıra ı z Dün lsviçre e Vefat Et • 

1 
-o-

Her memlekette sigorta emniyetinin 
büyük ehemmiyeti vardır. Her hangj 
bir memlekette mallannı, mülklerini si
gorta edenler; eğer bir kaza vukuunda 
bedellerini alacaklarından şüphe eder
lerse, orada sigorta emniyeti yok de
mektir. Memnuniyetle ııöylemeliyiz ki, 
Türhlyede bütün manasile bir sigorta 
emniy<;ti teessüs etmiştir. _Mukavele ve 
,kanunlann ruhlarından ayrılmadıkça, 
herkes hakkını alacağından erojndir. O
nun için; b~ sigorta emniyetini bo~a
cak hareketlere, mhallere meydan ver
memek lazımdır. T ee~aüs eden ·nizamı 
bozanlara kaqı yalnız hükümetin de
ığil bu ıüzamla ve bu nizamın temin et
tiğ?ltıemaatle alakadar olan diğer ıir
ketlerin de dikkatli ve hassas olması la· 
biidir. 

Bir kaç gün evvel, Türkiyede çalışan 
yerli ve ecnebi bütün sigorta tirketleri, 
heyeti umurojye halinde toplanmışlar, 
ıirketlerini alakadar eden bazı mesele· 
ler üzerinde görüşmüşler.. Görüşülen 
meselelerin başında. bazı şirket ajanla
nnm tarife üzerinden tenzilat yapmala
n, sigortalılara tarife haricinde . prim 
vermeleri vardır Bu tarzı hareketı, bu .. 
nu yapmıyan v; bükômetin tanzim et
tiği tarifeye sadık kalan şirketlere, bil· 
hassa rojlli şirketlere karşı rekabetten 
başka bir şey olmadığını iddia edenler; 
bundan böyle bu tarzda hareketlere mey
dan verilmemesi ve mevcut tarifeye ta· 
bi kalınması yolunda umumi bir karar 
Yerilmesini teklif etmişlerdir. Buna mu· 
lıalefet edenlerin istinat ettiği esbabı 
mucibeyi bilmiyonız; bildiğimiz bir şey 
nrsa gayri malrul rekabetlerin yalnız 
,irketleri değil, sigorta sahiplerini de 
mutazamr ettiğidir. Muhakkak kj si· 
gorta ıirketleri, muamelelerinde hesap 
·..e teknik esaslanndan aynldrğı gün, 
memleketin siırorta emniyeti de sarsıl· 
mağa hatlar. 

Son aldığımız malumata göre mem· 
lekette çalışan yerli ve ya~ncı otuz i~i 
.igorta tirkwnden, - galıba yalnız u
çü - tarife esasına oadakat e"'."ı_nda 
muhalif kalmışlardır. Bunların ısbnat 

ettiği esbabı mucibeyi Ö~"'!medik. Y "!· 
ıııız şu var kj, memleketın sıgorta emnı
:reti, hlç bir mülahazaya feda edilemez. 
Hükumetin bu işler üzerinde murakip
leri var. lkbsat Vekalw sigorta emni
yetinin bozulacağını ve mevcut kanun
lara nizamnamelere muhalif bir hare-
ket 'gördüğü anda elbette müdahale e
der, bozulan işleri düzeltir. Gönül ister 
ki, şirketler kendi menfaatlerini herkes
ten iyi takd"ır etsinler, başkalanrun ve 
batta bükômetin- müdahalesine meydan 
vermesinler .•• 

Bu satırlarla temas ettiğimiz bu 
işlerin mahlyetini daha iyi anlayabiJ· 
mek isin onlara tekaddüm eden ha· 
diaeleri, teşebbüsleri hatırla~ak ~ar· 
clalı olur: Milli Reassürans §ırketının 
tesisi tarife.Ierde yiliıde kırk nisbetin
de v; hatta bazı ıeylerde yüzde yüz 
gibi bir tenezzülü icap ettirmi~ti. Bun• 
elan başka bazı taraflardan v~ o!ıın 
müracaat ve ıikayetler Üzerine, bun
dan bir sene evvel lktısat vekaleti, ta• 
rife]er üzerin<le yüzde on he§ msbe
tinde bir tenzilat daha yaptırmııtı. 
Şirketler ; fenni ve ikbsadi sebepler · 
le bu tenzilatın doğuracağı zorluk· 
!ardan bahsetmekle bera1>er tenzil ka
rannda ısrar ·edilmiıti. Halbuki bu
na rağmen komisyon ve tarifeler ij .. 
zerinde tenzilat muamelesi yine de
vam etti. Hesapsız rekabetler, yal
nız ıirketleri değil, sigorta sahlpleri
ni de müteeuir edeceğini gören Ve.. 
kalet; daha o zaman tarifeler esası• 
na mutlak ,bir sadakat temin edeceği
ni, hatta bunun için kanun veya ta· 
limatname &le icap eden ahkamın ko· 
nulacağmı vadetrojıtir. Şimdi, bu şe
kil rekabetlerden zarar gören ve bü
yük bir eJneriyeti teıkil eden ıirket
le~ İkhsat Vekaletine müracaat ede
rek adil ve kanuni müdahalesini ri
ca etmeyi düşünüyorlar. Fransa gibi, 
lsviçre gibi sigorta emniyetinin çok 
ilerlediği memleketlerde komisyon u· 
ıulüne ve tarifeden tenzilat esası
na gidilmesi ıiddetle menedilmi~tir. 
Şu da unutulmamalı hl, inkişaf ha
linde bulunan ve beyıııelmilel sigor· 
t" aleminıfe kendilerini pek iyi, pek 
dürüst tamtmağa muvaffak olan mil
li Türle sİn.t?orta tirketlerinin, manasız 
rekabet yüzünden zarar görmelerine 
meydan verilemez. Tekrar ediyoruz: 
Bizce isin çıkar yolu, hükU.metin tan .. 
zim ettiği tarife esasına sadakatten 
avrılmamakbr. Bu, hem memleketin 
ıi~orta ~mniyeti noktai nazarından 
lizımdır, hem de bizzat §İrketlerin 
ve sig-ortalılarm menfaatlerine uy .. 
ırundur. 

Siirt Meb'u•u 
MAHMUT 

Maliye vekilinin gözünde 
ameliyat yapılacak 

ANKARA, 8 - Hariciye Vekili Tev 
fik Rüştü Bey telefonla. Viyanada te
davi altında bulunan Maliye Vekili Ab
dülhalik Beyin sıhhatini sormuştur. 

Teessürle aldığı malümata göre Ab
dülhalik Beyin bir gözünde ameliyat ya 

cak ,, .. takıla 

ıM.Çaldaris için AnkaradaılGazi Hz. 

hummalı bir hazırlık var Ankarada .. 

Dost Yunanistanın muhterem misafir
leri muhabbetle karşılanacaklar 

ANKARA 8 (Te 
lefonla) -Dost YG 
nanistanm muhte
rem misafirlerini 
karşılamak için An 
karıda hummalı bir 
faaliyet göze çarp• 
maktadır. istasyon 
caddesi Üzerinde i.. l 
ki milletin bayrak 
renklerile müzey
yen mutena bir tak 
hazıdanmaktadır. 

Y arm §ehrimize 
gelecek olan Yunan 
Başvekjli M. Çalda
ris için Haydarpaşa 
iskelesile timendi
fer gan arasında bü 
yük bir tak inşa e-
dilmektedir. Yunan Başvekili M. Ça!daris, Hariciye na.zırı M. Maximos 

Tak Türk, Yunan bayraklarile süs
lenecek ve elektrikle tenvir edilecek
tir. 

Yunan Baş vekilini hamil Elli kruva· 
zörü, Çanakkale haricinde ikj torpito
muz tarafından kartılanarak. Naraya 
kadar ve Naradan itibaren diğer ikj tor 
pitomuz, Eli kruvazörüne Haydarpaşa· 
ya kadar refakat edecektir. 

Daha kuvvetli bir miı<ak 
A TİNA, 8 - Dün M. Çaldaria, ha

riciye encümeninde izahat verdiği ••· 
rada yann kendisinin ve Hariciye Na .. 
zın M. Maximos ve milli iktısat nazı
n M. Pespazoğlu'nun Ankaraya ha
reket huousundaki kararlannı tebliğ 
etmiştir. 

Yem Türk-Yunan misakı hak
kında' M. ÇaJdaria misakın birinci 
maddesinin, sabık Başvekil M. Veni
zelosun İmza etmiş olduğu dostluk 
misakını bir kat daha tevsi ettiğini 
aöylemiıtir. Bu madde, hudutta mü
tekabil emniye mütedair olup Bal
kan rejiminin ve yakın ıarkta ıulhun 
takviyesine badim olacaktır. 

A TlNA, 8 - Bütün Atina matbu
atı, İngiliz, Franoız ve İtalya sefirle
rinin, M. Çaldarisin Ankara seyaha
tine karşı gösterdikleri alakadan ve ye 
m Türk - Yunan misakının beyne!-

milel ehemmiyetinden bahsetmekte
dirler. 
Yanan Emniyeti umumiye müdürü 

Ankarada 
Şehrimize gelmit olan Yunan emni

yeti umumiye müdürü M. Ange E
vert dün akıamki trenle Ankaraya 
gitmjıtir. M. Evert bir kaç gün An. 
karada kaldıktan sonra M. Çaldaria 
ile birlikte lstanbula dönecektir. 

M. Evert dün vaki olan beyanaıın
da demiıtir kj: 

- İstanbul ve Ankarayı ziyare
tim, Başvekil M. Çaldarisin seyahati 
ile yakından alakadar değildir. Tür
kiye zabıtası bu hususta lazun gelen 
tedabiri ittihaz edeceğinden bizim 
kendisile teşriki mesai etmemize lü
zum yoktur. M. Çaldarisle bera!ıer 
on kadar gazeteci de latanbula gele
cektir. İstanbulda kaJdığım günler 
zarfında Türk zabıtasile temas ettim 
ve bazı şubeleri bu meyanda pasa
port ve parmak izi dairelerini gez~ 
dim. Parmak izi dairesi tamamen mo
dern bir şekilde çalmyor. Burada Bat· 
parmak sistemi tatbik edilivor, ki bu 
sistem henüz bizce kabul edilememiş
tir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• • 

Iktısat V ekili Celal Bey_ 

dün Alıkaraya gitti 

Başka memleketler Türkiyenin iktısadi 
gidiş ve düzenine gıpta ediyorlar 

}ktısat Vekili Celal Bey 

Evvelki gün Avrupadan ıehriıpİ· 
ze gelen İktısat vekili Celal Bey dün 
akşam Ankaraya gitmiştir. 

Celal Beyi Haydarpaşa garında lı 
Bankası umum müdür vekili Muam
mer, Sumer Bank umum müdürü Nu
rullah Esat, iş Bankası İstanbul şu· 
hesi müdürü Yusuf Ziya Beyler Ti
caret müdürlüğü, Oda ve borsalar er .. 
kanı ve iktısadi mehafile mensup di
ğer zevat teşyi etmişlerdir. 

İktısat vekili Celal Beyle birlik
te r,azetemiz başmuharriri, Siirt meb' • 
usu Mahmut Bey de Ankaraya git· 
miştir. Celal Beyden dün bir muhar
ririmiz Haydarpaşa vapunında müıa .. 
kat ricasında bulunmuştur. Celal B. 
muharririmizin sorduğu muhtelif au .. 
allere cevaben demiştir ki: 

"- Efkirı umumiyeyi tahnin edi· 
ci izahat ve ma)Umat verebilmek için 
Anl<araya gidip vekaletteki mesai ar-

UlllllHllUlllHIUllHHmllllllllllllllllll 

Celal B. kabineden 
Çekilecek değildir 

Dünkü ga.zetelerden birinde 20 
ağustos tarihinde heyeti vekil.ece ne§• 

redilmiş kararnamenin ihdaa ettiği 
vaziyet üzerine lktısat vekili Mah· 
mut Celal Beyin vaziyeti mü§kül bir 
gekil aldığı, kabineden çekilmek ihti
mali olduğu hakkında bazı mütalea• 
Jar var. Bu mütaleaların hiç bir ha· 
kikate müstenit olmadığını temin e
debiliriz. Bundan başka yeni karama· 
mede Mahmut Celal B.in esas fikirle
rine muhalif birşey yoktur.Hakkı mük 
teseplerin tanınması mesele.si11in. ka
rarnamenin kat'iyetine rağmen esa· 
sen heyeti vekilede na.zarı dikkate a· 
Jınması düsnülmüştür. 

Hak sahiplerinin müracaatı tet
kik edilmektedir. Celal Bey Ankara· 
da bunu tacil edecek hakları olanla• 
ra hakları verilecektir. 

ııııııııııınnımıııııııııını 1111111111111111 
kadaşlanmla temas etmekliğim ve be
nim burad bulunmadığıın zaman es
nasında işlerin tarzı cereyanı bakın .. 
da izahat almaklığım lazımdır. 

Yalnız iktısadi vaziyetimiz için 
benim ağzımdan değil, ecnebilerin 
ağzından söyleyebilirim: Her gitti .. 
ğim memlekette, "Türkiyerun iktısa
di gidişi ve düzeni için gıpta ettikle
rini" söylediler.,, 

Hangi memleketlerle ikhsadi an
laşma yapacağımız hakkında muhar
ririmizin sorduğu suale cevaben de 
Vekil Bey demiştir ki : 
"- Her memleketle iktısadi saha

da anla§mak başlıca arzumuzdur. Bu-
na alı ı 0 

V unan ricalini kabulden 
sonra dönecekler 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Ga
%i Hz:. nin hususi freni saat 11 bu
çukta Ankaraya vasıl oldu. A:z;i:z; 
Şei istasyonda hararetle karşılan-

.lı.' Reisicümhur Hazretleri vanla· 
rında l•met Paşa olduğu hald.., İs· 
tcuyondan ayrıldı. 

Ga.zi H.z. öğleden sonra Anado
lu klübünün yeni binasını z:iyaret 
ettiler ve ince bir zevlile tanzim e
dilmiş olan klüp hakkında takdir
lerini beyan buyurdular. Reisicüm
hur Hazretleri buraa ıı çıkhktan 

sonra §ehirde gezinti yaptılar ve 
halk tarafından alkışlandılar . 

Gazi H .z. Ankarayı .ziyaret ede
cek olan Yunanlı misafirleri kabul 
ettikten sonra, halta sonunda ls
tanbula döneceklerdir. 

Fevzi Pş. iz mirde 
İzıMIR, 8 - Şehrirojze gelmiş olan 

Büyük Erki.nıharbiye Reisi Müşür Fev
zi Paşa Hazretleri bugün Yamanlar da
ğma çıktılar. Çocuk yuvasını ve sair ba 
zı yerleri ziyaret ettiler. 

Ak§am kumandanlık tarafından as• 
keti ınahfelrle mükellef bir ziyafet ve
rilıni ! tir. 

IZMIR, 8 - Buraya gelen filomuz 
Yavuz ve üç torpidodan başka Harojdi
ye, Mecidiye kruvazörleri, Tmaztepe 
torpido ve muhribi ve dört tahtelbahir
den mürekkeptir. Halk büyük bir ne§e 
içinde gemileri ziyaret ediyor. 

IZMIR, 8 ('ıv.ıilliyet) - Müşür Fev· 
zi Paşa Hazretleri Torbalıya kadar gi
dip yeldiler. Şerefleril)<? Belediye tarafın 
dan' 'Şehir gazinosunda bir ziyafet veril
di. 

Ziyafette Bahriye muzika ve orkes
trası çaldı. 

Kurtulu§ bayramı için civar ve mül
hakatlardan gelenler elli bin kadar var. 

Kral Faysal 
İsviçrede öldü 

Cenazesi bir İngiliz harp 
gemisi ile götürülecek 
BEltNE, .8. A. A. - Irak Kralı Fay· 

sel •aat 24,iıo da kalp sektesinden öl
mÜ§tür. 

LONDRA, 8. A. A. - Kıra! Faysalın 
naıı, İngiliz hükümetile hasıl olan an
laşma üzerine bir harp ırerojsine kona• 
rak İrak'a götürülecektir. 

Bu geminin Pazar günü hal'eket et
mesi muhtemeldir. 

BERNE, 8. A. A. - İrak Kralı Fay· 
sal ayllU'ca rahatsızlık geçirdikten son 

lsviçrede vefat eden Irak Kralı 
Faysal Hz:. 

ra bir kalp buhranı neticesinde Berne'· 
de öl'\'üştür. Kralın İraka götürülecek 
olan na'~ı güzel kokularla doldurulmuş• 
tut. 

Son at yarı,ıo.nndan bir enstantane .• 

Mıntaka kürek yarışları 
pek intizamsız bitti 

Sarı - Kırmızı takım dün de faaliye
tine devam etti 

Kürek şampiyonası dün Salacıkta 
yapıldı. Fakat o kadar gayri munta
zam oldu kj hatta bazı çirlcin vak'a· 
lar bile tahaddüs etti. Burada en mü
him amil de hakem heyetinin ve bil
hassa deniz heyetinin idaresizliği i
di. Bir heyet hizce tamamile bitaraf 
olmalıdır. O bugün klüplerin ıika

yetlerini dinleyecek ve hepsine ayni 
derecede hak verecek ve doğruluk

tan hiç aynlmayan bir merci olma· 
lıdır. Maalesef dün deniz heyeti
nin nizamsız kararlan bu intizamsız· 
lığı yaptı. Az daha orada ıporcnlar 
birihirine girecekti. Yarışlar şu ıe
kiJde oldu: 

Yarışlara sabah saat onda başlan
clı. Ve kıdemli müsabaka.mı Galata· 
saraylılar kazandı. Kıdem&izler mü
sabakasında tek çiftede Galatasaray, 
iki çiftede Galatasaray, üç çifte, 
ve iki çifte dineklide, Beykoz birin
ci oldu. Ve on altııar puvan aldılar. 
Fenerbahçe bu müsabakalara iıtirak 
ebnemi:ıti. Günün en mühim müsaba .. 
kaları kıdemli müıabakalan idi. Bi-

rinci müsabaka iki çifte dirsekli fıta
lar arasında yapıldı. Galatasaray bi
rinci, F enarbahçe ikinci. Beykoz ü .. 
çüncü oldu. Burada çok çirkin bir 
had~se oldu. Galatasaraylı kürekçi
ler ıle Fener kürekçileri müsabaka
dan sonra münakaşa ettiler. Ve biri .. 
birlerine sporculukla kabili telif ol· 
mayan çirkin sözler söylediler. Bura• 
da ilerileyen münakaıa az daha çok 
müessif bir vak'aya sebep o,Juyordu. 

Hakem heyeti burada Fenerli kü
rekç.iyi diğ~ I yarıılara girmekten me• 
nettı. Bu ç~ haksız bir karardı iti
raz ettiler, fakat dinlenmedi. Tek 
çiftelerde Galatasaray birinci Fener 
bahçe ikinci geldi. iki çiftelerde ge. 
ne Galatasaray birinci, Beykoz ikin
ci, Fener üçüncülüğü aldı~ Asıl çir .. 
kin hareket son üç çifteler yarışında 
oldu. Fenerhalıçeliler kürekçileri bak· 
kında verilen kararı tekrar protes
to ettiler, hatta müsabaka harici gir• 
mesini teklif ettiler gene kabul edil
medi ve nıotör hareket etti. Fener 
fıtası başka kürekçi koyarak yanıa 

(Devamı Sinci sahifede) 

Çok kuvvetli bir 1ekilde çalı1mağa ba1layan Sarı, Kırmızı takım yeni 
unaurlarile antre neman yaparken .. 

ltalyan izciler 
Boğazda bir gezintiden 
sonra Radosa gittiler 
Cesare Battisti vapurile §ehrimize 

gelrojş olan ltalyan izcileri dün ıa
bah ıehir dahilinde gezintiler yap· 
mı§lar ve camileri gezmişlerdir. Va
pur dün saat 15 te hareketle Boğaz 

iç.inde Kavaklara kadar bir gezinti 
yaptıktan aonra Radosa gitmek üze
re Marmaraya açılmıştır. 

izci kafileainin kumandanı cene .. 
ral Chiappe vali Muhittin Beyle Kol· 
ordu Kumandanlığını ziyaret etmiş· 

tir. Ceneral dün ıu beyanatta bulun· 
mu§ tur: 

, 
Onuncu yıl 

Eser hazırlayanlar vaktinde 
müracaat etmelidirler 

' 
ANKARA, 6. A. A. - Cümburi-

yetin onuncu yılını kutlulama yük· 
sek komisyonundan : 

Cümhuriyet ilanının onuncu yıl 

dönümünü kutlulama kanununun 
yedinci maddesi Cümburiyetin o-
nuncu yılını doldurması münasebe
tiyle ne§redilip Maarif vekaletince 
tespit edilen ve Nafia vekaletine bil
dirilen matbualardan posta ücreti a-
lınmıyacağıru gösteriyor. 

Bu maksada uyırun eser hazırlıya
rAk neşreden ve edecek zatların ka-- Bir tetkik seyahati yapıyoruz. 

Bu seyahate iştirak eden 800 genç, 1- nunun l:ıu maddesinden istifade için 
talyan rojlletinin ~uht'.'l~f smıflanna m vaktinde Maarif Vekaletine müracaat I~ 
mensuptur. Bu kafıle ıçınde amele etmeleri lazımdır. 
ve köy!~ çocuğundan tutunuz da a- Yüksek komisyon alakalılara kanu-
sılzadegan sınıfına mensup çocuk· 1 b dd . . k . d h 1 

d G "d f k" ki 1 nun u ma esını va bn e atır at-
lar da var ır. emı e a ır çocu ar-
la dirsek dirseğe arkadaşlık eden mil- 1 mayı vazife saydı. 
yener çocukları görürsünüz. Bunlar 1 Bayram günlerinde ucuz tarife 
hep lise, kollej ve darülfünun tale- ANKARA, 6. A. A. ~ Cümburi-
besidir . 

Bunlar milli Ballila teşekkülü ta· 
rafından maarif nezaretinin himaye
si altında tertip edilmiştir. Ceneve
den hareke.tle Napoli, Mçsina ve Pi
reyi ziyaret ettikten sonra 1stanbula 
geldik. 

Burada gördüğümüz hii.snü kabul 
her türlü tasavvurun fevkindedir. ls
tanbulu unutulmaz hatıralarla ve te• 
e.ssürle terkediyoruz." 

İspanyol kabinesi istifa etti 
MADRİT, 8. A. A. - Kabine istifa 

etmı lir. 

yetin onuncu yılını kuüulama yük· 
hek komisyonundan : 

Onuncu Cümhuriyet bayramı gün
lerinde yolcu tarifelerinde tenzilat 
yapılması için yüksek komisyon rica· 
e.ına lzmir'de Körfez vapur idaresi, 
hmirde Rıbtnn tramvay şirketiyle, 

Üsküdar halk tramvay ıirketi ve 
şark demiryolların ana hat ve banli
yöde kabul cevabı vermiş ve yük
•~k komfayon bunlara teşekkür et-
rnjştiı·. 

1 ---ıe;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;ı;;;;-l&ıı'l 
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Kamil Paşa ve Mısır meselesi 
-[ı 

Kamil Pş. nm Mısırla alaka ve münasebeti - Kamil Pş. nın, 
Sait Pş. ya cevabı - Hacı 

Akif Pş., ne diyor? - Kamil Pş. nın, arizesinin hülasası .• 
Sadrıesbak Kamil Paşa, aslen 
ıbrıslı idi. Babası Salih Efendi 

ıamında bir binbaşı idi. Fakat Ka
nii Paşa, hemen hemen bütün genç 
ığini Mısırda geçirdiği için Mısır-
ı sayılabilirdi. Bilhassa Mısır u
nuru ve ahvaliumumiyesi hakkın
a içli dışlı vukuf ;e malumatı 
ardı. Mısır dahili ve harici siyase-
ıne cidden aşina idi. 
Hıdiviyet verilmezden evvel Mı

ırılkahire Valiliğinde bulunan Ab. 
,_,s Hilmi Paşanın zamanında SU· 

ari yüzbaşısı olarak makamıeya
et yaverliğinde, tercümanlığında 
;c Abbas Paşanın oğlunun mual
imliğinde bulunrnustu. 

Hıttaimısriyede ;ebkeden memu 
İyet hayatında gösterdiği liyakat 
ıe iktidardan dolayı iyi bir sayt 
1zanmıştr. 

Sultan Hamit, bunları yakinen 
Ji!diği ve hususile arapça ve ingi
zceye mükemmelen vukufu ve Lon 
d,·:ı.da da tanınmış olması hasebile, 
<endisinden Mısır işinde, mühim 
·aydalar ve yararlıklar bekliyordu. 
laamafih, her ikisi şahısları itibar 
al'İle biribirine emin görünmüyor
ar, muhaleset göstermiyorlardı. 
Aralarında geçen resmi ve bahusus 
ahsi hadiseler, ekseriyetle müte-

1affirane ve bedbinananedir ki taf 
ili zaittir. 

Gerek müşarünileyhin, gerek 1 
nükerreren halef ve selef oldukları 
3ait Paşanın matbu ve münteşir ha
ıralarında uzun uzadıya yazdıkları 
veçhile, her ikisi Mısır meselesinin 
al ve tesviyesi için çalışmışlarsa 

~a noktainazarları birle~emeyip 
jribirlerinin zehap ve müuleasınr 
l!nkit ve talil edegeldiklerinden 
i)e, letialiyenin ve Mısırın lehine 
larak İntaca muvaffak olamadık

'arı vek:o.yiin ~ehadatıfiliyesile sa
ı.tir. 
Sait Paşanın yaptıklarından ve 

yazdıklarından yukarıda malumat 
~erilmişti. Şimdi de Kamil Pa.ı;a
fl ın mezkur meseleye ait içtihat ve 
tqebbüslerinden kısaca bahsede
lim. Maksadımız, geçen devir tari-
1inin karanlık, müphem, gölgede 
kalmış noktalarını aydınlatmaktır. 

Kamil Pa.ı;a, muarızı ve rakibi 
Sait Paşaya verdiği son cevapta; 
' Mısır meselesinin menşei ve baisi 
1 lidiv İsmail Patanın memuriyeti 
fcengamında yaptığı azim istikraz
lar ve israflar ve sefahet ve suiida
re ve masraflar olup bu yüzden 
lngiltere ve Fransa devletlerinin 
l\hsır umurumaliyesine müdahale
y" İrr~at bulduklarını ve Devletiali 
ytce de ekseriya hadisat ve veka
yiin gösterdiği lüzum ve ihtiyaca 
mufayir tedbirler ittihazmda ısrar 
ve istimrar olunmasile i,in git gide 
vahamet kesbettiğini., 

Ya-..ıyor ki pek doğrudur. 
Merhumu müşarünileyhin matbu 

eserinde yazdığı bu sözü, Adliye 
Nazırı Hasan Fehmi ve Teçhizatı
a.s!;eriye Nazırı Hacı Akif Pasala
ıa şifahen söylemiş olduğun~,' mü
tarünileyhimanın lisanlarından da
ha evvel fU tarzda dinlemi,tim: 

"Hidiv lsmail Pasa Mısır ölkesi
rıi ecnebilerden yaphğı istikrazlara 
5arşı resmen ipotek etmittir. istik
raz mukavelenamelerinde bütün 
\llısır arazisinin garanti gösterildi-

ği kaydedilmiştir. İşte bu elim ve 
vahim suret ile A vrupanın esareti
maliyesi altına girmiştir. Sonra 
katmerli, muzaaf bir fenalık ola
rak mezkur hatarlı istikrazlardan 
alman o külliyetli paraların kısmı
azamı, mecnunane bir sefahet yo
lunda sarf ve heder olunmuştur, . ., 
Hacı Akif Paşa merhum, maliye 

işlerine vakıf bir zattı. Defterdar
lıklarda, maliye müsteşarlığında, I 
Hanedan mesarifiumumiye Nazırlı 
ğında, Teçhizatraskeriye Nezaretin 
de; Şurayidevlet maliye, dahiliye 
ve tanzimat daireleri, maliye ısla
hat komisyonları riyasetlerinde bu
lunmuştu. Hatta tevhididüyun tah
vilatı için Sultan Hamit tarafından 
Parise gönderilmişti ki Pariste, ri
calima\iye arasında biraktığı hüs
nütesir ile maruftur. 
Doğruluğun bir timsali olan Ha

cı Akif Paşa merhum, özü sözü bir, 
tam bir Türk oğlu Türktü. Müşa
rünileyh, Hidiv lsmail Paşa ile Sul
un Azizin istikrazlarıru ölünciye 
kadar takbih ile yadedegelmişti. 

Kamil Paşanın hatırasındaki söz 
den doğan bu hatıralara, aşağıda 
devam etmek üzere Mısır meselesi
nin halli için düşünüp yapmak iste
diği şeylerin en esaslısmı kaydede
yım: 

Sait Paşa, Londraya gönderile
cek fevkalade elçiliğe eshak Baş
vekil Ahmet Vefik, Hariciye Nazı
rı Asım, Evkaf Nazırı Kamil Paşa
lardan birinin tercih ve tayin buy 
rulmasını arzetmif, iradeiseniye 
Hasan Fehmi Paşa namına çıkmış! 

İstanbulda aktolunacak konfe
ransa, gene Ahmet Vefik, Hasan 
Fehmi ve Kürt Sait Paşaların me
muriyetini arzemiıı, irade Kamil 
Paşa için sudur eylemiş! 

Kürt Sait Paşa, reis olmuş, kon
ferans yedi defa toplanmış, muvaf
fakıyetli bir projçe bazırlanmış,hat 
ta parafe edilmiş, lakin Sultan Ha
mit ile Sait Paşa oyunlar oynadık
larından matlup olan netice hasıl 
olamamıştır. 

Amediidivam hümayunda Mecli
si mahsusu Vükela mazbataları 
müsvedde defterine kendi elimle 
kaydettiğim bir encümenihas maz
bataslnda Kamil Paşa merhum, u
zun mütalealar ve sebepler serdin
den sonra hülasanın hülasası ola
rak: 

"lngiliz ve Alman Sefirleri ile 
görüşüp sözleştiğinden ve iki dev
let Hariciye Nazırlarile cereyan e
den muhaberattan bahs ile Mısırın 
tahliyesi için esas itibarile lngilte
re hükumetinin muvafakatini istih
sal ettiğini ve ancak tahliye tarihi
nin iki devlet arasında badehu ta
yini tekarrür ve taahhüt edildiğini ' 
ve her halde Devletialiyenin Mısır 
üzerindeki hukukusarihasının ba
mukaveleimahsusa tasrihan temin 
olunacağını ve Devletialiye ve ba
husus zatışahane ile dostluğu mü
se"em bulunan Almanya Devleti
nin ve Kayser Vilhelmin bu bapta 
delaleti halisanede bulunabilmesi 
zemini hazırlandığını arz ve muk
tezasının irade buyurulmasını,, 

istizan eylemişti. · 
(Arkası var) 

Yarın: 

Kamil Paşa ve Mısır meselesi 
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Kamil Pş. nm arizeıine muhalif rey ve mütaleada bulu
nanlar - Adliye azırı Hasan F ehnıi Pş. nm sözleri 

" Seyhülbeled " mı· "Se h""lbeli' " · ? _ , _ y u ye mı. 
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DİL ANKETİMİZ-
Manaca bağlı sözlerin karşılıkları 

"Milliyet" in .~1 ank<;.tinde en çok dütündüğü §"Y• mi.naca biri~irine bağ
lı, yahut yakın sozlere türkçe kaqılık bulmak olduğunu yazmı§tık 

Şu aözler de onlardandır: . 
1 -- GURUR, 2 - KiBiR, 3 - F AHIR, 4 - T AAZZUM 5 - TEF A-

HUR, 6 - VAKAR. ' 
.· B!-1 altr sözün hepaj ~e. i?aa.ndaki bir duygunun türlü derecelerini göste
ı ır. ~uJla~ıf,. bunların kımı.sıne o duygunun iy~ .. !illlJİf>ine de kötü derecelerini 
ta h-''S tn mJştn. 

Dikkat ol.ınursa görülür ki bunlar dan hiç birini (.;tekinin yerinde kullan
mayız .. 

l~te bu türlü kullanışları gözönün de tutarak bu s(;z!ere öz türl<çe kar
tıf,klnr arıyoruz. 

. Gel~n cevaplar gazetemizde baaıl acıık, T. D. T. C. ine de gönderilecek
tır. 

Cevaplar gazetemizde anket mem urhıiuna gönderilmelidir. 
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Lord Grey 
--o-

T emps siyasi hayatını 
tahlil ediyor 

PARIS, 8 (A.A.) - Havas Ajansı 
bildiriyor: Temps gazetesi Lord Grey· 
in ölümüne tahsis ettiği bat yazısında 
müteveffayi bugünkü lngilterenin en a .. 
sil simalarından biri olarak anlattıktan 
sonra bilhassa diyor ki: 

- Lord Grey'in büyük harbin tari· 
hinde oynadığı rol hakkında bir hüküm 
verebilmek için gözleri senelerce geriye 
çevirmek, bu hükmü tam bir bintaraflık 
la ve kanaatle yürütebilmek için de siya 
si ihtirasların yatışmasını beklemek ge
rektir. Bununla beraber Lord Grey'in 
sulbü kurtarmak ve korumak için sarfet 
tiği emeklerin doğruluğunu ve samimili 
ğini, kendisinin hüsnü niyetini ve Büyük 
harp felaketinin önüne geçmek için uz
laşma zihniyetini kimse inkar edemez. 
Lord Grey bu yolda muvaffak olmamış 
sa bunun sebebi şudur ki, o sırada biç 
kimse buna muvaffak olmak imkan ve 
kudretine malik değildi. Cünka o cağda 
İmparatorluk idaresi altın.da bulun~n Al 
manya cihan hakimiyetim kendisine te
min edeceği zanmnda bulunduğu harbi 
tutuşturmağa azmetmiı b11lunuyordu. 

Sulha karşı derin bir sevgisi olan 
Lord Grey, ayni zamanda milletler ara· 
sında vücudü çok lüzumlu olan tesanüt 
zaruretini. Fransa ile İngiltere arasında 
anlatma üzerine müstenit bir siyasetin 
bütün Avrupaya yapacağı sayısrz biz.
metleri ve-temin ed'ebileceği faydaları 
doğru ve iyi bir surette kavramrş bulu
nuyordu. 

«Temp&» bu yazısını şu sözlerle bitir 
mi§tİr: 

«Lord Grey uzun müddet muhafaza 
ettjği sükUt vaziyetini geçen Nisanda 
birdenbire bıralmuş, Liberal fırkasın{n 
idne heyetinin yapağı toplantıda heye 
can uyandırıcı bir nutuk söylemi!tir. 

Lord Grey bu nukunda siyasi işler 
sahasında edindiği uzun tecrübenin, mi
zacındaki ve düşüncelerindeki istiklalin 
verdiği nüfuz ve salahiyete ıiayanarak 
sulhu yeni baştan tehlike karşısında bu 
lunduran Almanya aleyhine ;ıiddetli len 
kitler yürütmüş ve sonunda demiştir ki: 

«Emniyet ve selamet hususunda eli
mizde bulunan yegane teminat Alman· 
yanın silahlanndan tecrit edilmiş olma
sı ve bugün harp açmak imkan ve kud
retinden mahrum hulun~1asıdır. » 

- Bu nutuk bugÜn bütün gözlere 
çarpan Alman tehdit ve tehlikesi karşısın 
da İngiliz efkarı umumiyeainde görülen 
değiş:kliğin hareket noktası olmasıdır 
Lord Grey bu ehemmiyetli iktarı yap: 
makla hem kendi memleketine, bem de 
insanlık alemine en son bir hizmette bu 
lunmuştur. 
. LONDRA, 8 (A.A.) - Lord Grey
ın naşi cumartesi günü Darlingtonda ya 
kılacaktır. 

Pazartesi günü Westminster k;lise
ıinde ruhani ôir iyin yapılacaktrr. 

Balkan konferansı 
--·--

Yunan meclis reisinin 
gönderdiği mektuplar 
ATINA, 8. A. A. - Mebusan mecli

si reh.i 1\1. Nozibiı., yakında Seli.nikte 
toplana<ak Balkan konferansı münase
betile Türki}e, Arnavutluk, Bulgaristan, 
Rorı··anya ve Yugoslavya hükümet reis
lerj)e meb'usan meclisleri reislerine birer 
me"tuıJ göndcrmiıtir. 

M. Nozikis bu mektubunda bundan ev
vdki konferanslarda ba~arılan işlerin e
hemmiyetini kaydetmiş, Balkan hüku
metlerinin l'elecek konferansa kuvvetli 
surette muzaheret etmelerini,daha evvel 
ce alınan ve Balkan milletlerinin iler
lemesi ve refaha kavu.şması için çok lü 
zunılu olan kararlann tatbiki hususunda 
aıı1aşmalarınt bu bükU.metlerden rica et 
mi~tiı-. 

M. No:ı:ilfis, mektubunun sonunda ş-un
lart ya:ımı~tır: 

"Milletlerimizin biribirine ne kadar ya 
kın olduklarJ, uzun harpler neticesinde 1 

hırpalanan milletlerimizin refah ve terak 
ki seviyef.ini yükseltect:k, sulhu kuvvet
lendh·ecek n1untazam bir mesai iştiraki 
vücuda getirmenin ve anlaşmanın ne ka 
dar kola { olduğu evvelki Balkan konfe
ransla mı da ı;örülmüıtür. M. Zoiki•, Yu 
nan mt•busan mec:isinin bu davetinin mu 
hala•elle ve dostlukla karşılanacağı ümi 
dini izha• edcre.k mektubunu bitirmi;ıtir. · 

ltalyan - Rus misakı 
BERLIN, 8 (A,A,) - Diplomatische 

Correapondenz gazetesi ltalyan • Rus 
misakı hakkındaki bir yazıcanda diyor 
ki: 

«Bu miaak Avrupa sulbü için, dört
ler misakını tamamlıyan bir istikrar un ... 
suru mahiyetindedir.» 

Berliner Tageblat gazetesi de §U mü
taleayı yürütüyor: 

lıalyan • Rus misakı, M Mussolinin 
Sovyetler birlilini AVTupa ·devletleri ta 
lmnı arasında almak maksadını güden 
büyük bir teıebbüsüdür.• 

Beynelmilel Yahudi 
konferansı 

CENEVRE. A. A. - Beynelmilel ya
lnıdi konferanaı komisyonu, Alman ya
hudi1eı·ini1& vaziyeti hakkında müzakere .. 
leı·de bulunmuş ve bir karar sureti kabul 
etuıiştir. Bu karar suretinde Alman mal
larnl.\ karşı yapılacak boykotajın alman 
ydhudjlctinin en İptidai hukununun ih
liil ıcdHmcsine karıı meşru müdafa vası .. 
!dsı old.ığ" ve bu hukukun iade edilme
'iİ 7tun.-ının;ı kadar buna devam edilmesi 
lazım geldiği beyan olunmaktadır. Ka
ra;· sureti, boykotaj tedbirlerinin tanzim 
c Jiln1er:i ve kuvvetlendirilmesi için bir 
teıt~<:ınt ihdaıunı iltizam etmektedir. Ko
misyon bu kararı, müstenkif kalmış olan 
lhlyan h .. y.,tine rağmen kalrnl etm~tir. 

Eski borçlar 
-o--

Amerikalıhir meseleyi 
tekrar tazelediler 

PARIS, 8. A. A. - Echo de Paris ga· 
zetesi yazıyor : 

Borçlar meselesi hakkında Amerika 
ile müzakerata gİrİ§İleceği meselesinden 
tekrar balisedilmeğe başlanıldı. Bu hu
susta önayak olan Amerikadır. Bu me· 
selenin son defa aktediJen nazlrJar mec .. 
lisi içtimaında mevzuu bahsedildiğine 
hiç şüphe yoktur. 

MaJjye nazırı M. Bonnet, aı·kadaşları
na hali hazırda yapılmakta olan müza
kerat ile ileride yapılacak miizakereler 
hakkında malumat vermi;ıtir. lngiliz ha· 
zine murahhasının borclara dair olan son 
teklifler hakkında görÜşmek üzre Yas· 
hington'a gİtmİf olduğu haber alınmıştır. 
Fransa hükUmeti Amerika ya olan borcu 
hakkında müzakerelerde bulunmaktan 
çekinmiyecektir, M. Roosevclt, Fransız 
parlftmentosu tarafından ileri siirülmüş 
olan ihtirazi kayitleri nazarı itibare ala .. 
rak talebini bu kayitlere uygun bir su
rette yapmak çaresini bulacak olursa 
Fransa zaruri olan uzlaşma zihniyetini 
gösterecektir." 

Excehior diyor ki : 

Zannolunduğuna göre borçlar mese· 
lesine müteallik müzakerelerde İngilte
re ile Amerika arasında yeni bir safha 
açılacaktır. Fransa hu mesele ile doğru· 
dan doğruya alakadar değil ise de büsbü 
tUn alakasızlık göstermesi de doğru ola .. 
n1az. Londra ve Vashington hükUrnet)e .. 
ri a:t"asında haziran taksiti hakkında bir 
itilaf basil olacak olursa Fransanın mü
masil bir hal sureti kabul etmek husu
sund~ müşkülat çıkarmaması muhtemel 
dir. Böyle bir hal sureti bulunduğu tak 
dırdn t•diye edilmemis olan birinci ka
nuq 1932 ve haziran· 1933 taksitleri i
çİ·ı de ayni hal suretinden istifade edile 
ccktir/' 

Suriyenin vaziyeti 
--·--

Fransız Hariciye nazırı ile 
uzun görüşmeler oldu 
PARIS, 8. A. A. - M. Boncour, dün 

öğleden sonra Fas komi"Seri ve sabrk Su 
riye komiseri M. Ponsot ve yeni Suriye 
komiseı·i de Martel ile uzun uzadıya gi) .. 
rüşmüştür. Bu görüşmede Suriyenin va .. 
ziye-ti mevzuu balısolınuştur. M. de Mar 
tel bi~·lnci teşrinde Beyrut'a hareket e .. 
deccktir. 

Bir Romen prensi F ransada 
PARIS, 8. A.A. - Romanya prensle

rinden l\iicolas, saat 19 da buraya gel .. · 
mi~tie. Prens hava işleri nazareti müs
te~nrı tarafından istikbal edilmiştir, 

o~----

Cenevreye doğru 
--o--

Silahsızlanma müzakere
lerine hararetli hazırlık var 

BERLIN, S. A. A. - Vofü ajansın
dan : 

Sıl:\h kuvvetlerinin kontrole tabi tu .. 
tu]nıa~ş ıneselesi hakkında fransız gaze-
telcri.ndc ~örülen münakaşaları söz ge .. 
li;i cdon <iyasi mahfeller Almanyanın 
böyle bir kontrol~ hiç bir vakitte muarız 
buluni-nadığınr, yalnız bu kontrolün tam 
bir müıtavl't ve hukuk beraberliği şaı·tı 
d:Urestnde }·apılmasını istediğini kaydet 
melı:tediı·. S:ı l~adar ki silahları azaltma 
hakkında y;.pılacak mukaveleye iştink 
edeceı, lıiılu~unet!er de sililılarını Alınan .. 
y3 derecesined ;naltmadıkça bu müsavi
llk §artı hiç bi.t" vakitte yerine getirilmiş 
olmay:ıc!;tklır. 

Bu ınahfellerin düşüncesine göre şim
diki n1Ü&avai.sı=d1k şeraiti içinde yapda ... 
ca1c bir kontrolün hiç bir manası olamaz. 
Böyle bir kQntroJ silahları azaltma işini 
k'lnu~n1.<.W için toplanan konferansların 
gö.:cttikleri maksatlarla eğlenircesine bir 
haTek·~:t olur. 

LONDRA, 8. A. A. - Milletler Ce
miyetinin yapacağı iç.timalara ve silah .. 
ları a2altma k-0nferan&1nın müzakere)e .. 
rine İ§tiı·ak edecek 1 ngiliz murahhas he· 
yetferıne bizzat hariciye nazırı Sir John 
Simon i:tirak edecektir. 

Yeni Fransız Bahriye 
nazırı 

PARIS, 8. A. A. - Bahriye nezareti
ne gcçeıı M. Sarraut timdiye kadar uhde 
sinde hulunal\ müstemlekeler nezaretine 
ait iileri )'eni nazır M. Dalmier'ye dev
re<mİ§lir. M. Sarraut bu münasebetle yap 
tığı kıMa beyanatta ç:ok iyi mesai arka· 
daşları ara•ında çalıtacak olan halefino 
büyük hh- itimadı olduğunu, müstemle .. 
keler ne.;ıı;"re«inin müstait ve muktedir 
ellP.re y.ectiğini söylemİ§tİr. 

M. Saı-rauı, halefi M. Dalinller ile bir 
likte yapt.Jı tetkikler hakkında sorulan 
bia süale ~u karşılığı vermiştir : 

«Müstemlekelerde dirlik ve düzen
lik büküın sürmektedir. Bununla beraber 
iktisadi buhran buraları da şiddetli su
rette l.ırpal;l.mıJtır'. 

-o--

ispanyada köylü teşkilatı 
MADR1T, 8 A. A. - Nazırlar mec

lisi köylüler arasında mal ortaklığı teş
kilatı yapılması hakkındaki kararname
yi tasvip etmiştir. 

--·--
Saatte 235 kilometre 

' 

DAK.i 
Meclis • • • • 

reısımızın tetkik seyahati 
HAVRAN, 8 A. A. - B. M. M. Reisi Kazım Pasa Hazretleri bu

giin refakatinde Balıkesir meb'usları, vali, fırka reisi olduğu halde 
saat .12 de buraya gelmişlerdir. Bu strada Havran kurtuluş bayramı 
yapılıyordu. B. M. Meclisi Reisinin huzuru, umıırn< nes'e ve sevinci ar
tırmış~ır. Paşa Hazretleri öğle yemeğini Fır/,ada HaıSranlılarla birlikte 
yemişti.-. 

AYVALIK, 8. A. A. - B. M.M. Reisi Kiiz:m Paşa Hazretleri bu
gün saat 5 te Balyadan Ayvalığa gelmişleıdir. Reis Paşa Hazretleri 
yolda, flav;·anclan sonra Burhaniyede tevakkuf etmişlerdir. Kurtulu• 
bayrnmı ı.~zahürleri içinde Bur ha ııiye halkı leendilerine güzel bir ı;. 
tikbal yapmı§lardır. 

Paşa Hazretleri, Ayvalığa gel irken birço!l /,oylerde halkla görüş
müşler, mahalli ihtiyaçları tetkik buyı•rmuşlardır. Ayvalık halkı Reis 
Paşc.yı uzak mesafelerden karşılamışlardır. 

Meclis reisimiz ihtiyaçları dinliyor 
BALYA, 5. A. A. - intihap daiı-esini gezmekte olan B. M. M. 

Reisi Kazım Paşa Hazretleri dün berabe~inde Balıkesir mebusları ol
duğu lıalcle buraya gelmişlerdir. Pa~a Hazretleri lıükıl.meti, belediye ve 
C. H. Fı~kasmı ziyaret etmişler, Fırkada halk heyetlerini kabul ed~
rek nıalıalli ihtiyaçlar hakkında kendileriyle görüşmüşlerdir. Paşa Haz 
retleri bilhassa Balya madeninin vaziyetini tetkil: etmişler, istihsal şart 
larını araşhrmışlardır. 

Menşe şahadetname/eri teşmil edildi 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin 

bir teklifine göre, 19 ita 20 Eylii.lden itibaren tatbik edilecek bir ka
rara göre, Türkiye gümrüklerine getirilecek bütün mallar için menşe 
şahad etnamesi aranacaktır. 

Bugün muhtelif emir ve kararlarla ithalatın mühim bir kısmı için 
zaten aranmakta olan bu vesika bu suretle şimdiye kadar buna tabi ol
mıyan istisnalara da teşmil edilmiştir. Menşe şahadetnamesi olmıyan 
eşya hiç bir suretle gümrükten geçirilmiyecektir. Menşe şahadetna
meleri Türk konsoloslarının vizesini taşıyacaktır. -ra.ı.ııı.:tol 

• 
ilk incir mahsulü sevkedildi 

AYDIN, 8 (Milliyet) - ilk İncir treni bugün saat on ikide Nazil 
fiden halktı. Vilayetimiz çevresindeki istasyonlardan iki yüz ton in
cir yüklendi. Ayrıca kamyonlarla da İncir gönderiliyor. Bu sene ilh 
incir geçen seneden on beş gün sonra gönderilmiş oluyor. 

Fransız Hava nazırının 
Moskova seyahati 

I' ARI S, S. A. A. - Hava işleri neza· 
reti tarafından neşredilen bir tebliğe gö 
re ha:,\ nazırı M. Cot tayyare ile l\'1os
k~vav.ı gitmek üzre 12 Eylülde havala· 
nacaktır. 

l\;l Cot'u Moskovaya götü•·ecek filo 
üı::-er n1otörlü 3 tayyareden ibaret olacak 
tn·. 

Ceneral Chaumier ve sivil askeri tay
yarecilik müdürü M. Uaguenau ile büyük 
ve küçük rütbede yedi zabit M. Cot'a 
bu yolculuğunda refakat edecekleridr. 

Tayyarelerin mürettebatı arasında bil 
hnssa Doret, yüzbaşı Terrasse zabit mua 
vini Raynaud ile makinist Marsot bulu 
nacakla1·d•r. Hava nazırının bu seyahati .. 

ne C odos '"' Rossi de Joseph le Brix tay 
yare:csilt' iştirak edeceklerdir. Bu suretle 
sayıları d\>rde çıkacak olan tayyareleri 
Kief \"C Kn1arkov1a uğradıktan sonra Ey .. 
lülde Moskovaya varaco.klan tahmin edi 
liyol·. 

--·--
Filistin portakalları 
VARŞOVA, 8 (A.A.) - Yahudi 

Halkçılar fırkasının yaptığı mit.ingte ka 
bul edilen bir karar suretinde Almanya 
ya Filistin portakalı itbalati yapılmasına 
mukabil Filistine Alman mahsulat ve 
mamulatı ibraç edilmesi hakkında Al
manya ile bazı siyonist unsunlar arasın 
da yapıla nanlaşma çok şiddetli bir li· 
sanla protesto eıdfüniştir. 

Bu yolda bir alım satım muamelesi 
Yahudi milletinin hayati menfaatleri i· 
çin zararlı ve kabul edilemiyecek bir ma 
hiyette görülmüştür. 

-------·~ 

lktısat Vekaleti kambiyo 
müdürlüğü 

ANKARA, 8 - Burada teşkil edilen 
merkez kambiyo müdürlüğünün mua ... 
meta.tına esas olacak hususları kararlaı
tırmak ve kambiyo mürakabasının ne 
suretle yapılacağını tesbit etmek üzere 
bir komisyon teşkil edilmiıtir, 

Komisyon, Gümrük ve inhisarlar ve-
kaleti müsteşarı Adil Beyin reisliği al
tında Maliye Vekaleti Nakit işleri mü
dürü Sn-rı, merkez kambiyo n1üdür ve
kili Maliye müfettişi Halit Nazmi Güm 
rük ve inhisarlar Vekaleti tetkik 'müdii 
rü Mustafa Nuri Beylerden mürekkep. 
tir. 

Komisyon tetkikata başlamıştır. 

Ankara Anadolu Kulübü 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Tefri

şatını ikmal eden Anadolu klübünün kii 
şat resmi Pazar günü yapılacaktır Bu 
münasebetle klüpte bir çay ziyafeti vo 
rilecektir. 

-----·-~---

Büyük bir tarak dubası 
PARlS, 8. A. A. - Kale boğazında 

Di4rokerk'te yapılan çok büyük bir tarak 
d"i>a"ı denize indirilmistir. 72 metre u
zunluğunda ve 13,45 m~tre genişliğinde 
olan bu ouba limanların dibini 23 metre 
derinliğe kadar taray'ıp ayıklayabilecek· 
tir. 

Maden ocağında kaza 
V ARŞOV A, 8. A. A. - Sosnovie ci

varında bir maden kömürü kuyusunda 
bir dehliT. çöküp yıkılnuı, bet işçi top
r.ı'c yığınları altında kalmıştır. 

Hemen yola çıkarılaş yardım kolu ka 
za yer•nc ancak bugün varabilecektir. 

Katoviç civarında diğer iki maden ku 
yusWtda da çöküntüler olmuı , 3 maden 
işçisi ö!mü~tür. 

PARIS, 8. A. A. - Breguet sistemin
de bu· tayyareye binerek havalanan yüz .. 
bası Haver ile müliizim Kelo 1500 kil<>· 
nıelrelilc bir saha üstünde ve bozuk bir 
h"'·ada •aaıte 235 kilometre süratle uç· 
11\(\S:a mtt\•aff ak olmuşlar ve Yugoslavya 
tayyare kupatmı kazanmıılardı• 

1 
' Dür.: Şark demiryolları ile Posta~ Telgraf ve telefon memurları birer ııapur ge 
zintisi ;yaptılar. Şark demiryolları men sup/arı Boğaziçi ve Floryadan sonra 

1
1 Yaloııaya gittiler. Poata ve telgraf memurlan Bursaya ı:itmelt üzere Mudan
vaya ula§tılar .. 
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Y eralhndan sesleri 
llk insanlar gökten korkardı. 
Bütün felaket oradan gelıyor-

du. 
Yağmur nehirleri taşırıyor, yıl

dırım ormanları tutuşturuyor, kar 
çıplak insanları donduruyordu. 
\. e bütün bu tehlikeler gökten ge
liyordu. Onun için ilk insanlar 
gok yüzünde ne görseler ona kar
şı haşyet duyarlardı. 

Güneşe, aya, yıldızlara tapmak 
bu korkunun mahsulüdür. 

Tarih yürüdü devırler geçti. 
Mavi gök insanlar için tehlike de
ğil bir şıir ve hayal alemi oldu. 

Çünkü insanlar tabiatin kar, 
yağmur, fırtına gibi ,aşmayan hü
kümlerine karşı zekalarının ket
fettiği vasıtalarla karşı koydular 
ve hatta bir zamanlar felaket te
lakki edilen bu tabii hadiseleri 
kendileri için nimet haline getir
diler. 

.Fakat mavi gök bugün yine bir 
tehlike yuvası olmuıtur. Ve bu 
defa tehlike tabiatın hükümlerin
den değıl, insanların silahından 
geliyor. • 

• • • 
Bir kaç günden beri gazeteler 

tayyare hücumlarında hauı:ın gaz 
maskesi kullanmaları için beledi
yelerin talim kursları açacağın
dan ve gökten gelen bu tehtıke
ye karşı yer altlarında mahzenler 
hazırlanacağından bahsediyorlar. 

bu hazırıık Avrupada bır kaç 
senedenberi devam etmektedır. 
Avrupa gazetelerınde gaz maske
lerile resimleri çekilmiş garıp, 

!-orkunç Eskimo kıyatetli insan
lara sık sık tesadüt ediyoruz. 

Ve yine Avrupa gazetelerin
de Fransızların ltalyan ve Alman 
hududu üzerinde çok geniş yeral
tı istihkamları hazırladıklarını o -
kuyoruz. 

ifa ıstihkimlar, toprak altın
da betonarme duvarlar, asfalt yol
larla adeta bir şehir halindedir. 

Harp usulleri tamamile değiş
miştir. insanlar biribirlerini mah
vetmek için yer yüzünü kafi gör
müyorlar. Denizin dibi, toprağın 
altı, bulutların arası bile emin de
ğildir. 

Ve yarının harbi için cephe 
yoktur. Arzın her köşesi cephedir. 

Bilhassa büyük ve kalabalık şe
hirler bu cepheni,n en tehlikeli 
mevziidir. Çünkü düşman hudut
lardan değil göklerden gelecek
tir. 

Anlaşılıyor ki dünya medenileş
tikçe eski haline avdet ediyor. 

Yüzünde korkunç gaz maskesi 
ile yeraltındaki mahzenlere sak
lanıp ölüm teri döken bugünkü 
insanın gök gürültüsünden kor
kup şimıekten ödü kopan dünkü 
insandan ne farkı var? 

Bürhan CAHIT 

1 KUçUk haberler 1 , ___ _, 

* Posta idaresi Galata ıubesinin Ka
raköye nakli üzerine eskidenberi Köprü 
nün Karaköy cihetinde bir barakadaki 
ıubesini kaldırnuıtır. 

• Bu yıldan . itibaren Uludağdaki 
ot~, Bursa dağ sporları klübünün em
rine verilecektir. Bu auretle dağ spor
lan büyÜk bir himaye gönnÜ§ olacak
br. idman cemiyetleri ittifakı umumi 
reialiği, dağda yapılmakta olan yar
don evi için bin lira venniıtir. 

1 BORSA 1 
(1, Bankaarndan alınan celYeldir) 

7 EYLÜL 1933 
i\kıam Fiatları 

lstikrazlar Tahvilat 
Jatikr•:ı; dahili 96,50 Elektrik -.-
1933 latikra:u 95.- Tram.-ay 
Şark D. yollan 235 Tünel -.-
D. Muvahh.idei S4.-

Rıhtım 17,65 Gümrükler 6.25 
Saydi mah.i 5,60 

Anadolu 1 47,50 

:S.idat 10,25 " 
ili 47,25 

T. a•lceriy• 10 Mümessil 51.-

ES HAM 

J, Bankası Na6 Telefon 12,45 ... 9,50 Bornonti 2025 
~• ,. Hamiline 9,55 Terkoa 27,75 
,. 11 Müeaaia 102 Çimento If,90 
Tramvay 48,50 ittihat day. 18,25 
Anadolu Hiaae 27,50 Şarti: d1t;y 1.25 
Reji 3,30 Balya 2,15 
Şi.r. bariye ı5,25 Şark m. ec?-• 2,90 

ÇEK FIATLARI 

Paris 12.06 Prai 153675 
Londra 6715 Viyan• 4.5025 
Nüyork .ı '8,75 Madrit 5,645 
Brüksel 339 Berlin 1.97.80 
A1iılano 8975 Zloti r 425 
Ati na 826750 Pett• 37825 
Cenevre 2,44.25 s.ı.rat 3505 
Sof ya 640550 i Bülr:ret 79.711 

Amsterdam 1,17,30 Mo•ko•a 109,350 

NUKUT (Satıı) 

Kuru• Kurut 

20 (. Fransız: 167 1 Şilie, A•. 24,50 
l lıte~lin 670 ı Pe~eta 16 
1 Dolar 146 1 Mark 50.-

2.0 Liret 220 l Zeloti 24.-
20 f. Belç!lc:a 114 20 ı..,y 0.23 
20 Drahmi 24 20 Dinar 55.-
20 1. lsviçre 818 1 Çerno.-iç. 
20 Leva 25.50 1 Altın 9.2% 
21 Kur. Çek 118 1 Mecidiye o 57 

l Florin 83 Banknot 2,46 

MJl,LIYET CUMARTESi 9 EYLOL 1933 
- ·-- ' - --- - -~ -

• • 
ŞEHiR HABERLE.~I 

Ekono .. ı 

Tütün konferansı 
Tütün ofisi teşkili meselesi 

görüşülecek 
İstanbulda toplanacak tütün kon

feransına iştirak edecek Yunan mu
rahbaslarından M. Radopulos dün Pi
reden f~hrimize gelmi§tİr. Diğer Yu
nan murahhasları M. Bakalbaşı ve 
M. Gregoriyadis yarın şehrim.ize ge
leceklerdir. Konferans şehrimizde 
Türk, Yunan ve Bulgar hükumetle
ri arasında bir tütün ofisi te§kili me
selesini müzakere edf'Cektir. M . Ro
dopulos meb'uıtur. M. BakaJba§I a
yan azasından ve sabık nazırlardan
dır. M. Gregoriyadis te tütün ekspe
ridir • 

M. Rodopuloı dün bize §U beya
natta bulunmuştur: 

- Tütün konferansı bugünlerde 
toplanacaktır. Geçen sene lstanbulda 
bir tütün konferansı toplanmıs ve 
bir ofis teskiline karar vermişti. Kon
feransta ofisin faaliyete ~ecmesi ve 
fark tütünlerine ait meseleyi gÖrü§e
ceğiz • 

Geçen sene nisanda Cenevrede 
Milletler Cemiyetinin himayesinde bir 
tütün konferansı toplanmıştı. Bu kon
f~ransta Yunaniot,,nı M. Bakalbaşı 
ve ben, Tü<kivevi Mital Bev. Bulıra
rislanı da M. Paladeff lemoil etmiş
tik. Konferan•a Şark tütünlerinin va
ziyetini ıslah için bir proje vermiş ve 
btı ay zarlrnda tütün meselesinin ve
niden tetkiki"e karar vermİ•t;k iş
te Sllrkta tütün yetistire.n Türkiye, 
ve Yunani~tan ve Bulgaristan bu me
seleyi yeniden eörüşeceklerdir.'' 

Fındık 
Fındık fiatları 44 - 45 kuruş a

rasındadır. Evvelce vaz.dığ-rmız gibi 
ltalya ve l•panvada bu sene mahsul 
azdır, hatta lt ' fv~da geçen seneye 
nazaran pek az mal yetİ§miştir. B~· 
na rağmen fındık fiatları geçen ~e
neye nazaran pek yüksek değildir. 
Geçen sene dünya mahsulü bu sene
den fa7la olduifo zaman. fındık fi. 
atları 38 - 40 kuruştu. Alakadar ta
cirlerin söylediğine göre fındık fiat
ları ileride dP.lta zi.vade artacaktır. 

ilk i~cir 
1zmirden gelen malumata göre, Ege 

mıntakasında İncirler kema1e gelmittir. 
ilk İncir bugün lzmir borsasına arze:li
lecek ve muamele görecektir. 

Yunan tacirleri 
Yunan Ticaret odasının 20 Eylülde 

Türkiyede ticari mahiyette bir seyahat 
hazırlamakta olduğu bildiriliyor. 

Atinadalıi Türk Ticaret ate§esİnin j .. 
daresi altında yapdacak olan bu seyahat 
ten ınaksat Türk ve Yunan tüccar ve 
müstabsilleri arasında doğrudan doğruya 
temas teminidir. 

--
••l•lllyed• 

Sebze hali 
--o--

Mevsime yetiştirmek için 
istikraz yapılacak 

Keresteciler yangın yerinde İni& edile 
cek meyva ve sebze bitlinin projeleri ik 
mal edilemk üzeredir. Projler hazırlan
dıktan sonra hemen intaat münakaaası 
açılacaktır. Belediye, hali bütçedeki tah 
sisat ile yaptıraınayacağından İnf8ala la 
zım para için bir istikraz yapacaktır. 
Binaenaleyh, büteç darlığı meselesi gibi 
sebepler, hal intaıını tehir etmeyecek
tir. Belediye, hali gelecek seneki meyva 
ve sebze mevsimine yetiştirmek fikrin· 
dedir. 

Zeynep Kamil hastahanesinin 
yıldönümU 

iki ay evvel Osküdarda açılan Zey
nep Kimil has.tanesi için daha alınması 
lilzını gelen cerahi ve tıbbi aletlerin alın 
masına karar verilnüıtir. 

Fi urya p!ajı 
Florya plajı arazisinin iotimlaki husu

sunda mal sahiplerinin kısmı azamile be 
tediye arasında fiyat hususunda bir anlaş 
ma olduğunu yazmıştır. Bu huoustaki 
muamele ikm:ıl edilrniıtir. 

Plajda yapılacak asri İnfaat için bele
diye hazırlıklar yapacaktır. ID§aat için 
lüzum görüldüğü takdirde hariçten bir 
iatikraz yapılacaktır. 

Sokakların temizliği 
lstanbulun bazı semtlerinde köşe 

bucakta biriken ıüprüntüler tehrin sıh
hatini bozduğu gibi mevsim itibaôle 
karpuz, kavun ve diğer .meyva kabuk
larının ortalıkta çoğaldığı nazan dikka
te alınmış, bunların kaldırılması karar 
Jaıtırılnuıtır. Her belediye ıubesinin ıo 
kaklann temizliğine azami der~cede dik 

-kat etmesi , daimi amelesile mümkün 
olduğu kadar açık lağımları, su birikin 
tilerini temizletmesi bildirilmiştir. 

Belediye hissesi 
Şehrimizde muhtelif nakil şirketerin

den lstanbul Belediyesi her ay belediye 
hiııesi olmak Üzere elli bin liraya ya
kın bir para almaktadır. 

Fakat bu paranın mühim bir kısmı 
mülğa Şehremanetinin 909 senesinde 
yaptığı istikrazın ödenmesinde kullanıl
maktadır. Bu sebepledir ki, Belediye bu 
ay maaıı biraz geciktirdi. Bunda kıs
men de oktruva resminin ilga edilmesi
nin de !es~ olmakla beraber diğer ay
larda maaş gecikmesi gibi bir vaziyet 
vuku bulmıyacağı temin edilmektedir. 

Diğer taraftan Belediye oktruva ver 
gisinin ilgası dolayısile çok tasarruflu 
hareket etmektedir. 

Vilayette 

Üç aylıklar ---Emlak ve Eytam Bankası 
iskontoya başladı 

Eytam Aramil ve mütekaidi.nİn Uç ay 
lıldannın verilmesine başlanmıştır. 

Emlak ve Eytam bankası Eylülün 
altıncı gününden itibaren maaşların is
kontosuna başlamıştır. Bankaya fazla 
tehacüm olmaktadır. Bunun Üzerine 
banka icap eden ttttibatı almış ve bir 
büro teşkil etmiştir. 

Ayrıca da dört gişe üzerinılen maaş
lar verilmektedir Her gün takriben 500 
kitinin maaşı i•k;,nto edilmektedir. 

Bugün Kadıköy ve Betiktaş kazala
rından maaı alanlar1n maaşları iskonto 
edilecektir 

Maaşı..;. §U günlerde verilmektedir: 
Beyoğlu, Kasımpa1a, Üsküdar: 11, 

16, 20. 
Eminönü Yalova Sanyer, BU.ır· ' . 

köy, Adalar: 7, 12, 17, 21. 
Kadıköy, Betiktaş: 9, 13, 18. 23. 
Fatih, Eyiip, Samatya: 14, 19, 24. 

Hayvan 
. . 

sergısı 

Vilayet Baytar müdürlüğünce her 
sene tertip edrJen hayvan sergisi bu se
ne de 25 T e1rinievvelde Dolmabahçede 
eoki boş ahırlarda a~lacaktır. . . 

Üç gün devam edecek sergıye 4 bin 
liralık mükafat vazedilecektir. 

Pollete 

Toprak altında 
Bir kadıncağız diridiri 

gömüldü 
Dün Eyüpte bir gencin hayab?" 

mal olan ve iki kitinin yaralanmasıle 
neticelenen bir facia oldu. 

Eyüpte Bahariy~de Ahmet Ber ve 
1ürekasına ait bir mensucat fabri~sı 
vardır. Bu fabrikanın yanmdd'a Eyup 
kanalizasyonunun denize dökülen bü
yük ağızı vardır. Bundan bir hafta_ ka
dar evvel bu kanalizasyon mecrası uze
rine arabalarla toprak döküldüğü haber 
alıruruı ve Eyüp nahiye müdürlüğü bu
nun mecrayı tehlikeye sokacağını hesap 
edertk dökülen toprakların mecranın ü
zerinden kaldınlması dökenleı-e bildiril
miştir. 

Dün saat 11,5 le mensucat fabrikası 
amelesinden Dervi1 ve Ramide oturan 
Zülfü nanurulaki tahıslar fabrika arazi
sine isabet eden toprağın tesviyeaile 
mqğul olurken birdenbire büyük Lir 
toprak yığını yuvarlanarak Zülfü altın
da kalmııtır. 

Y ığımn kısmen alımda kalan Derviş 
te feryada ba§lamış ve bu Dervişin ia
timdat seslerini fabrika sahibi Ahmet 
Bey duymuştur. 

Ahmet Bey derhal toprak altında ka
lanların imdadıan koşmuı, fakat bu ea
nada ikinci bir toprak çöküntüsü Ahmet 
Beyi de altına almı1tır. Biraz oonra ye
tişenler kazazedeleri kurtarnutlana da 
üç metre irtifadan toprağın alımda ka
lan zavallı Zülfünün toprağın sikletin
den ve havasızlıktan ölmüş olduğunu 
görmüşlerdir. 

Ahmet Beyin de sol bacağı ezilrni1-
tir. Derviş te hafifçe yaralıdır. 

Müddeiumumilik vakaya vaziyet et
mi1tir. 

Vakanın cereyan ettiği mıntakanm 
on beş metre kadar gerisinde geçen se
ne de bir heyelan olmuş ve yrkılan bir 
evin altında kalan bir kadıncağız ölmüş 
tü. 

Kamyondaki eşya 
Bundan 25 gün evvel zabıta memur

ları bir gece yiiklü iki kamyonu şÜphe 
Üzerine çevirerek muayene etmiılerdi. 

Neticede bu kamyonarın Şark Şimen 
diferinde telgraf atelyesi şefi ve telgı-af 
başmüfett4i M. Vall'le ait olduğu anla
t•lmıt ve zabıtaca bu eıyalann naklinden 
iıfarenin haberi olup olmadığı aorulduğu 
gibi, diğer bazı memurların da malUma
tına müracaat edilmişti. 

Tahkikat ikmal edilmiş ve Nafia Ve 
kiıleti Demiryollar umum müdiırü Nazir 
Bey evrakı alarak Ankaraya hareket el 
rniştir. 

Tahkikat neticesinde M. Vall'in va 
zifeıine nihayet verilmi§tİr. 

Cudiye H. gelene, gidene 
muska yazıyormuş 

Cudiye Hanım isminde bir kadmın 
Kaoımpai&da üfürükçülük yapmakta 
olduğu haber alınmış ve evvelki l(Ün 
evinde araflınna yapılmııtır. Bu araf
tırmada Cudiye Hanımın odada ba
tma bir kaç safdil kadını toplıyarak 
muska yazarken cürmü m.ethut ha
linde yakaJanmııtır. Cudiye Hanrmm 
odasında yazılm11 bir çok muskalar, 
ot kökleri ve saire gibi büyü aletleri 
bulunmu§tur. Hem büyücülük, hem 
kendi kendine doktorluk yapan Cu
diye Hanım evrakile birlikte adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Kıskanç sarhoş 
Galatada Zeki İsminde biri bir müd

dettenberi Rebeka iamind'e bir kadınla 
beraber Ya§ıyormuı. Son zamanlarda 
Rebeka ile Zekinin aralan açılıruştır. 

Zeki bir kaç defa Rebekayı başka a
damlarla konuıurken görmüş ve bu yüz 
den aralannda 1iddetli kavgalar olmuı
tur. 

\ 

Evvelki gece Zd<l yine eve gittiği za 
man Rebekayı bulamamı§ ve hiddetlene 
rek kadın gelinceye kadar rakı.içmi§tir. 
Bir müddet sonra Rebeka eve gelmiş ve 
keyif bir halde olan Zeki ka:!ına çıkıımıı 

iST ANBULDA GEZİNTİLER -
Çırçır suyunun başı ... 

Yüreği yanık birini getirseniz mutlaka 
Çırçır suyundan fazla gözyaşı döker! 

Kendini dirhemle satan bir nazenin - Çeşmebaşında 
su kavgası-Çırçır suyu ile bardak yıkanır mı imiş? 

ihtiyarlık çağı gelmeden, hani yüzün 
ôteainde berisinde dikkatle bakılmazsa 
göze çarpımyan küçük bir takım buru
§Uklar, aaçlann ıurasında burasında ben 
gibi bir kaç beyaz tel baş gösterir. Eyliil 
içinde, sabahları kendini hissettiren belli 
'belirsiz serinliği~ yaprakların birer ikişer 
dökülüşünü ben buna benzetirim. 

Dünyanın ihtiyarlık çağı olan kı§ yak
laııyor .•• "Fakat, sen ne söylüyorsun? • 
Daha sıcaklardan şikayet etmiye bile va
kit bulamadık!,. diyeceksiniz. Evet, doğ
..ru. • • Bu sene, baharı ki..nunlardan ayırt 
edemedik. Yaza kavuşmak için ellerinü
zi boşluğa uzatırken bir de baktık ki son
bahann eıiğindeyiz. 

Yavaş yavaf mektepler okuyucula
nna, sinemalar seyircilerine kapıları
nı açıyorlar. Günler, kısaldıkça kısal
dı. Buna mukabil geceler, yıl kadar 
uzun olmıya hazı~lanıyor. Saat altıda 
ortalığın karardığına dikkat etmedi
niz mi? 

Sonbahar, nerdeyse ıolak bir yağ
murluk gibi aırtımıza geçecek. . Son
ra, bütün kasveti, bütün çıplaklığı ile 
kı§ gelecek ve biz sabahı olmıyan ge
celerle başba§a kalacağız. 

Kırkından sonra azanlar gibi, yazın 
sonuna yaklaştığnnız bu günlerde, 
geçmek Üzere bulunan mevsimin bü
tün zevkini tadabilsek bari ... 

Maliım ya, "gün bugün, saat bu sa
at, dem bu dem,, ... 

Geçen cumayı bir su başında geçir
dim. Bu su, rastgele bir su değil. Sa
nyerin ·•çırçır,, suyu . . 

latanbullulann evlerinde bir bar
dağını bile içmei?e h!sret olduktan, 
bu au. kendini dirhem dirhem satan 
nazeninlere benziyor. Yanm ıerçe par
:mağı kalınlığında, var, yok. Buna ak
mak değil, olsa olsa terlemek derler. 
Yüreği yanık birini getirseniz, Crrçır 
suyundan daha fazla gözyaşı döker. 

Tat gibi, ıu da yerinde ağır. • Su
rahisini kavgasız gürültüsüz doldura
bil- -..J<olıun. . • . Çeımenin ba§ı, 
hıncahınç .•• 

Veaika ekmeği dağıtıldığı devirler
de, fınn kapısı önünde ancak bu ka
dar bPklenirdi: 

- Hanımlar! Bir içimlik su alaca
ğım! ••. 

- Efendi, müsaade et. . Sıra be
nim! 

- Ayol, bu nasıl çeşme böyle. . Ka 
panın elinde kalıyor .. 

- Hala bir destiyi dolduramadın a 
kızım! 

Bacakları ııvalı bir adam, çeşmeye 
sülük gibi vapıımıf, kimseyi yanına 
sokmuyor. Sıra aıra au )<,.plan. . Maı
rapalar, dati!er, ıurahiler, tenekeler, 
hasırl•tar, "i!'-~ler, ma.taralftr.. . Bun
ların hepw.j dolmak icin günün virmi 
dört """ti bilmem yetişecek mi?. 

Gözlüklü bir zat yanındakile ko· 
nufuyor: -

- Hali ırördün ya, oillum. . Alla
hın günü, bu bövledir. Cırçır suvu da 
Cırçır •uyu. . . Ne dersin. la Evüpten 
bu .. ~va au almıya ee]enler var! 

Öte1<i başını •allıyor: 
- B;z de. valideve doktorlar tavsi

Y'" etti;;; için bir haftadan beri her 
Piİn ıeliyonız.! K.um var, kendisinde •. 
Biraz da böbrekleri bozuk .•• 

- Haaırlıya doldurup götürülse ol
muyor mu? 

- Olmuyor! Has•aaı kavbolmamak 
için. taze taze icmeli di.,orlftr. 

Bir ;,a.,naklı kadın, lafa karıştı: 
- Radiyo kıtıvite var da ondan!.. 

Su durd11 muvdu. ondan Aonracağızt· 
ma. . • Redia kıtiviteai .eidiyormu, .•• 

Rediyo kıtivitenin radyo - aktivite 
olduRunu tabii anlamıssıruzdır Zaval
lı radvo - aktivite. bakın ne. hale ıre
liyor. Belli ki, bu dipiz ai?zile o da Cır 
çır suyunun radyo - aktiviteıinden is-

Yeni tarif eler 
Tadili lazım geldiği 

anlaşılıyor 
Eylül bafındanberi tatbik edilmekte 

olan yeni deniz ankliyab tarifesinin de
ğiştirilmesi muhakkak gibi görülmekte
dir. Devlet deniz yollan işletme idareoi 
de bu kanaata vasıl olmuıtur. 

Ticaret odası ve ihracat ofisi tarife
nin tekil itibariyle mahzurlu olduğu mü 
talaasındadırlar. Ojğer taraftan Sahil 
Ticaret odalarından bir çoğu da tarife
nin tadili için lktısat Vekaletine müra
caat etmiılerdir. 

~ -

tır. Karşılıklı küfürlerden sonra iı daya 
ğa binmiıtir. 

Bu sıra.ta Zeki belinden kocaman 
bir kama çıkarmıştır. Rebeka kamayı 
görünce bağırarak diğer odaya girip ka 
pıyı kapamıı, fakat Zeki bir tekme ile , 
kapıyı kırmıştır. 

Bu esnada Rebeka da pencereden a
vazı çıktığı kadar haykırmağa başlamıı 

, tır. 

Bu sırada polisler içeri ı;irır/.şler, Ze 
kiyi yakalam11lardır. 

!ifade edip gençleımek ii-.nidile gel
miş. 

Bir hanım, elindeki testiyi her ka
bın doluşunda bir kere çeımeye uza
tıyordu: 

- Vallahi bir dakika sürmez! Ne 
olur? 

Ne mi olur. . . Ne olacak, ııra bo
zulur. Çe§me başındaki pürhiddet ba
ğırıyor: 

- Gazinodan doldurtun. . Gazino
dan! .. 

Fakat hiç kimse buna yanaşmıyor. 
- Neye gazinodan doldurtuyormu

fUm !. Taze taze su içmive geldim ben. 
- işin yoksa, bekle dur öyleyse ••. 
Bana anlattıklarına göre, su başı, 

ancRk geceleri tenhalasıyormuf. Cu-
madan mada günlerde de bu kadar ka 
)abalık yo'-:muı. 

Dam.lıya daınlıya göl olur, derler. 
Buna Çırçır suyundan gÜze_I misal bu
lunamaz. Kırk elli kap, bu damla 
damla akan su ile yavaş ta olsa, akı
bet do.!du. Doldu ama, onlar doluncı
ya kadar bir sürü teneke, ibrik, ma, .. 
rapa, fİŞe, testi arkasından yetişti. 
Ayakta beklemekten kim bilir ne ka
dar yorulmuşum ki oracıkta bir taşın 
üstüne çöküverınitim. Çetmebaşmda
ki adam. halime acımıt olacak. elile 
bir bardak au doldurarak uzattı. Az 
evvel, bıyıklarını içine sokarak su İç· 
tiği bu bardaktan, ne yalan aöyliye
yim, tikai.ndim ve susuzluğumu unuta
rak, az kalsın: 

- Teşekkür ederim .. Dur.un!.. di
VPcektim. Fakat bu oöz dudaklarımda 
kilitlendi. Yalnız: 

- Bardağı hir parca çalkalasanız, 
diyecek oldum. Yüzüme dik dik bak
tı: 

- Cırçır suyu efendi bu. . Cırçır su 
yu ile bardak yıkandığını gördün sen? 

- Hani, mümkünse. . . dedim. 
Bardağın lamam dolmasını bile bek 

lemeden sundu. Ben de, şöyle bir ke
nanndan dudaklanmı değdirmerniye 
çalışarak acı bir §ey içer gibi yuvar
ladım. 

Susamak ihtiyacını Çllrçabuk gider
mesi, Cırçırsuyunun ba4Jıca hususiye
ti .•. Bu ıu ile, mideyi :siainnive imkftn 
yok. Sanki su deilil. lekıif edilmi§ su 
komprimesi!.. Halbuki teairini gör
mek için Çırçrr suyunu, inadına çok iç 
mek Ji.zunmıf. . • Peki ama, suyu bul
sak ta hep beraber icsek ... 

Cırçırde en çok tutulduğum şey, bu 
,-üze) suyun batında rakı içenler ol
du. 

"Alemi8.p., ı anlarım ama. bövle'\İnİ 
değil. Suyun bu kadar 9'\fı, bu kadar 
),.zzetlisi ve hele hu kadar favtf•l,..,ı 
dururken. her v-.l<it hp .. verdP icilebi· 
len rakı ile, mideyi doldurmakta ne 
ma"'a var? 

Kestan ... '\uvu. Fınd•J..~uvu. Hünl--~r
suvu. . . Geçen cuma hemen be-psi ka
lab• lıklı. 

Önümden """klerle ,.•r•n kafileler 
aras"""""n bir J,,.nım sordu: 

- Kuzum, Şifaauyuna nereden gi
diJ; .. ? 

Ken'1i k,..n,.ı;rne: 
- Bak. dedim. hu auyun "~rıl!dP ,...]_ 

dnP.unu b ... rı dP. bilmPm. . Ma~nıafih 
b;Jmiye d• ihtiv"'" yok. Sanyerde han
gi "''' · sifalı deP.il ! 

Bilmem ha••rlar mısınız? Hani eski 
bir sarkı vardı: 

''(" ,,,, m~sİreJeri Je llez.tlim 
ille Sarı yar, ah Sarı yar! .. ,, 

Şimdi ben de bu şarkıya tempo tu-
tarak: 

Çok sulardan İçtim ama, 
ille fU Çırçır, ah fU Çırçır! 
Diyeceğim geliyor. Ve bir hasırlı 

au doldurup yanımda beraber ıı;ötüre
mediğime İçim yanarak, doya doya i
çemediğim bu nazlı suva hasretten du 
daklarnn kavrularak dönüyorum. 

M. SALAHADDiN 

Maarifte 

Köycülük 
Amerikaya tahsile gide
ceklerin imtihanı yarın 

Amerikaya Köycülük ve halk terbi
yesi tahsili için gönderileceklerin İmti
hanı yann yapdacaktır. 

Bu imtihana ait sualler Maarif Vekil 
Jeti tarafından tertip edilrniıtir. lmihan 
Erkek liseıi binaoında yapılacak ve saat 
8 de ba§lıyacaktır. 

imtihan evrakı Mlıarif Vekaletine 
gönderilecek ve muvaffak olanlar kuv
vetli bir ihtimalle gelecek av içinde A
merikaya hareket edeceklerdir. 

Morgda ders 
Oniveroite 1dareıi tarafından Tıp ve 

Hukuk fakülteleri talebelerinin Tıbbıad 
li dcnlerini Soğukçeşmedeki Adlitıp iş 
leri Müdürlüğünün Morg dairesinde 

'*müştereken okumalan karalaştırılmış ve 
Maarif V. tarafından Adlive V. ne mü 
rncaat edilmiştir. Adliye Vekaleti bu 
talebe muvafakat etmi•tir. Oniveraite 
Morg dairesinin genişletilmesi için (10) 
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Pazar mahkemesi 
Haltanın ya.%1..sı 

Muharrirlerden bir çoğu, hikayele· 
rine "'olmuş bir vaka,. diyerek baılar• 
lar. Bunlardan ne kadarı hakikattir, 
bilinmez. Fakat malum olan şey bu 
adf\mların ne daima yalan: ne daima 
doğru aöyledikleridir. Hikaye başla
rındaki bu (referans) bir mukaddime 
çeşidi telakki edildiği için kimse buna 
ehemmiyet vermez. Onun için ben çok 
defa bu klasikleşmi, ba•langıçtan 
vazgeçerim. Lakin bu seferki öyle de
ğil. Zaten ancak geni' hayallerin ve .. 
rebileceği harikulade bir ıey naklede· 
cek deii'ilim. Yazımın bütün kıvmeti 
iki ,eyden geliyor. Birisi hakiki C"!~
masından. ikincisi bunu bana bir ka· 
riimin hediye etmesinden. 

Dinleyin: 
Bundan tamam 44 sene Pvvel k'' 

mevsiminde Sırp hududundaki küç\.k 
Boyanofça karakoluna Galip Efendi 
iominde mektebinden cıkalı bir sene 
olmu~ genç bir mülizim tavin edili• 
yor. Bu hudut karakolu mühim bir 
yerdir. Fakat gene mül~zim rlP. tC'v .. 
luğuna rağmen, dürüst bir deJikanlı· 
dır. 

Karakol kumandanınırı isi yarnrz 
emniyet tesis etmek deii1dir. Garip 
bir ananenin sürüp vetird;~i ikinci 
bir vazife daha var: Kiictik kasabada 
haftada bir kurulan büvük bir p~H
nn alacak verecek daval"nna da bak 
mak. Bu vazife Boyanof'ça'nın m"'"'r
but bulunduğu Y eretsovA Kaymaka· 
mile hudut taburu kumand1'lnmın mu· 
vafaktile yapılıyor ve karl'1<ol kumftn 
danı bu davadan ufak tefek aidat ta 
alıyormuş. 

Genç müli.zim •elefinden karakolu 
devralırken dava i,i de teslim edilmiş. 
Bir asker için en tehlikeli hudut kara
kolu zevkli ve heyecanlı bir it olabilir 
ama en mühim ve zenvin bir dava cı-n 
sıka~ak bir iatir. Mülazim Galip E
fendi, bu iei beğenmiyor. Doin.1l'unu 
aövlemek lazımgelirııe bir hudut ka
rakolu kumandanından davaya b"k
ması da istenemez, bu onun ne İ§İ, ne 
ihtıaasıdır. 

Uzatmıyalım. Galip Efendi işine 
başfadıktan on gün son,-a paz1tr 
mutat veçhile kuruluyor. Alelusul da
vacılar karakolun kapı"' önüne yığ!lı
yorJar. Lakin yeni mülizim davaya 
bakmıyacağını sövliyerek reddediynr. 
Çarşının en muteber esnafı gelip rica 
ediyorlar. Yalvarıp yakarıvorlar. Ga
lip Efendiyi fikrinden çevirmek müm
kün olmuyor. Sfı.lefinin bu volau7. yo ... 
lunrla gitmivec .. iini katiyet1e söyliyor 
ve bu suretle ilk haftanın pazarı ge
çiyor. 

Erte&i hafta gene ayni vazivet teker 
rür ediyor. Esnaf davalannı karakol 
kumandanına getiriyorlar, genç kuman 
dan da kabul etmiyor. 

Oçüncü hafta, iali.m ve hıristiyan 
dört beş kişilik bir heyet ellerinpe bir 
zarfla gillerek geliyorlar. • Miilazim 
Efendi zarfı açıyor. Hudut taburu ku· 
mandaru ve kendi binbaıısı davalann 
eskisi gibi karakol kumandanı tara
fından rüyet edilmesini emrediyor. 
Müli.zim için bu emri reddetmenin im 
kanı yok. 

Pazarcı esnaf o zaman adliye te~ki~ 
!atı olmadığından dolayı itlerinin ka- , 
rakolda görülmesini istemi~ ve ağrr \: 
basarak bu emri almı§lar. 

Emrin geldiği pazar yerinde şüyu 
bulunca üç haftalık birikmiı davacı
lar karakol kapısına toplanıyorlar. 
Müli.zim Galip Efendi, çavuş Mehmet 
ile birlikte odada .. 

Sırasile davalara bakacak .. 
Birinci davacı İçeri ıiriyor. Müdde· 

aaleyhi göstererek: 
- Efendim! Bu adam benden Hıdı· 

reliezde parasını vermek üzere 150 
kuruşluk urgan aldı. Hıdırellez geldi 
parayı vermedi. Kasımda her iki~ini 
birlikte vermek üzere 150 kuruşluk 
daha ip çekti. Kaaım geldi geçti hali 
paramı vermiyor. 

Müddeaaleyh cevap veriyor: 
- Efendim! Borcumu inkir etmiyo 

rum. Lakin param yok ki vereyim .. 
Galip Efendi emrediyor: 
- Çavuş. Çevir su herifi ... 
Çavuş hemen müddeaaleybi çevın· 

yor. Üçüncü sopada müddeaaleyh: 
- Aman efendim! Şimdi veririm .. 

diyip kesesini açıyor ve borcunu veri· 
yor. 

Alacaklı memnun! Sevinerek para· 
)annı alıyorı Müddeaalevhin ardm
dan dışarı çıkarken mülazim: 

- Dur gitme! diyor ve çavu§a: 
- Şu herifi de çevir!. 
Ona da üç be§ sopa, - Allah ne 

verdise - alıyor. . Herif dayağı yi
yip çıkarken aonıyor: 

- Bevefendi ! Benim taksiratım ne 
ki; dövdünüz? 

Mülazim Galip Efendi cevap veri
yor: 

- Be herif! Madem ki; birinci va• 
dede paranı alamadın. nedf'n ikinci 
defa veresi ve mal v~rdin? Sen de O• 

nun kadar kabahatlisin! 
Bu muhakeme sistemi dı,anda Mvi 

olunca herkeı aralan.,daki ihtilôfı 
aulhan haJletm,.vi tercih ederek bir 
daha genç mülizime dava getirmez
ler .• 

Bu uoiıl $İmdi bizde tatbik edilse 
mahkemelerdek; beyhude davalar or
tadan kalkar, llilrin avukatlara da ek
mek kalmaz değil mi? 

FELEK 

-

bin liralık bir tahsisat verrnİ•t;r. Birkaç 
güne kadar inşaata ba•lanacaktır. Şim
diki Morcr dairesinin V"" teşrihhaneı1j"in 
üstüne ikinci bir kat daha ilave edile
cektir. Buradan Morr.un teşrih d,..i~•İ· 
ne bir aıan&Ör konacak , Morga gelen ve 
tqrihinde kan•t~i bir mahzu• o1m·v"" 
cesetler aoan&Örle vukarıya çıkarılarak 
talebeye gösterilecektir. 



c Fikirler ve insanlar l 
Bir üstadın dedikleri 

Cenap Şahabettin Beyin yazılarını, 
çoktandır okumamıştun. Vakıa üıtat 
yazmıyor değil! Yalların sesi mecmu
asınm her nüshasında, araaıra gün· 
delik gazetelerde ismini görüp, Faruk 
Nafiz'in bir mısraı-oda söylediği gibi, 
"Şarkın yedi yüz yılda yetiştirdiği da
hi., nin çok şükür aıhhatte olduğunu 
anlıyoruz. Fakat tecessüsümüz daha 
ileri gidemiyor; onun ili, müteali ve 
mütevaliyen müteali fikirleri ile kar
§ılaşmak bizi ürkütüyor. Onun .emsal
siz bir nasir, nazirsiz bir tair olduğu .. 
nu kendisi gibi daha birçok genç, ihti· 
yar tairlerimiz, muharrirlerimiz t.,as
dik ediyor ya! bu bizim de inanma
mıza ki.fidir. 

Üstat bugün gazete ve mecmuala· 
rrn eskisi kadar okunmadığını, muhar
rirlerine eskisi kadar para veremedi
ğini söylemi§! Bizde okuma tecessüsü
nün azalmasından kendisi memnun 
olmalıdır; çünkü herhangi eski bir ki· 
tabı, Allah esirııeain(, açılacak olur• 
aa hayranları bile faşınp kalacaklar• 
dır. 

Her ne ise! geçen gÜn üstadın yeni 
bir yazısmı değil ama Akıam'ın anket 
muharririne aöylediklerini okudum. 
Aman siz de hemen bulup okuyun. 
Şiir ve nazım hakkında o ne vukuA•ı 
mütalealar! O ne derin görüşler! Ma
amafib bize çok fena bir haber de 
veriyor: artık tiir yazmıyonnuf; çün
kü parmak hesabi1e yazamıyormuf, 
aruza da itibar eden kimse kalmamıt l 
Etmeyin, dostlar, elbirliği ile aruzu 
ihya edelim; arapça acemce kelime· 
!erle elif li.mlı, keareli terkipli yapa· 
hm; yapalım da Cenap Şahabettin 
Bey üstadımız yine takısın, gönülleri· 
mize nete gelsin t 

Oıtat muadele ile konuıuyor: "Ne· 
air . + musiki = nazım,, buyuruyor. 
Bunu okur okv.maz hatmma: "1328 
de Türk namusu lekelendi, of! ol! İn· 
tikam,, şarkısı geldi. Onun da güftesi 
mensurdu, üstadın şiirlerinden iyi ol· 
masın, bir beateciii de vardı, demek 
ki tam bir nazımdı. Kim bilir? belki 
dinince dinlensin abbc Bremond'un 
"halis tiir •• dediği tevin ta kendisi idi. 
Ne yazık ki Cenap Şahabettin Bey gi
bi onun da kıymetini bilmedik, onu 
da unuttuk, sanat i.lemimize fasırrp 
gelivermiş Hüma kuşunu kaçırdık. 

Aruz ile ahenkli aöz ıöylenirmi, a· 
ma hece ile kabil deiiilmiş. Ne kadar 
doi(ru ! Bir kere Necip Fazal'm §U mıa· 
ralannı okuyun: 

Acaba tüssü yaksam 
Görünür mü yüzünü% 
Acaba !Üssü yaksam? 

Siz benim yüzümsünüz, 
E<füi11 suya baksam 
Görünür mı"i yÜLÜnüz? 

Bunların musiki. ahenk neresinde? 
Gerçi Cenap Şahabettin Bey serbeat 
nazım için bir fey aöyJenıiyor ama hiç 
süphesiz onda da musiki bulamaz. 
Gelsin aruz! Bilhusa üstadınkiler! 
Mesela: Na'tı ecırak ile dolar lak
lar!,, Hele "ile,. nin son hecesinin uza .. 
tılma~ı! Adeta İnstlDm icine bir ra.hat-

... 

lık geliyor; Moliere'in Mascarille'ini 
görüyormuş gibi bir inJirah duyuyo· 
ruz. 

Daha ister misiniz? 
Sar'ai ihtüar içinde guıun 
Çırpınır, çarpılır, kırar, kırılır, 
Badı nalana haykırır, darılır. 
ve yahut: 
Söyle ey Tanrı, di.zlerin neresi? 
Bir d~ Cenap Şahabettin Beye türk 

çe kelime kuUanmaz derler! efail le· 
failin hatırı için o ı•tıraba bile katlan· 
mıştır. 

Bakm anızun hece vezninden üs .. 
tün olduğunu ne gÜzel bir misal ile 
anlatıyor: 

F arzediniz ki ben sokaklara bayrak 
dikeceğim. • Kırmızı cıe ye§il ba.;rak· 
]arı karma karıfık bir halde dikersem 
hic bir f"Y" benzemez değil mi? 

Halbuki iki kırmızı bir yefİI, yahut 
dört kırmı.zı bir VefİI olursa göze gü .. 
:zel görünür. Kelimelerde de ayni ae .. 
ye riayet etmek lazımdır. Harekeli. 
sükunlu. yahut kısa cıe uzun hecelerin 
münavebe ile ve muntazaman sıralan
ma ... lazımdır. Efendim halbuki bir 
çokları parmaklarını almı§lar .. Say any 
yaz . .tav sav yaz. . • Parmak saymak 
iptidai bir harekettir. 

Kırmızı ve•il bayraklRr l Kimin ha· 
hrma gelir? Ne y~nk ki sok,.Hara 
iki kırmızı. bir ye•İI bayralt: dikemi· 
yecek; çünkü yesil bavrak ta, aruz, 
arapça. acemce ı?ibi milli ananerni7. .. 
den kalktı, ha,lifelik bayraP:ı idi. Fa· 
kat kal•a ne olurdu? "İki kırmızı, 
bir yeşil!. . iki yeşil bir kırmtzı ! . . ,, 
Zavallı Cenap Şahabettin Bey, sevdi· 
ği seylerin hepsinden mahnım oluyor. 

F arzediniz ki iki kırmızı bir yeşil 
bavrak asarkPn elinizdeki kırmı7t bay 
raklar az geldi; zarar yok, yeşiller· 
den birinin üzerine biraz kiremit to· 
zu serpersiniz, isten anlıyan kırmızı 
oldu~nu f•rkeder. iste bu da aruzun 
imalesİJ\e benzer. Buna göre ''Na':ti 
erırnk ile Jolar lalı.lar,, mtsramı takti 
edelim: Y esil kırmızı vesi! ye,il kır· 
mızı kirE"mİt tozlu vesi! kırmızı yeı,il 
yeıil ye•il. Dört J.-atlı bir evin pence· 
r,..lerini bövle 8Ü8levin. oldu bi,. kıta. 
K~~;d,.. örn,..~İ ister3enİz Amerika.'va 
~idip bir "skv &eraner0 i bövıe aüsl--r. 
!'İniz. olur bitf'r. Ama böv1,.. hen bir 
örnek o1nnca J.ı;r ah,.nk dePil. bir İttı
rat mı ""ıde edilir Clivecek!\iniz? AP"l!ı
nı7• tnp)Jtıvı'f'I. üst~ rfnnız ahenk ile itti
radı hepimizden daha iyi farkeder. 

Cenap Şahabettin Bey, hece vezni 
ile yazanlarm daima parmaklan Üze .. 
rinde aaydıkll\nnı aöylüyor. Acaba 
kendisi de aruzu uzun kı&a heceleri 
sayarak mı yazarlar? Yoksa bunun İ· 
çin kırmızı yesil bayrl\k mı kullanır· 
lar? İşte edebiyat tarihçilerinin tenvir 
etmeleri lr.zım 1<elen bir nokta! ... 

Sonra ü~tat, ''taşradan yeni gelmit 
genç köylü kızı., ndan bahsederek: 

- l•te, demi'- parmak saymak bu
nıı"" İşidir. 

Ne demez•İniz, üstadım! elbette el
bet!! O nıı.zik de o1•a hiç ıizin gibi 
nazenin olabilir mi? 

Nurullah AT..\ 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •igorta muamele•i icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareeiı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenh a~a,m1khdı•. 

.... Tel.: Be!•oğlu : 4887 

Devlet Demiryolları idareaı ila4 
8 • 1 O adet ray otobüsünün kapalı zarfla münakasası 4 T eş 

rinievvel 933 çarşamba günü saat 15 te idare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Ankara da malzeme dairesinden ve Hay 

darpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden bila bedel temin 

edilebilecek şartnamelerde yazılıdır. ( 460 t) 
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Milliyet'in edebi romanı: 62 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Bütün bir mevsim Yayla kızı 
ıçın parlak, köse dayı için ka
zançlı ve ortalık için dedikodulu 
geçti. 

San'at ve sahne münekkitleri, 
içtimai ahlak ve ahlaki içtimaiyat 
mütehassısları, hatta antropoloji 
doktorları kendilerine iyi, tüken· 
mez bir mevzu bulmutlardı. 

San'at münekkitleri hücum et· 
tiler. Peteğin yerli oyunlarını be

ğenmediler. Milli oyunları beğen
miyorlar denmesin ve bu yüzden 

hakarete uğramasınlar için bir laf 
formülü buldular: San'atın ahenk

letmi' hendesesi ••• Bu, milli oyu· 
na hücum için kullanılan bir for. 

müldü. B~ladılar yazmağa. Bu 
kız san'at terbiyesinden ba,ka ne 

kültürel bir terbiye almıf, ne de 
bir aile terbiyesi. Şımarıl<i densiz 

bir nefe içinde halkı eğlendiriyor. 
Kenarın dilberi diyemiyorlardı. 
Çekiniyorlardı. Deseler, vay! A. 

nadolu güzelini beğenmiyor mu
sun züppe ! ? diyeceklerdi. Bun· 

dan kurtulmak için kenarın dil
beri yerine san' at için uygun ol

mayan bayağı bir güzelliği var di • 
yorlardı. 

Bu gibi sahnelerin san'atla bir 
ili,iği yoktur. Nihayet her hangi 
bir seyyar kanto ... uluktan ileri ge
çemez. San'atın ilahi ve beynlebe

ter olufundaki estetik mefhumla 
bu ahenkli hendesesi bozuk kız

cağız, falan filan fetmikan ve sa
ire ..• 

Öteden musiki dahileri ses ver
diler. Dediler de dediler, sesi pü

rüzsüz bir ıoprano ile sobret a
rasında amma la minörden fa ma

jöre geçerken biraz köylü gamı
na kaçan bozukluk var. Tabii o
lacak, çünkü ilmi musiki felsefe. 

sının maşeri do diyeslerini gör

memİf. Olsa olsa bir kantocu o
labilir. lpekcilerin modern aahne-
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Vücudumuzun sıhhat ve 
selameti için riayet edil· 
mesi lazım gelen kaideler 

Vücudumuzun aıhhat ve selameti 
için birinci kaide; doğru düşünmek 
ve mülahazalı hareket etmektir. Her 
hangi bir düşünce ve fikrin mah&ulü 
ya faydalı veya muzir olur. Doğru 
ve isabetli düşünme ve fikirler vücu· 
dumuzu bes.ler ve sıhhatimize nifi 
bir takım kimyevi mevaddın vücudu
muzda husule gelmesine ve peyda ol~ 
masına yardrm ederler. 

ikinci kaide; vücudumuza fayda 
verecek şekilde doğru nefes almaktır. 
Doğru nefes alıp vermekle vücudumu
zun bir aürü pie1iklerini dıtarı atanz 
ve ne kadar çok nefes a1ır verirsek o 
nispette o piıliklerden kurtulur ve içi
mizin temizJenmeşine sebep olmut olu 
ruz. Bir çok kims~lerin aj,ızdan nefes 
almak ,,ibi fena a<letleri vardır. Nefea 
almak burun deliklerile olur. O vazife 
tabint tarafından onlara verilmi~tir. 

Üçüncü kaide; doğru ve yo]u İle su 
içmektir. Su İçmek için en iyi zaman 
yemekler araaıdır. Ve bilhassa aabah
leyin ilk İş bu olmalıdır. 

Dördüncü kaide; Doğru ve yolu ile 
bealermek ve yemektir. lvi ve yolu ile 
yemek yemek için yemeği layıkile çiit
nemeli ve ağzın su;ru ile yemekler o 
kadar iyi kanşıp hallolmalı ki haberi
miz olmadan kendi kendine boğazı· 
mızdan kayıp gitmeli. 

Beşinci kaide; doğru ve yolu ile id
man ve egzersizler yapmaktır. Bu ka
idelerin en mühimmi ve sıhhat ve afi .. 
yetimize en ziyade hizmet edenidir. 

Altıncı kaide; temizliğe riayet et· 
mektir. Bunun için de evveli yıkan
malı sonra traş olmalı, di§lerini temiz .. 
leme1i, tırnaklarını keşmeli, elbise ve 
ay:ıkkabılarma da dikkat etmeli. 

Yedinci kaide; vaktinde itini hıra· 
kıp paydo• etmelidir. Bu auretle in. 
aan makinesinin tam zamanında din .. 
lenmesi t~min edilmiı olur. 

Sekizinci kaide; istirahat ve eğlen· 
me zamanına riayet etmelidir. Bütün 
gün iı ve güçle 'Uğratmaktan vücut 
ve kafa yorulmuı ve neıiçleri bozul· 
mut olur. Bunun için it ve vazife bi
·tince hemen ora dan ayrılmalı ve on· 
ları unutup ba§ka ıevleT <endini eğ .. 
lendirip oyalamıya bakmalı. 

Dokuzuncu kaide; vücudun sıhhat 
ve seli.meli için İnsan uykusunu ta
mam uyumalıdır. Uykuya çok dü~kün 
olanlar ya layıkile uyuyamadıkları ve 
yahut uykuya mini vücutça bir rahat· 
aızlıkları olduğu için daima uyumal. 
iıterler. l!vku nokaan ve pek az dlur
aa vücut kuvvetten düşer, kafa ser
semler, iıaap bozulur. İyi ve rahat uyu 
mak için vücut sağlam ve rah ~ .. . ot. 
malı, ruh ta her türlü elem ve keder, 
hıra ve hiddet, korku ve bunun . gibi 
diğer muzir tesir ve duygulardan ma
aun bulunmalıdır. Bir çok kimlefer 
rahat uyku uyuyamazlar ve uykudan 
istifaıte edemezler. Zira uyku için 
layıkile kendilerini hazırlamazlar. 
Bu!\lar ekseri işlerinden ve vazife)e .. 
rinden ölü gibi yorgun ve bitkin ve &
•ahı gergin bir halde evlerine gelirler 
elbiselerini üstlerinden atarlar ve ya
tağa düşerler. Rahat uyumak için eve 
gelince yavaş yavaf şoyunmalı, yıkan
malı, saçlarını tarayıp düzeltmeli, dit 
!erini temİ?lemelidir. Bunlar haddiza· 
tında iyi ve güzel adetler olmakla be
raber yata~a yatmadan evvel iai.p ve 
dimağın sül..Un ve istirahatini temin et 
mek itibarile zİyadesile mühimdir. 

Büyükada 
Dr. $ÜK'l.0 

Ur. ZEKAi MUAMMER 
BAKTERIYOLO Jİ 

LABORATUVARI 
Her nevi kan muayene leri (Wasser
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rar ve sair bakteriyoJoji tahliliit ve ar 
zu edilen hususi aşılar yapılır. Çem
berli taş, Güzel aparteman No. 4. 
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sinde daha fazla bulundurulması 
san' at namına ağır bir laubalilik· 
tir, tudur, budur, festekizdir ve 
saıre ••• 

içtimai ahlakçılar Dükhaym· 
dan, F alkenhaymdan, Herze· 
haymdan ve ne kadar frenk adı 

varsa hepsinden vecizeler, düs
turlar, doktrinler getirdiler ve İs·· 
bat ettiler ki bu gibi kızların sah

nelerde göbek atmaları (Petek 
göbek atmasını bilmezdi) içtimai 
ahlak için bir karhai i.kiledir. 

Maseri vicdanın totemlerindeki 
sübjektif te'niyet buna manidir. 

Ahlaki içtimaiyatımızın objek
tif disiplini namına zabıtai ah

lakiyenin işe ehemmiyet vermesi 
ve şusu ve busu ve ebelerinin öre· 
kesi ve saire ..• 

Muhalif bir gazete arsızlığı ve 
ilim taslakçılığını manda tersi gi
bi ortaya yayıverdi. Ne demek e
fendim! Diye haykırdı, cümhurİ· 

yetin abli.ki umdeleri nerede kal
dı. Biz kızlarımızı darülfünun sı· 
ralarında görmek isteriz. Cazbant· 
lı sahnelerde kırıtan, açık saçık 
türküler (Petek açık türkü bilmez
di) söyletemeyiz. 

Bir batkası bu türlü hücum et
ti: icra ettiğimiz tahkikatı ami-

. .. ,, - / . . 

Baba kalbi 
Kanaırun hiyanetini iıpat eden mek 

tup elinde, gözlerine inanamıyatak 
bakıyordu. Muallaya ne fenalık el· 
mişti, ondan ne esirgemişti? Tam beş 
aene onu incitmeden, bir dediğini iki 
etmeden, refah ve huzur içinde yaşat· 
mıştı. 

Kadınlara yaranmak için daha ne 
fedakarlık yapmak icap ediyordu. Mu 
alla zahiren ıikayet etmiyor görünü
yordu. Zaten neye ıikayet edecelıti?. 
Nesi ek&ikti? Ona kul, köle olmuştu. 
Gene de yaranamamıştı. 

Son zamanlarda içine fÜphe düş
müştü. Muallada gizli bir telaş vardı. 
Kocası ile konuşurken, kabahati yÜ· 
züne vunıJmu§ bir çocuk gibi kızan .. 
yor, ehemmiyetsiz bir suale cevap ve.
remiyor, kekeliyordu. 

MualJA, nasıl olmuştu da, ihtiyatsız· 
lık etmiş, mekttıbu masasının Üzerin· 
de unutmu§tu.? Kocasının o saatte eve 
geleceğini tahmin etmiyordu. Eve gel
•e bile onun odaoına ııirmezdi. İrfan 
Beyi o gün ıeytan dürtmüştü. Gizli 
bir aes, mütemadiyen ona haykırıyor
du: 

- Kannın odasına gir, Muallanın 
odasına gir1 

irfan, mektuptaki adrese bakınca 
şaıırmıştı. Mualla, arkadası Samiye 
ne diye mektup gönderirdi? Zarfını 
yırtıp mektubu okur okumaz, rengi 
değİ§mİş, dizleri bükülmüf, masanın 
ya'1ındaki k:-ltuğa yıilılıvermişti. 

Mektup çok ateşli bir üslup ile ya
zılmıttı. Mualli., Sami'ye aşkından 
bahsediyor, muntazaman bulu,tukJa .. 
rı yuvanın hatıralarını canlandırıyor
du. 

Mektup, yaln•z hiyaneti şeklen de
ğil, bütün tafsilatile, bütün fecaatile 
anlatıyordu. 

irfan ne yapacaktı? Mualla sokak· 
tan gelince. ona bir &evler ı'iy)em.iye .. 
cek mi idi? Sükut edebilmek için be· 
şer takatinin fevkinde bir kuvvet la· 
zımdı. Halbuki irfan o kadar tab••'Z 
VP mecalsizdi ki, Muall&ya istedil'i 
gibi, daha doğrusu hakkettiği gibi 
çıkYş-am1vacağından korkl.lyordu. 

Onun bütün nankör.lüiünü yüzüne 
tükür.,~ekti. irfan kendini arkadatı 
Sami ile mukayese ediyordu. Bir ke· 
re Sami daf-.a vaşlı idi., cehrece fazla 
bir güzelliVi, bir hususiyeti yoktu. 
Z•ki değildi, zen<?İn de değildi. Mu
aIIA onun nf!sini beğenmiş, nesine ta· 
mah etmiati? 

Yumnıklı.rını aıkarak: 
- Nankör, nankör! dive İnledi. 
Mnallanın odasında fazla durama· 

dı. Yanan başını, kendi oduında pen 
cerenin souk camına dayad't, düıün
dü. dÜ!\Ündü. 

Muallô.yı tahkir edecekti. O kadar .• 
Dövmek, 1'ldürmek, lüzumsuz ve fay· 
da"•zdı. Kınlan kendi kalbi ve hn..va
tı idi. Onlar kınldıktan sonra hiddet 
ve •i<lde t le kuvvetini kaybediyordu. 

Artık bu evde duramazdı. Bavulu· 
"'' alın. gözü nereyi keserse, oraya 
gid~cekti. 

Kapının acıldıilını duyar~k döndü. 
lçeri:v• Pİre1"\ kav•npederi idi: 

- irfan Bey oğlum, ne var, ne yok, 
dal~ınırn. 

lrfpn. beli bükük ihtivan bu ani fe
lô1<Pt haberi ile t"zip etmek istemedi. 
Ball,,j o ,ı,.. bu d"rbenin tesiri altında 
yığılır. ölüverirdi. 

- Bir •ey yok efendim, biraz ba
tı,.... ,.. ~rıvor. 

lhtivar baba !lÖİ<•Ündeki amlardm 
"ilc~vet ediyorr1u. irfan, kalbinin ze .. 
~1rini İf'İne ak,tarak Ol"tU dinliyordu. 
J.rf,..nın kavınoed~rİJ'\e hürmeti ve mu .. 
ha hb .. ti vardı. Kendisine hakiki bir 
b .... ı..J\ mu"mP.lesi •bnİ$lİ. 

fhtiv,.~ baba nihayet odaaına cekil
misti . irfan atai-ıva. aaloYla indi. Böy .. 
Je1;ı..-1e lrl'lvcr"'-VI berke" tlnvmazdı. 

M UR llil. bir kus hafifliili ile merdi
venll'!!ri çık,..rkPn, irfan salonun kapı· 
sındl.'n ~e,1 ... "~1: 

- Mn"'llft. bit'az A1'Jona gel. 
- ~"';•,.fir mi v11r? 
Mn"11& mÜtP ... eddit bi:t' vaziyetlet 

çıktıi'• l,a•~n\aklardan indi: 
- Rir t1~hafsıY'l. ne var? 
- ft":fll' ... İdP an1Atırnn. 
~'\lc-,,da lrJıtrsı karsıva bir miiı~d,.t 

"f._""'°1(-,.,tıl-.,-. J ... fs ·•""" sesi boi:ı..,.mA~ ,.lfi .. 
ğfur.1~ .. ;vnrdn. Taeavvur Ptt;p.j h~r1Aet 
ve şiddeti gösteremiyeceğini anladı. 

kadan anl~ıldığına göre bu kı
zın anasını babasını cezalandır· 
mak lazım geliyor. Kızlarını bir 
takım gayri müslimlere kira· 
lamıflardır. Serbest fuhşun ter ai
ti kanuniyesi hilafına henüz reti· 
de sayılmayan bu kız için mercii
nin nazarı dikkatini celbederiz. 

Bir gazete yüksek san'atkarlı
ğa çok kabiliyeti olan bir Türk 

kızı için bu kadar ağır teyler söy
lenmez diye Petek'i mldafaaya 
kalkıttı. Vay! sen misin müdafaa 

eden? Gazetenin patronundan dü
men neferine kadar hepsi ahlak
sız damgası yedi. Patronun cema

ziyelevveli, başmuharririn cema
ziyelahırı, yazı işleri müdürünün 
kız kardeşinin fingirdettiği, ser
mürettihin geçmişi geleceği ve sa
ire hep ortaya atıldı. 

Artık Petek'in san'at davası 
gırtlaklatmaya kadar vardı. Pol 
V aleri'yi tahit getiren mi ararsı

nız? Bernarşov'u söyleten mi? 
Lombrozo'yu mezarından çıka

ran mı? Polis müdürünü mes'ul 
tutan mı? 

Bir gün Samuel Bensusan E
fendi kızgınlığından hüngür hün· 
gür ağlamağa b~ladı. 

Yayli. kızı katıla katıla gülü-

;, A. K A r (Eski Glorya) S İ N E MAS I N DA 
B E K A R B A B A 

LILI DAMITA ve ANDRE LUGUET 
tarafından temsil edilen fransızca sözlü filim. Programa ilaveten: CENE
RAL BALBO'nun hava filosunun ltalyadan hareketi - Şikagoya muva
ıalatı - İrlandada karaya inmesi - Nevyorkta kabul merasımı - Romaya 

avdeti - Musolini tarafından hararetle istikbalı 

Mu s t esna b i r Tema ş a (7175) 

-----ıııiııııiiııiııııiııııiıııiııl-------------TICARET MEKTEPLERiNE 
MAHSUS 

Yeni türkçe harflerile 
(K. Kömürcüyan Bey asarı) 

Yeni muhasebe uıulü 175 
Ticari maliimat 
İktısat ilmi 
İbtıaas muhasebeleri c. 1. 1 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Ticari ve mali hesap ı ci kı. 
Yeni hesabı ticari 
Yeni lugaritma cetvelleri 
Mali cebir 

, 150 
125 
250 
50 

100 
200 

80 
ıoo 

Talebeye hizmet için bütün bu fiat
lar üzerinden % 25 tenzilat yapılır. 
Tevzi merkezi İkbal ve Gayret ki· 
taphaneleridir. (7091) 

• 
Beyoğlu lngiliz 
Kız Mektebi · 

Mektep 20 Eylül 1933 çarşamba günü 

açılacaktır. İzahat almak için her za· 
man mektebe müracaat olunur. 

Kayıt ve kabul muamelesi için 11 

Eylülden itibaren Cuma ve Pazardan 

maada hergiin 10-12,30 kadar mektep 

müdiriyetine müracaat nlunur. (6856) 

6017 

Cebinden mektubu çıkararak kl'rıaı
na uzattı: 

- Buna cevap ver. 
Mualla korkak bakıyordu. Çekine 

çekine mektubu aldı ve bakar bakmaz 
yere dizüstü düşüverdi. Ellerile yüzü. 
nü kapamı§tı. irfan iğildi, ellerile o· 
muzlarından tutarak aarstı: 

- Cevap ver. 
Ve aonra müstekreh bir §ey tulmUf 

gibi kadını itti: 
- Zaten ne cevap verebileceksin? 

Şimdi babana aöyleyip bavulumu alıp 
evden çıkacağım. 

Mualla birden canlandı. Kocasının 
dizlerinden tuttu. Ağlıyan ve yalva• 
ran bir ses.le: 

- Yok.. irfan, yok.. Benim ka· 
bahatim büyük, hem çok büyük ..• 
Bana istediğin hakareti yap, döv, öl
dür. Fakat babama söyleme .• Onun 
nazarlarında suçlu olmıya tahammül 
edemem. 

Gözlerinden yaslar akarak &Öylü
yor, söylüyordu. irfan bunan devam 
edeceğini anlayınca, silkinerek ken• 
dini aofaya attı. 

Kan kocanın bağnştıklannı duyan 
ihtiyar, yukan sofaya çıkmıştı: 

- Ne var? Ne oluyor? 
irfan onu kolundan tuttu. Kendi O· 

dasına çekti ve her şeyi olduğu gibi 
anlattı. Bavulunu hazırladı: 

- Gidiyorum, dedi . 
İhtiyar baba gözleri yaşarmadan, 

heyecana kapılmadan dinlemişti: 
- Git oi<lum, hakkın var. 
Ve bir felaket arkadaşı gibi onu 

kolları arasına aldı, uzun uzun Öptü. .... 
Mualla ateşler içinde yanarak, ya

tağında kıvranıyordu. İhtiyar bahası 
yavaşça kapıdan başını uzattı: 

- Başınm ağrısı geçti mi, yavrum? 
Mualla babaaına bakamıyordu: 
- Biraz iyice .. 
- irfan nereye gittiğini sana söy .. 

ledi mi? Acele ile ben sormayı unut
tum. Çok kalacak mı? Sen mektup 
yazarsın elbette.. Benden de ıelam 
yazmayı unutma. Ama şimdi değil, 
aonra. • .&onra •• 

Kapıyı çekerek kapadı. Mualla ya& 
tıktan ba,ını kaldırdı. Ellerini kalbi
nin Üzerine bastırarak geni§ bir nefeı 
aldı: 

- İrfan, sana çok teıekkür ederim 
Babama söyleınemişıin .• 

Başı tekrar vastığa düstü: 
- Babam bilmiyor, dedi. 

yordu. 
- Niye ağlıyorsun köse dayı!? 
- Haksız yere sana ettikleri-

ne. 
- Haksız olduğunu ne biliyor

sun? 

- Sus sen de! Alayın, kahka· 
hanın sırası değil. Kardan beyaz 
alnını, gülden temiz içini bu ka· 
dar tahkir olur mu? 

- Hakları var. 
- Nasıl hakları var kızım!? 
- Nasıl alacak? Kendilerince. 
- Öyle şey olur mu? Sen onla-

ra ne yaptın, sebep ne ki çatıp du
ruyorlar. 

- Ay! Sebebini bilemedin mi? 
- Yalnız ben mi? Seni tanı-

yanların, san'at kapasiteni gören· 
!erin hepsi de sebep bulamıyorlar. 
İpekçi Ihsan Bey bile dün gece az 
kalsın bir münekkidin kafasını 
patlatacaktı, zor zaptettiler. 

- Öyleyse sebebini beıı ıöyle-
yim. 

- Neyınİf sebebi? 
- Kıskanıyorlar ! 
- Ne!? Seni mi? 
- Evet. Daha doğrusu her gün 

biraz daha artık kazanmakta ol
duğum ünü kıskanıyorlar! 

- Fakat bu ne mantalite!? 

,!-----·-.. 

1 

Nihayet lstanbul halkı 7 büyük yıl· 
dız tarafından bir sureti fevkaladede 
temsil ve VlCKY BAUM tarafın· 

dan vazi aahne edilen 

GRAND 
OTEL 

muhteıem ve muazzam filmi pek 
yakında görmek babtiyarlığma 

nail olacaktır. 

Mümeuilleri : 

GRETA GARBO 
JOAN KRAVFORT 
JOHN BARIMOR 

LIONEL BAR/MOR 
VALACE BERRY 

LEVIS STONE 
JEAN HERSHOLT 

(7177) 

RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 

1 

18.: Gramofon. 18.30: Fransızca 
ders (Müptedilere mahıu•). 19.: Ri
fat Bey ve arkadaıları. 20.: Bedayü 
Musikiye Heyeti. 21.30: Gramofon. 
22.: Anadolu Ajanaı. boraa haberleri 
saat ayan. 

MOSKOVA, ı48ı m. 
7,15: PIA.k. 10,15: Kon•er. 11,20: Konser. 
VARŞOYA, 1411 m. 

21,05: Hafif musiki. 22,35: Polonez musi.kial 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,15: "ZİGEUNERPRIMAS" isimü Kalınan'• 
m oyereti. Müteakiben pli.klar. 

V YANA, sıs m. 
21,20: "Düaea'in emri Üzerine,, isimli operet 
23,45: Plik konseri. 

MILANO, TORINO. FLORANSA 
21: Haberler - Pl&k. 21 ,45: Senfonik konser. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Aalı:eri musiki. 21,25: Şarkı ve muıi.klli 
karıtık netriyat. 23.20: Orkestra.. 

ROMA, 441 m . 
21,15: Pli.k. 21,50: Karıtık konser. 23,SO: danı 
muıikiai. 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 14: Plik. 18: konser 
19,20: De-..amı. 20,20: Plik. 21: Operetlerde• 
aarkılu. 21,50: Piyano konseri. 22,20: Roınea 
halk muaikiıi .• 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli netri1at. 21: Zirai müıaha.be. 22,tSı 
Orzu konaeri. 24: Dana •• hafif muaiki. 

KUZU YAPAGI: DERl 

ARINTI VE KAZINTILARI 

SATILIYOR 

Beykoz Deri ve Kundura fabrikasından: 

Fabrikada birikmit ve çıkacak kuzu ya• 
pağısı, kuru ve yaı deri arıntı ve kazın• 
tıları satılacağından talip olanların 30 

Eylül tarihine kadar ıifahen veya mek· 

tupla fabrikaya müracaatları. (7146) 

"lllillıi.y~i' 
Asnn umdeıi "M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tilrki7• için Hariç içi• 

L. K. L. K. 
3 .,ı... 4 - 8 -
s " 7 10 14 -
IZ~~·=-~~-l~•::...;.~~~~=28::...;~;;;...~ 

Gelen eTrak 1"eri verilmez.- Müddeti 
l"eç.en nüabalar 10 kurutlur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mü.· 
racaat edilir. Gazet•mİz il&nların mu'u• 
Hyetini kabul etmez. -
BUGÜNKÜ HAVA 

Yetilköy raaat merke.zinden aldıiımu. 
malümata na:taran buıün ba•a açık s•· 
çecektir. 

f 9-933 tarihinde haya tazyilü. 767 mi· 
Hmetre •e en fazla ••caldık 191 en az 13 
de,.f!cedir. 

- Manta.lites'.ni kantalitesini 

bilmem. Bun!ar benim ünümü kıs

kanıyorlar. Yalnız benim değil, 

hu memlekette kim ki biraz ünlü 

o!ur, hepsini kıskanıyorlar. 

- Neden anladın ? 

- Gazetelerden. Gazeteleri o-
kuyorum. Milletin iç"nde kim bi· 

raz sivrilmişse hepı:ne bana de 

diklerini diyorlar • 

- Sen çok akıllısın Petek. 
- Ben yaylalı M_hmedin kı-

zıyım. 

- Yayla kızı .••• 

Birdenbire ve a:nirli sinirli ıö

zünü kesti: 

- itte asıl bu değil mi? Benim 
bütün suçum, kötülüğüm, kabalı
ğım, bayağı'.ığım hu Yayla kızı ol. 

mamdan geliyor. Anadoludan ge

lişimden geliyor. Eğer beni bir 
Avrat bozuntusu kuş tüyünden, 

ipekli bir yatak içine doğurmut 

olsaydı •• 

-Şey •• 

- Sözümü kesme! Doğurmuf 

olsaydı, b~n de 

(Devamı var,)~ 
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MEML K 
HAIE LElli 

Çalışkan Siirt 
Siirt halkı çalışkan olduğu kadar mü

teşebbis ve fazla tasarrufçudur 

• 
lzmitteki bataklıklar 

M. Çaldaris için 
Hazırlıklar 

(Başı 1 inci sahifede) 
Türk zabıtasını pek iyi buldum. in· 

zibat pek mükemmeldir ve pek iyi 
çalı§ryor. Bundan dolayı alakadarlar 
tebrike layıktırlar." 
T eşrilat müdür muavini geldi 
Yunan Başvekili M. Çaldarisin hü

kumet nmaına istikbalinde hazır hu· 
lunacak olan tetrifat müdür muavİ· 
ni Münir lbrahim B. §ehrimize gel· 
mi,tir. 
M. Çaldarisle beraber gelenler 

ATINA, 8 (Milliyet) - Buvekil 
M. Çaldaria ve refikası yann latan• 
bula hareket ediyor. Yanında bulu· 
nan zevat şunlardır: Hariciye Nazı
n M. Maxim.os ve zevcesi, lktısat Ve
kili Pesmazoğ.lu, zevcesi ve kızı, Ha
riciye Nezareti kalem mahsus müdü
rü, Hariciye nezareti Türk işleri da
iresi müd;_lrü, Baş.vekilin yaveri ve 
hususi katibi. 

Mıntaka kürek 
Yarı.şiarı 
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1 KAOIN 

İtalyan kadınının eva-. . . 
mırı aşeresı 

1 - Kocanı herteyden faz! 
sev, akrabanı da sevebildiğin k 
dar .. Fakat hatırlaki ev kocana 
ittir, akrabana değil. 

2 - Kocanı yüksek tahsiyetli b 
misafir, kıymetli bir dost bil. E 
derdinden tiki.yet eden tanıdık k 
dınlar gibi dütünme. Hatta bunla 
la alakanı kes. 

3 - Evinde intizam olsun, ·· 
zün gülsün. Kocan bunların farkı 
da olmasa bile kendisini maz 
gör. 

4 - Ondan eve lazım olanda 
fazlasını isteme. 

5 - Çocukları daima taze ve t 
miz olsun. Sen de onlar gibi ol, 
kocan sizi görünce memnun olsu 
Evde olmadığı zamanlar sizi düt' 
sün. 

6 - Hatırla ki onunla saadett 
de, beraber bulunmak için evle 
din. Onu bütün dünya bıraksa b" 
le, sen el, ele beraber onu bırakın 
yacaksın. 

7 - Eğer kocanın anası sağs 
oğlunu betiginde sallıyan ve yeti 
tiren bu kadın için, senin onda 
daha mükemmel olamıyacağnı h 
tırla. 

B - Bu kadından başkaların 
temin edemediği bir hayat istem 
Eğer faydalı oluyorsan, kendi 
mes'ut bil. 

9 - Eğer bir felaket olursa, c 
saretini ve ümidini kırma. S ·· · 
net mutlaka gelecektir. Kocana e 
niyetini bozma. O senin için yap 
lacak işlerde cesaretini kaybetm 
yecektir. 

10 - Eğer kocan senden uza 
)aşırsa, bekle onu. Hatta seni te 
ketse bile gene bekle. Çünkü se 
yalnız onun karısı değil, isminin 
şerefi ve namususun. Bir gün se 
takdis ederek, tekrar gelecektir. 

Tal akları azaltmak için 
Bir Fransız kadın mecmuasm 

gördük. Talakları azaltmak için 
keğe ve kadına düşen vazifeler d 
kuz noktada toplanıyormuf. 

Koca için: 
1 - Kazancınız nlslietinde c· 

mert olunuz. 
2 - Ev işlerine karı9maymız. 
3 - Neşeli olunuz. E'!' işlerind 

yorulmut bir kadın, akfam üstü s 
ratı asık bir kocanın girdiğim~· 
rürse, bunun kadar onun sinirini 
zacak fey olmaz. 

4 - Karınıza karşı hürmetle 
amele yapınız. 

5 - Karınıza çıkışmayınız. 
6 - Sevimli davranınız. 
7 - Çocuklarınıza karfl adil 

iyi kalplı olunuz. 
B - Eve kat'iyen kiracı alma 

nız. 

9 - Karınızın hoşuna gidec 
tarzda şık ve temiz giyininiz. 

Kadın için: 
1 - Ukalalık etmeyiniz. 
2 - Evinizi tertemiz tutunuz. 
3 - Güzelliklerde ihmal göst 

meyiniz. 
4 - Başka erkeklerin nazarıd 

katlerini celp etıneğe çalışmayı 
5 - Babanın çocuklara kar 

tatbik ettiği terbiye sistemine i 
raz etmeyiniz. 

6 - Konu komşu hikayeleri 
den, mahalle dedikodularınd 
bahsetmeyiniz. 

7 - Kendi eviniz mevzuuba 
olduğu zaman ne komşularınız 
ne dostlarınızın nasihat ve tavsi 
!erine ehemmiyet vermeyiniz. 

B - Kocanızı küçültmeyiniz. 
9 - Daima mütebessim ve ·di 

katli olunuz. ihmalkar bir kadın 
yerini daha dikkatli bir kadın it 
edebilir. 

Pratik Farmakologlar 
birliği 

Yeni teıekkül eden Türkiye pra 
fa,.makologlar birliği dün gece saat 
da Hı;.Jkevinde ilk heyeti umumiyea 
yapmrıtır. 

Cemiyetin ilk toplantı11nda muva 
rei• ve katipler intihap edildikten ao 
yeni nizamname projesi okunmuı ve 
nıaddeden mürekkep olan bu nizam 
me aynen kabul edilmiıtir. Bundan so 
ra yeni idare heyeti intihabı yapılmIJ 
toplantı gece yansından ıonra niha 
bulmuıtur. 

YERLİ DERİ ALINIYO 
Beykoz deri ve kundura fabrikasmd 

yerli sığır derisi alınacağından er 

de malı olanların mıkdar, evsaf, fi 

ve teslim müddeti gibi ıartlarıru 15 E 

lül tarihine kadar mektupla fabr" 

za bildirmeleri. (7ı 
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3 üncü Kolordu ilanları 1 
Niğde Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Kapalı zarfla münakasaya 

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

K. O. ya bağlı kıt'at ve 
müesseseler ihtiyacı için pa
zarlıkla 2700 kilo sade yağı 
satın almacakhr. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
14,30 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı 
da da üçüncü Kol Ordu sa
tın alına komisyonuna gel
meleri. (335) (4635) 

6275 

K. O. kıt'alarile hastahane 
ler ihtiyacı için kapalı zarfla 
münakasaya konan 50,000 ki 
lo sade yağma teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden pa 
zarlığa konmuştur. İhalesi 11 
Eylül 933 pazartesi günü saat 
14 tedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel Fm 
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alına Komisyonuna gelme 
leri. (336) (4640) 

6276 
K. Ordu Merbut krt'alarile 

Hastahaneler ihtiyacı için ka 
palı zarfla münakasaya ko 
nan 22,000 kilo Beyaz Peyni
re teklif edilen Fiat pahalı gö 
rüldüğünden pazarlığa kon
muştur. İhalesi 11 Eylül 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün 
cü Kol Ordu satın alına komis 
yonuna müracaatları. (337) 

,(4641) 6277 
* * * 

Çatalca Mst. Mv. İçin pazar 
hkla 30,000 kilo Lavamarin 
kömürü Satm alınacaktır. İ
halesi 11 eylül 933 pazartesi 
günü saat 17 dedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satm alma komisyonuna gel-
meleri .(340) (4669) 

* * * 
K. O. Kıt'at ve müessesele 

ri hayvanatı ihtiyacı için pa
zarlıkla 50,000 kilo yulaf satın 
alınacaktır. İhalesi 11 Eylül 
933 pazartesi günü saat 16 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alına komisyonuna gel 
meleri. (338) (4671) 

l. F. Hayvanatı ihtiyacı i-
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çin pazarlıkla 50,000 kiloyu 
laf satın alınacaktır. İhalesi 
11 Eylül 933 pazartesi günü 
saat 16,30 dadır. İsteklilerin 
nümune şartnameyi görmek ü 
zere her gün ve pazarlığa gir
mek için de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alına komisyonu
na gelıneleri. (339) (4670) 

* * * 
Balıkesir Askeri SA. AL. 

KO. dan: 
Bursadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 25,000 ve Ezinedeki kıt'at 
için 12,000 kilo sade yağı ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 24 Eylül 933 
pazar günü saat 11 dedir. Ta
liplerin yevmi mezkiirda ihale 
saatinden evvel Balıkesirde 
Askeri SA. AL. KO. na müra 
caatları. (3246), .(4098) 

6052 
.. * • 

Eskişehir Askeri SA. AL. 
KOM.dan: 

Eskişebirdeki hava kıt'atı 
ihtiyacı için açık münakasa ile 
80,000 kilo Kriple maden kö 
mürü satın alınacaktır. İhale 
si 20 Eyliıl 933 çarşamba gü 
nü saat 14,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek her 
gün lstanbul'da 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nu ve münakasa
ya girmek için tayin edilen 
gün ve saatte Eskişehirde 4. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ve İstanbuldan müracaat ede 
ceklerin de ayni günde teklif 
edecekleri fiatla teminatlarını 

3. K. O. SA. AL.KOM.nuna ve 
rebilecekleri ilan olunur. 
(3275) (4400) 6072 

Eskişehir askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

K. O. ve Hava Kıt'aları ih 
tiyacı için açık münakasa ile 
45,000 kilo Kok kömürü satm 
alınacaktır. İhalesi 20 Eylül 
933 çarşamba günü saat· 
15,30 dadır. İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün İs 
tanbulda 3 üncü Kol Ordu Sa 
tın alma Komisyonuna ve mü 
nakasaya girmek için tayin e
dilen gün ve saatte Eskişehir 
de 4 üncü K. O. SA. AL. 
KOM. nuna ve İstanbuldan 
müracaat edeceklerin de ayni 
günde teklif edecekleri fiatla 
teminatlarını 3. K. O, SA. AL. 
KOM. nuna verebilecekleri i 
lan olunur. (3276) (4401) 

6073 
• * * 

K. O. 1. F. ve Hastahaneler 
ihtiyacı için açık münakasa i 
le 6,000 kilo Gaz yağı satın 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 1 1 
dedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel F mdıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu Satın alına ko 
misyonuna müracaatları. 

.(318) (4403) 6074 
* * .. 

Çatalca Müstahkem Mev 
kii için açık münakasa ile 
110,000 kilo lavamarin satın 
alınacaktır. İhalesi 16 Eylül 
933 cumartesi günü saat 14 te 
dir. İsteklilerin şartnameyi 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywoocl'cla sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terceme: K.4MRAN ŞERlF. 

(Feniks Sinema Şirketinin musiki ıubesi 
İçin Schubert bir altın madeni idi. Maa
mafih ayni parçayı Reiaiçümhur Hoo
ve:r'in madenciJere hitaben irat ettiği 
nutukla El Paso şehrinde oynanıla!l bir 
taksa uydurmak için ne çektiklerini bir 
l\.ılah bilir.... Bereket versin jaz muıi .. 
ki•ine ... ) Tabii manzaralar geçti. Ha· 
va ağır ve gerııindi. Ön lioltukfarda sert 
piastronlaun çıbrtm, kürk kaplar•n en
•clere tatlı teması adeta duyuluyordu. 

Lavanta kokusu pek çoktu •• 

Öyle olmakla beraber suv•re roba)a. 
rının dekoltesini kuşatan taz<' gardenta
ların koku•u daha baskın çıkıyordu ve 
bütün kokulan bastırıyordu. 
Yanındaki genç kızdan da ayni kt<ku, 

'o toprak kokusu intİ§ar ediyordu: 
Onun da omuzunda bir gardenh var-

dı. Japon yerniıi ve çiçeği satanların 
bedava verdikleri çok iri, çok açılını< bir 
gardenta ••.• 

Bu koku, genç lıızm yakınhğı, yanı
baımda dar koltuğu üzerine laühali bir 
tavırla fÖyle bir oturuverıni§ olması .. , 
Bütün bunlar çok botuna gitmekle be
raber Aldens bir an üzüntiılü gibi dur
du. 

Bu platin rengi sarı saçlı kızcağız iki 
kelime ile mukadderatını çırçıplak orta
ya atmıfh. Kendi bile alnının bu yazısı· 
nı feci değilse hile hilafımutat bulmak 
mecburiyetini hiosediyordu. 

Dramstadlı iyi bir ailenin oğlu idi. 
Dört erkek kardeıin en küçüğü idi. 

Aldenılehen kardeşleri ıebrin en gü
,zel ııençleri <>lmakla meşhurdular. 0-
çü harpte ölmüılerdi. Bu fena haber, 
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Pazarlıkla Kalorifer ve Elektrik 
Tesisatı Yapılacaktır 

Milli iktisat ve Tasaruf Cemiyeti tarafından Ankara'da yaphrılmakta olan 
Daimi sergi evinin Kalorifer ve elektrik tesisatı pazarlıkla yaptrrılacaktır. 
TaJiplerin Cemiyetin Ankara'daki merkezine müracaatla 13.zımgelen izahatı 
isteyerek tekliflerini 1-10-1933 tarihrlıe kadar bildirmeleri ilan olunur. 7134 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Erdek limanında iskele civarında mağruk EDREMİT 
ve SAKIZ vapurları enkazının sahip veya varisleri tarafın
dan 15-9-933 tarihine kadar Müdüriyete müracaatla çıkar
tılmasına bilfiil teşebbüs edilmediği takdirde Limanlar kanu
nunun maddei mahsusası mucibince dinamitle tahrip ettiril 
mek suretile linıanın temizlettirileceği ilan olunur. (4684) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Vekalet binası için kapalı zarf usulile (110) ton kok kö 
mürü alınacakbr. İhale 28-9-933 perşembe günü saat on 
beşte Ankara'da Vekalet Mubayaa Komisyonunda yapıla
caktır. Talip olanların şartnamesini görmek üzere Ankara' 
da Vekalet İçtimai Muavenet Umum müdürlüğüne ve İstan
bulda Sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğüne müracaat ey
lemeleri. (4716) 
~-- -·· .. ----t..""' ................................... - ...... _,, __ ....,_ .... ,... __ _ 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordtı satın alına ko 
misyonuna müracaatları. 

(319) (4404) 6075 
• * * 

1. F. ve bağlı kıt'atının 
2540 adet bakır kaplan pazar 
lıkla kalaylattırı1acaktır. İ
halesi 1 1 Eylül 933 pazartesi 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için tayin edilen gün ve saat
te Fındıklıda 3. K. O. SA. 

AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(334) (4613) 6274 

* • • 
1. F. Kıtatı ihtiyacı için 

pazarlıkla 36,000 kilo Una ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar 
şamba günü saat 15 şe bırakıl
mıştır. · İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte Fındıklıda uçuncü 
Kol Ordu Satınalma komisyo
nuna müracaatları. (344) 
(4708) . . ~..ııuJ 

* • * 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlıkla 35,000 kilo una ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba giinü saat 14 dedir. İs 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak için o gÜn ve vaktinden 
evvel teminatlarile birlikte 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(341) (4710) . .,. .,. 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı için pa 

zarlıkla 35,000 kilo una veri
len fiat pahalı görüldüğünden 
ihalesi 13 Eylül 933 çarııamba 
günü saat 15,30 dadır. İstek
lilerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa iııtirak 
için o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile birlikte 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra-

her zaman olduğu gibi ııayet basit 
bir tarzda gelmiıti. Evvela ordu emri· 
yevmi.si. Sonra bir ra'por:

1 
°Kayıp,,. 

Sonra hir rapor daha: "maktul,,. Son 
ra yüzbaımın ve lıumandanm taziye 
mektubu ile bir lıaç yadigar. Sonra 
evde hir sükut. Kimse kimaenin yü. 
züne balımıya çesaret edemedi. Bu 
aefer o, on yedi ya,ında, askere alın
dığı zanıan, anneai veronal içti. Sa
ray müıaviri o]an babası, ortalığı faz
la velveleye vermeden annesini takip 
etti. Biraz grip, biraz suitegaddi, bir 
az da bu kabilden ba§ka eza ve itken· 
celere maruz lıabnak korkusu. Fakat 
çok geçmeden, mütareke onu, sel gibi 
yağmur ve aalıer aiı:.;_n yollardan 
memleketine getirdi, Aldensleben ha· 
raretle: 

- Memleket!. • diye dütünüyor· 
du. 

Ekseriya memleketini almanca ola· 
rak dütünüyordu. Hatta timdi bile aJ. 
manca düıündüğü oluyordu ki §İvesi 
hesabına pek fena idi. Bir disiplin 
noksanı addettiği bu hareketinden 
dolayı kendini kabahatli buluyordu. 
Haftada üç defa Darmstadt'ı dütünüyor 
du. Kendisini kuvvetten dütüren hu da· 
ussılalı dü;üncelerden kendini bir türlü 

caatları. (342) (4709) 

7. K. O ihtiyacı için pazar
lıkla alınacak. 1400 geyİm na
la talip çıkmadığından ihalesi 
13 Eylül 933 çarşamba günü 
saat 16 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatlan .(345) (4711) 

• • • 
Çat. Mst. Mv. Kıt'atı ihti

yacı için 8000 kilo Sade yağına 
kapalı zarfla teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pazar
lıkla ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba günü saat 13,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün
cü Kol Ordu Satın alma komis 
yonuna müracaatları. (347) 
(4707) 

• * * 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı . için 

pazarlıkla 36,000 kilo Una ve 
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 13 Eylül 933 çar
şamba günü saat 14 te bırakıl 
mıştır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü
nakasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte 3 üncü Kol Ordu Sa
tın alına komisyonuna müra-
caatları. (343) (4705) 

* •• 
Haydarpaşa ve Gümüş su

yu Hastahaneleri ihtiyacı için 
60,000 kilo Koyun etine kapa
lı zarfla teklif edilen fiat paha
lı göruldüğünden pazarlıkla i 
halesi 13 Eylül 933 çarşamba 
günü saat 1 1 dedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştiraki
çin o gün ve vaktinden evvel · 
teminatlarile birlikte Fındıklı 
da Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (346) (4706) 

alamıyordu, 
Mütarekeden sonra Darmastadt. Mu 

ıızzam bir keımekeş, Aldens harp haka
loryasına girdi. Biraı daha büyüdü; da
ha o zamandan ihtiyarlanuya baıladığı
nı hiHediyordu. 

Ne yapmalı? 
Herkes, herıey kendi kendine bu su

ali soruyord\ı. 
Şehirde bir klüp vardı. Orada topla

nılıp münakaıaarda bulunuluyordu, Kı
zıtımt kafalar, genç kızlar, yeni yollar 
aramalar, nutuklar, tiyatro amatörleri .•• 
Eisenlohr da orada idi. Kendİ•İne biç 
bir rol emniyet edilniiyen genç hir ak
tör: Eiıenlohr, Bu genç aktör, eski Sa· 
ray tiyatrosunu ihtilale verdi; amele ve 
asker meclisine girdi. Daha sonra, tiyat· 
ro rejisörü oldu, Eski oyunculan kapı 
dışan edip yerine gençleri aldı. Aldens
leben de bu meyanda idi. Aldenıleben 
muvaffak oldu. Muvaffakiyet, Darrns
tadt'ta da insanı dünyanın her hangi · 
bir noktasında olduğu kadar mesteder. 

Eisenlohr Münich'e gitti. Aldensleben' 
j oraya getirtti Biraz sonra Eisenlohr 
Berline çağırıldr. Altı ay sonra, Aldensle
ben'i hizmete aldı. Fakat bundan sonra 
Adenslebenı'in muvaffakiyeti gittikçe a· 
zalmıya başlailı. Aktörler klübünde iki 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekiletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni Paviyonu Bakteriyoloji 
laboratuvarı için 227 kalem alat, ed~vat ve eçhize kapalı zarf 1 

usulile münakasaya konulmuştur. ihalesi 28-9-1933 perşem I 
be günü saat on beşte Ankara'da Vekalet binasında mahsus 
komisyonu tarafından yapılacaktır. İştirak etmek isteyenle· 
rin şartname ve listelerini Ankara'da Vekalet İçtimai Muave 
net Umum Müdürlüğünden ve İstanbul' da Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden almaları ve bunlara göre teklif 
mektuplarını muayyen vaktinde mezkur komisyona verme· 
leri ilan olunur. ( 4688) l 

Barut inhisarı Umum 
Müdürlüğünden: 

İdarede nümunesi mevcut Y.Üz gramlık teneke barut ku
tusundan 50,000 adedinin pazarlık suretile ve acele olarak i
malı münakasaya konmuştur. İsteklilerin yüzde 7,5 teminatla 
rile münakasa günü 16-8-1933 cumartesi günü saat on beşte 
idaremizin Galata Bahtiyar Hanındaki merkezine müracaat
ları. (4718) 

İst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. na;;ı 
Merkez Kumandanlığına 1 pazarlığındaki fiat pahalı gö

bağlı Kıt'at ve müessesat için rüldiiğünden 16-9-933 cumar 
30,000 kilo Beyaz Peynir tesi günü saat 14,30 dan 15 ' 
14-9-933 perşembe günü saat kadar pazarlıkla satın alınacak 1 
14 te kapalı zarfla satın alma- tır. İsteklilerin şartnamesini 
caktır. Taliplerin şartnamesi görmek için her gün ve pazar· 
ni görmek için her gün ve mü lığa gireceklerin belli saatinde 
nakasa günü belli saatinden ev Merkez K. Satın alma komis 
vel teklif mektuplarını T opha yonunda hazır bulunmaları. 
nede Merkez Kumandanlığı (254) (4460) 6171 

Satın alma Komiyonuna ver "' "' "' 
meleri. (204) , (4174) Maltepe Piyade Atış mek 

6053 tehi emrindeki 9 adet Motör

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 600 adet yüz havlu 
su ile 262 adet mendil 17-9-
933 pazar günü saat 15 te ale 
ni münakasa ile satın alınacak 
l ır. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün ve münakasa 
ya girişeceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 

. alma komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (237) (4386) 

6069 

Merkez Kumandanlıima 
merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 40 adet yemek tevzi 
kepçesi, altı adet et bıçağı iki 
adet et baltası iki adet et ma
kinesi elli adet çinko su koğası 
17-9-933 pazar günü saat 16 
da aleni münakasa suretiyle 
satın alınacağından şartname
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya girecekle 
rin belli saatinde Merkez Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lunmaları. (238) (4387) 

. . . 6070 

"' "' "' 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı için alınacak 
350 çeki odunun pazarlığında 
talip çıkmadığından 16-9-933 
cumartesi günü saat 15 ten 
15,30 kadar pazarlıkla satın 
alınacağından şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (252) 
(4458) 6169 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müeıısesat ih 
tiyacı için 4530 çeki odunun 

dost arasıra geçmİf günleri yadediyor
lardı.: 

- Hani hatırlıyor musun? Daİ-mstadt' 
ta aç kalınıltım. • • Sıhhatine Aldensle
ben ••• 

Eisenlohr bir filmin vaz .. ahne edilme 
sine memur edildi. Ei•enlohr da filimde 
rol aldı. Güzel adamdı; fakat sinemada 
onun kadar güzel olan batkalan da var
dı. 

lyi oynamıyordu. 
Jyi oynama .. ığıru kendi de anlıyordu. 
ilk defa kendini sinema perdesinde gör 

düğü zaman hiç hotlanmamı,h. 
Eiıenlohr, hoı görür bir tavırla: 

- Aldensleben tezyinat yerine geçer •. 
diyordu. 

Himaye ettiği İnsana kartı olan vefa· 
karlığı, adeta insanın rikkatine dokuna
cak raddede idi. F alıat tiyatro konturatı 
tecdit etmedi. 

Fakat Aldensleben buna rağmen iki 
filimde oynadı ve her iki filimde de hir 
süı vazifesini gördü. 

Sonra Eisenlohr Hollywood'a gitti. Al
densleben'i de oraya çağırdı. 

* * * 
Sessiz film ortadan kalktıktan sonra 

bir tarihi film modasıdır çıkmııtı. 
Eiıenlohr dedi ki: 

lü vesaitin yağlı boya ile bo· 
yanmasının pazarlığındaki 
fiat pahalı görüldüğünden 
10-9-933 pazar günü saat 
1 O dan 10,30 kadar Pazarlık 
la yaptırılacaktır. Şartnamesi 
ni göreceklerin her gün ve pa· 
zarlığına gireceklerin belli gü
nünün saatinde Merkez K. Sa 
tın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (271) 
(4643) 6278 

Harp Akademisi Matbaari 
ihtiyacı için Yedi kalem mat 
ba hurufatı 10-9-933 pazar 
günü saat 11 den 12 ye kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez K. Satın alına komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(270) (4644) 6279 

* * * 
Harp Akademisi Matbaası 

ihtiyacı için Otuz kalem mat 
baa malzemesi 10-9-933 pa 
zar günü saat 11 den 12 ye 
kadar pazarlıkla satın alına
cağından şartnamesini göre
ceklerin her gün ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde te ' 
minatlarile Merkez K. Satın 
alına komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (269) (4645) 

6280 

a * • 
. Harbiye Mektebi için alına 

cak 2300 çeki oduna talip çık 
matlığından 10-9-933 pazar 
günü saat 15 ten 16 ya kadar 
pazarlığı yapılacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
taliplerin Pazarlık günü belli ı 
saatinde teminatlarile Merkez: 
K. Satın alına komisyonu gel• 
meleri. (274) (4703) 

- Ben Almanyada bir genç tanıyo
rum. Eğer haftada yüz dolar verineniı 
çok itinize yarar. Hem de sahnede bir 
süs olur. Öyle bir kostüm giyiti vardır 
lıi görmeli .••• 

AJde,...leben geldi. Kostümleri giydİı 
merdivenlerden çılıtr, kraliçelerin önünıl 
diz çöktü ve haftada üç yüz dolar ka' 
zarunıya muvaffak oldu. 

ilanlara dercedilen uzun ethas listele' 
rinde ismi sondan bir evvel yazıbr, bazaıl 
da hiç yazılmazdı. 

lliuılarda ismi Aldensleben değil, k"'' 
ca Alden•'ti. 

Eisenlohr: 
- Bütün Hollywood'da Aldenslehen 

ismini bir lıedi bile telaffuz edemez. • d<' 
mişti. 

Aldens iki defa ımoking ile oynaıl• 
Sahneyi çok iyi süslüyordu, fakat oyun~' 
nun hiç kıymeti yoktu. 

Eisenlohr: 
- Hey... ahbap. • Kendine gel.. ll~ 

rada Sebiller oynaınıyoruz, ıinema oynt.I' 
yoruz. • • diyordu. 

Arkadan sesli sinema çıktı. Artılı oıı' 
dan soma da işin sonu •eldi. 

Kendi icatgerdeıi olan uydurma bit 
lisan konuşan ve insanlara 9ayaruhayret 

(Devamı vaı)) 

-
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• 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fal:rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahıulü toz ve keıme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kllodan az o!mamak 
üzere her isteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolanmızda araba veya kayıkta 

ç~::r:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~andıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurustur. 
Ancak en az heı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapıla'Cak siparişler be
delin yüzde yirmisi pe;in ve 6ıt tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderJHr. Depodan itibaren bAtiln maıraflar 
ve m~s'uliyet müıteriye aitti,.. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına ıigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
dert: nJ~r için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon ılparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon haıına bet Ura 
tc nziiaitan istifade ederler. · 

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

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
Bahçekapıda Salih Necati 

Banka, Şirket, Ticarethane 
ve müessesatta müstamel 934 senesine E c E 

mahsus AJANDASI 
İntişar etmiştir ? 

HER YERDE ARAYINIZ 
:,-.................. ... 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARI : 

Kağıdının iyiliği cildinin metaneti Avrupa defterlerine faiktir. Ece ismine dikkat. Deposu ' Ankara Caddeai No. 111 Karaköy • KöprlibaJı Tel. 4236> 
Sirkeci Mlihilrdar zade han 

Telefon: 22740 
AFİTAP MAGAZASI MEHMET SADIK. 

Ankara Yükıek Ziraat Enstitüsil 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

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

Kabul şartları şunlardır: 
1 -Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmale 
3 - Yaşı 17 den aşağı ol rnamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
ıil devresinin ortasında (arIZ olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam elınek imkanı-
nmı kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
Üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece veri lecek nümuneye tevfikan). 

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

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

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe ı::a mzedi sıfatile staja tabi tutu 
!urlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira Ücret verilir. Bu 
Ücretten hiç bir tevkif at yapı lmR:r.. 

Bu şartları haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
si.i) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenler in 31 Eylul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları göster İr vesikalarını bir istidaya rap 

i lederek doğruca Ankara Yüksek Zira<>.t Enstitüşü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Or.man Mektebi Rektörlüklerine dahi 
tnüracaat olunabilir. 

Daha fazla mahlmat a!r ak istiyenlere 
takdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) - --

müracaatları 
6109 

Elaziz Vilayeti Jandarma 
Kumandanlığından: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı beş kalem erzak ve yem 
i 'lan piyade seyyar J. Alayı içinkapah zarf usulile 13 eylül 1933 

Çarşamba günü saat 14 te Satın alınacaktır. Taliplerin şart 
• tıameyi anlamak ve münakasa ya iştirak etmek için mezkUr 

trunün muayyen saatinde Elaziz Vilayet Jandarma Kuman 
danhğında müteşekkil komisyona müracaatları. ( 4428) 

Cinsi Kilo 
·ı Odun 600000 

Sığır eti 80000 
Saman 500000 
Ekmek 365000 
Arpa 500000 6130 

.~ Nafia Vekaletinden: 
İrmak - Filyos hattının İr mak Km. 104,000 - 1 12,000 a

rası ikmali navakısı kapalı zarf usulile münakasaya konul
" .- l'ıl~tur. Münakasa 5-10-933 tarihine müsadif perşembe gii-

tıü. saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti Müsteşarlık maka
d~ ....... 
~· ·•<ında icra edilecektir. Taliple rin cari seneye mahsus ticaret 

1 ~el.ası vesikası ve (2750) liral ık muvakkat teminatlariyle bir 
ıı~ I •kte ayni gün ve saatte komisyona müracaat etmeleri lazım
p~' tı-. Taliplerin Demiryol inşaatında çalışmış Mühendis veya 

ltıaruf bir Şirket olması veya böyle bir Mühendisle hissedar 
'"' blnıası meşruttur. Talipler bu husustaki şartnameleri on 
,it eşer lira mukabilinde Ankar ada Nafia vekaleti Leva:ıım dai 
eı '"~inden tedarik ede:bilirler. (4618) 
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Leyli Ye Nehari 
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KARADENİZ 
lKlNCl ARALIK 

POSTASI 

GULCEMAL 
vapuru 10 Eylül pazar saat 18 
de Galata rıhtımından kalka
cak Zonguldak, İnebolu, A
yancık, Samsun, Fatsa, Gire
son, Tirebolu, Görele ve Trab
zona uğrayarak Rizeye gidecek 
ve DöNOŞTE ayni iskelelere i
laveten Of, Polathane ve Ordu
ya' da uğrayacak yalnız Zon
guldağa uğramayacaktır. 

MERSİN ARALIK 
POSTASI 

ANAFARTA 
, vapuru 10 Eylül Pazar saat 10 
da İdare rıhtımından kalkar. 
Taııucu, Anamur, Ku,adası ve 
Geliboluya yalnız dönüşte uğ-
rar. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

MERS.N 
vapuru 10 Eylül Pazar saat 17 
de İdare rıhtımından kalkacak 
ve Çanakkale, Edremit, Ayva
lık ve Dikiliye uğrayarak lz. 
mire gidecek ve DÖNÜŞTE ay
nı iskelelere uğrayacaktır. 

Buda bir 
su!. • 

ve su nasd 

her şeyi diriltir, 

canlandırırsa 

bu da üzerine 

sürüldüğü yeri, 

-

ihya ediyor, tazeleşdiriyor 
ve gÜzeUeştiriyor. 

Resmi Liselere Mu•ddi, • 

FEYZİA .Ti LİSELERi 

Beşir Kemal 
Letafet Suyu 

\.. 1 4001 " 

KIZ ERKEK 
Arnavutköy•de - Çifteıaraylarda 

-- l\'ıUSEVİ LISESI 41111!1-
Bütün sınıfların ikmal imtihanlan 1 
3-10 Eylülde icra olunacaktır. Ders· 
let-e 11 eylülde batlımacaktır, T ec· 
didi kayt mecburidir. Müdüriyet 

kısmı orta ye lise s•nıflarını havidir. Kavıt mu\'llelesin~ d~vam edilm~t.otedfr. H, •• 
gün müracaat edilebilir. Telefon: 36.210 - [6893] • 6179 ---.ı 

(7076)-

6295 

AMERiCAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedriıat 3 Tetrinievvelde hatlar. 
Tam dc•tcLi Lise oldug.u Maarif Vck!letinçe tasdik cdilm!şlır. 

Türkçe. logiliıce, Fransııc•: Saıı'at, Ziraat, Ticaret. 
Leyli llcaet 220 lira, N~hari ücret 40 liradır. 

Kayıt muameleıi yapılmaldadır. liliii [6716] • 6161 

Yüksek Mektep~er 
Mübayaat Komisyonundan: 

Fındıklıda Güzel San'atlar .Akademisinde yapılacak 
4000 liralık bedeli keşifli müteferrik İnşaat ve tamirat 27 Ey 
lül çarşamba gÜnÜ ı;aat 15 te aleni münakasa ile ihale edile
cektir. Şartname mektep idaresindedir. Tali9ler Pazartesi 
ve Perşembe giinleri Mektep İdaresine müracaatla şartname 
yi görebilirler. Alakadarların ihale günü Fındıklıda Yüksek 
Mektepler mübayaat komisyo.ıuna müra:caatları ilan olu-

KIZ-ERKEK 

AMELi HAYAT 
TiCARET LİSESi 

f•t1nbul - Cağtloğl11. Telefoıaı 2S631) 
Karıt muamelesine devam olunuyor. Resmi orta me"'tepltre mu
adil olan üç senelik birinci <!evreye ilkmektep m~zuııluı ve 
T'.c'ret lisesine orta mektep mezu-,iy•t imtihanın• l!'~c'rmi• 

olanlar kabul olunur. 1 (7141} -~-- -- - ' 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satınalma Komisyon-undan: 

Mektep Talebesi için şartnamesi mücibince kapalı zarf 
suretile kumaşı ve imaliyesi müteahhidine ait olmak Üzere 
261 takım elbise yaptırılacağınclan münakasası 30 EyıüI 933 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te İcra edilecektir. 
Talipler işbu saatten evvel 50 J liralık teminatı eveliyelerini 
mektep veznesine yatırmaları ve kapalı zarf mektuplarile bir
likte tüccar terzi olduklarına dair 933 senesine ait ticaret oda 
sı vesaiki ihraz eylemeleri mec ')ur bulunduğu alaka.daranın 

• A olunur. (4702) 
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Mektepler 
Açılırken ... 

-o---

T ehacüme rağmen müra-
caatlar geri çevrilmiyecek 

Eyliılün ikisinden itibaren Ankara 
vilayetinde merkez ve mülhakat ilk 
mekteplerine talebe kayıt ve kabulüne 
başlarunııtrr, Bu sene merkez ilk mek
teplerine yalnız 926 doğumlu çocuklar 
kabul edilmektedir. Mülhakat mektep 
vaziyeti daha mÜ•aİt olduğu İçin mül
hakat ilk mekteplerine 1927 doğumlu 
olanlar da kabul edilmektedir. Kayıt 
ve kabul işleri her gün ıabah dokuzdan 
aş kam 17 ye kadar devam etmektedir. 

r 
Halkın geçeceği yolları kapatanlar 
ANKARA, 5 (f!\-lilliyet) - Yaya 

kaldırımlarının bilhassa en kalabalık za
manlannda ve bu kaldınmlann en işlek 
yerlerinde gurup gurup insanların du
rup yekdiğerile uzun uzun konu§arak 
yolu kapadıklan her gün tesadüf etti
ğimiz hallerdendir. 

Bir şehirli için riayet edilecek pek 
çok kaideler vardır; bunlardan birisi 
de halkın geçişine mani olacak tarzda 
ve anlattığunız ıekilde yolu kapama
maktır. 

\ 

Şehirlinin b" halini gören köylüle
rin şehre ge~ikleri vakit bazı acemi
likler yapması da pek tat.üdir. Mesela 
resmimizin birisinde göriı1en köylüler, 
Klüp sinemasının yanında tıplıı kendi 
evleri içinde imiş gibi yangelip yaren
lik etmektedirler. 

Şehirlilerin bir çok kayıtsızlıklan 

yanında köylülerimizin bu hallerinin 
pek hafif kaldığını karilerimiz anlamak
ta müşkülat çekmezler. 

İspirtolu içki 
-<>-

Hariçten bir kiloluk açık 1 
numune getirilebilecek 1 

ANKARA, (Milliyet ) -
ispirto ve ispirtolu içkiler inhi· 

sarı kanuna ait talimatnamenin 
ikinci ve sekizinci maddelerine şu 
fıkralar ilave edilmiştir: 

"Ancak bu nevi İspirtolu eşya• 
lunan ticaret eşyası muamelelerin• 
den ticari kıymeti haiz olmayan 
ve en çok yüz gram ağırlığında bu 
den inhisar resmi alınmaz. 

iki gündenberi kaydedilmek üzere 
müracaat edenlerin çokluğuna bakılır
ıa bu sene yeni talebe sayısının çok °"" 
lacağı anlatılmaktadır. Kayıt muamele
ıine başlıyalı ancak iki gün olduğu hal
de merkezde kaydedilen ve 926 doğum
lu olan çocukların ıaym bini geçmiş
tir. 

Galatasaraylılar Ankarada Karadeniz. havuzunda 

Nümunelerin hususi kaplarda 
bulunması ve Üzerlerine nümuneli1' 
olduğunu mübin bir etiketin yolla 
yan fabrika veya komisyoncu tara• 
fından yapışbrılmış bulunması şarl 
tır." 

Geçen sene yeni kaydedilen talebe
nin sayısı 1600 idi. Bu sene iki günde 
yazılanların bini gecmiş olması yeni ta
lebe savısımn iki bini geçeceğini tah· 
min ettirmektedir. 

Ankaranın biricik derdi "inhisar idaresince imal ve istih 
sali kabil olmıyan ispirto ve ispirtC 
lu içkiler, inhisar idaresoon müsa• 
adesile memlekete sokulabilir. 
Mecmuu bir kiloyu geçmemek ve 
konuldukları şişeler açık bulunm 
şartile yolcuların beraberlerinde 
getirecekleri ispirtolu içkilerin iıı· 

Buna rağmen, vilayet hiç bir müra
caatın geri çevrilmemesini kararlaşbr
ınış ve Maarif idare~İnce bütün mek .. 
teplere bu yolda tebliğat yapılmı$tır. 

Vesaiti nakliye işi yakında halledile
cekse de o zamana kadar .. 

T ruebenin çok olduğu yerler bilhas
sa; Yeni•ehir, lsmetna•a mahallesi. Ha 
mamönü, Cebeci ve Hisar semtleridir. 

Avın on üçünde MaMif müdürü Rah 
mi Bevin riyasetinde ilk tedrisat mÜ· 
fetti$lerivle mektrn baş muallimleri ton 
lanac~klal"~ kaydedilP" çocuk1arın herJısİ
nin okutuLn~sı için Maarif müdürlüğün 
ce tesbit ed;len tPdhirlerin tatbiki hu· 
ıusnnu görüşeceklerdir. 

Kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
b., talebe coklul\u karsmnda birinci, i
kinri ve iiçüncü ıınıflarda yarım gün 
tednıat yapmak mecburiyeti hasıl ola
caktır. 

Üç ay daha 
:ANKARA (Milliyet) - Müdde 

ti eylôl sonunda bitecek olan De
miryollar mütehassısı Charles Beli 
in konturat müddeti üç ay daha 
temdit edilmiştir. 

1 ~ V L E N E N L E R 1 
~~~---' 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Ankara 

ANKARA, 5. (Milliyet) - İstan
bul gazeteleri latambul tramvayların 
dan şikayet ededursun, biz de oto
büslerden feryatta devam edelim .. ls
tanbulu bilmeyiz amma, bizim otobüs 
ler için feryadımıza aldıran yok .. Bu 
günkü re!mimiz bir otobüsün içini gös 
termektedir .. Bu otobüs on bir kiıilik 
olduğu halde şoför ve biletçiden ma
ada on iki müşteri almış ve kel ayı
bından maada , mÜ§terilerinin bir de 
bu suretle istirahatlerine ( r) himmet 
eylemiştir. Otobüste yüzleri görünen 
zevatın Ankaranın tarunmı:t, belli baı 
lı simaları Qlduğunu te§histe Ankara
lı karilerimiz müıkülat çekmezler. Te 
ıadüfen bu otobüse binmek azabına 
duçar olan foto muhabirimiz, bu yol
cu zevatın tiki.yeti üzerine ıu resmi 
çekmi§tİr. Ankaranm biricik derdi o
lan vesaiti nakliye meselesinin pek ya 
kında halledileceğini Ankaralı olan 
ve olmayan karilerimize bidirmek va 

zifemizdir. Ancak, hu zanıana ka.. 
dar da bu candan bezdirici derdi bir 
dereceye kadar azaltmasını belediye
mizden ricada ısrar etmek te esaslı bir 
vazifemizdir. Yazdık, tekrar yazaca
ğız. Belediyemizden bu mesele hak
kında halkın istedikleri şunlardır: 

1 - ihtiyaca göre muayyen saat
lerde, muayyen istikametlere araba· 
nın dolması beklenmeden aeyrüsefer 
temin etmek, 

2 - Arabaların ve bilhassa müşte
rileri hasta edecek kokan biletçilerin 
temizliğine dikkat ettirmek, 

3 - Fazla mÜ§teri aldırmamak .. 
Bunlar temin edilirse, yeni ıirket 

İ§e başlayıncaya kadar halk bir müd
det daha ve bir derece rahat edecek
tir. Unutulmamalı ki Ankara nüfusu 
nun yüzde elliainden fazlası bu ara
balara binmek betbahtlığrna maruz
dur ve biz bu ricamızla onların arzu .. 
)arma tercüman omaktaylız. 

~-

Şehrin içme suyu 
Elmadağında borular döşeniyor, 145 

metrelik bir tünel açıldı 
Şehir İçme suyunun temini için İçme 

ıuyu komisyonu tarafından çizilen prog 
ram dahilinde yapılan işlere devam e
dilmektedir. 

Bu faaliyet içinde halen en mühim
mi Elmadağında yapılan ve gerek es
kiden mevcut ve gerek yeniden bulu
nan sekiz membaı iki koldan toplıyarak 
Çankayaya akıtacak boru döşenme işi
dir. Elmadağında her iki kolda da ame
liyat yürümekte ve boru döşenme işi .. 
nin zamanında bitmesine çalııılmakta
dır. 

T Ün el tam yüz kırk beı metre ve yir 
mi santim uzunluğundadrr. Tünel için
den geçecek borular toprakla örtülmiye· 
cektir. Yalnız kışın borulann donmama 
sı için tünelin iki tarafında ve zemin
den yüksek olmak üzere tünele girecek 
kapılar yapılacaktır. 

Yapılacak kapılar birbirinden uzall· 
ça ve çift olacağı İçin tünel içine soğu .. 
ğun girmesine mani olacaktır. 
Dağın en yüksek mıntakasından mem 

ba sularını toplıyacak olan bu iki kol 
boru döşenmesi bir aya kadar birbirine 
kavu§acaktır ve ondan sonra da ana ho· 
ruların döşenmesine ve ferşiyl'tın Çan· 
kayaya ulaşmasına çalışılacaktır. 

hisar resmi alınarak memlekete sol 
kulmalarına müsaade edilir. 

döşenmesine yeni başlanmıştır.. Y apılaııl 
bu ana boru döşenme işi, gelen ıuyun 
doğrudan doğruya kale altındaki büyü 
hazneye akıtılmasını temin edecektir. 

Kaleiçi boru döşenme işi de bir çok 1 

zorluklara rağmen gÜnden gÜne ilerle
mektedir. Ameliyatın sokak aralarınd• 
taı ve kayalar arasında yapılması bu iıİ 
çok güçleştirmektedir. 

Eski Osmanlı Bankası binaıı civa~· ı 
da ve Adliye Sarayı arkasındaki sahad• ı 
yapılmasma başlanan ikinci büyük su 
haznesinin inşası da ilerlemektedir. Şinr 
diki halde haznenin toprak tesviyesi ve 1 

temel işlerile uğraıılmaktadır. Şehriııl 
en eski bir su deposu ve şehrin sıkıştıi' I 
zaman güvendiği tükenmez bir kuyusu 
olan Hanımpınarmda yeni tulumba tesi· ı 
satı yapılması tekarrür etmiş ve ihalesi ı 
de yapılmıştır. Hannnpmarındaki bu te-1 
ıisat bir, bir buçuk ay içinde bitecektir•/ 
Burada bina ve müstahdemin ikametgah 
ela yapılmıştır. J 

Su Komisyonu Fen heyeti bir taraftaJI. 
bu işlerle uğraşırken diğer taraftan da 
yeni su membalan bulmak ve şehir su• 
yunu çoğaltınak İçin çalışmaktadır. 

belediye•İ evlenme memurluğunca son 
hafta zarfında Sivrihisarlı demirci Ka
mil Efendi ile Çorumlu Sahire Haıu
mın, lstanbullu §Oför Hikmet Şaban E
fendi ile İzmirli Emine Hanımın Nafia 
vekaletinde memur Ankaralı Ha;dar e
fendi ile Ankaralı Nesime Hanım1n 
Nüveyde Hanımın, Yekpazarlı amel~ 
Mustafa Efendi ile Yekpazarh Fatma 
Hanımın, marangoz Razgratlı Hakkı 
Efendi ile Ankaralı Nesime Hanımın 
lstanbullu kahveci Isa Efendi · ile Tur~ 
novalı F atına Hanımın, muallim Koça· 
nalı lbrahim Şinasi Beyle lstanhullu 
Falına Adalet Hanımın, Evkaf memur
larından Dağıstanlı Mehmet Nuri Bey 
ile Sivaslı Fahriye Hanımın, Boyabatlı 
mühendis Mehmet Bahaettin Beyle Al
man tebeaıından Anna Hanımın nikah
ları kıyılmı§lır. Ankarada otobü8 yolculutu 

Dağın yüksek mmtakalanndaki mem 
balan toplıyacak kollardan bil-inin üze
rinde ve meyil derecesini temin maksa· 
diy)e bir tepenin altından geçecek bo
rular için açılan tünelin delinmesi bit
miştir. 

Ameliyat arasında boru döşeme işleri 
Kaleiçi ve Mamak taraflarında da devam 
etınektedir. Mamak'ta büyük borulann 

Sabnepmarından bir kilometre kadar 
daha ilerideki vadide yapılan beş artezi• 
yen ona iblağ edilmi;tir. Bunlann mun• 
tazaman ölçülmesine, su cereyanının tet 
kikine devam edilmektedir. Mevcut ar· 
teziyenlerin ölçülmesine devam edil· 
mekle beraber daha bir miktar artezİ• 
yen açılması da kararlaşmıştır. Bu tet• 
kikat en az daha dört bet ay devam e• 
decektir. Tetkikatın vereceği neticelere 
göre bu membalar hakkında bir karar 1 

verilecektir. 

Ankara Numune Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

• Hastahnemize muktezi..296 kalem eczayİ bbbiye, sargılı
bez, panaıımanlık tü1bent bezi, 37 kalem laboratuvar eczası ve 
28 kalem laboratuvar malzemesi bir kalemde olarak kapah 
zarf usulile 12 kalem rontgen alatı keza kapalı zarf usulile; 
67 kalem kulak, boğaz, burun, göz, idrar yolları ve dişçi ala
lı ve dişçi eczası aleni suretle yirmi gün müddetle münakasa
ya konulmuş ise de teklif olunan fiyatlar haddi layik görül
mediğinden 31 Ağustos 933 ten 20 Eylw 1933 çar. 
şamba gününe kadar yirmi gün müddetle temdi
den tekrar münakasaya konulmuştur. Takas kalktı
ğından tekliflerde bu cihetin ·nazarı dikkate alınma
sı lazımdır. Taliplerin yevmü mezkiirda yüzde 7,5 teminatla
riyle birlikte 11aat on dörtte hastahanede müteşekkil komisyo

na ve şartname ve listelerini görmek için de İstanbulda Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müd iri yetine ve Ankarada Hastaha
ne idare memurluğuna müracaatlan ilan olunur. (4562) 
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Piyango Müdürlüğünden: 
Nümuneleri veçhile ıevk müdürlüğü deposunda mev

cut 23,000 adet birinci ve ikinci sınıf arap harflı evlenme cüz
danlarmmm maroken kapları ile 13,000 küsur defter kapakla 
n satılacağından taliplerin 11-9-933 pazartesi günü saat 15 
te Komisyona müracaatları. (4715) 

Uşak 
Anonim 

Hali tasfiyede bulunan 
Terakkii Ziraat Türk 

Şirketinden: 
Sirkecide Meymenet Hanı altında 70-72 numaralı Yeni 

Sebat Nakliyat Şirketi anbarlarında balye halinde mevt., 't 
ve Şirketimize ait 30,000 adet küspe çuvalı tellaliye resmi ve 

bilcümle masraflar alıcıya ait olmak üzere 14 Eylül 933 per 
şembe günü öyleden sonra saa ~ on dörtte açık arttırma ile satı 
lacağından talip olanların yüz :le yedi buçuk nisbetinde temi

natı naktiye vermek şartile yukarda yazılı tarih ve saatte mez 
kUr ar'· - · · ·:nde hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4730) 

S.ATILIK 
Boğaziçinin en Jaymetl~ ve şerefli bir: mevkiinde 
bugün kömür depoları olarak kirada bulunan iki 
parça arsa ile bir parça arsa ve Üzerindeki sahilhane 

lstanbul Evkaf 
Kıymeti Muham

menesı 

Lira Kuruş 
21158 25 

16930 00 

18459 00 

Mevkii 

Boğaziçi 

,, 

" 

Müdüriyetinden: 
Mahallesi 

Kuruçeşme 

• 

" 

Sokağı 

Kuruçeşme cad
desi 

,, 

,, 

Emlak 

Eski 
105 

105 

105 

No. sı 

Yeni 
119 
119 

2 
119 

3 

Harita 

No. sı 

4 

2 

1 

Mıktarı 
Cinsi 

3296 metre murabbaı arsa 
üzerindeki sahilhane 
3242 metre murabbaı arsa. 

3533 metre murabbaı arsa. 

ve 

Kuruçeşmede bir tarafı tramvay caddesi ile mahdut lebideryada kain sahilhaneden müfrez ve yukarda muhammen 
kıymetlerile mahalle, sokak, emlak ve harita No. ları ve miktarları yazılı ve halen kömür deposu olarak kullanılan arsalarla 
sahilhane ayrı ayrı satılmak üze~e kapalı zarf usulile 2 Eylül 1933 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 
30 Eylül 933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te İstanbul Evkaf Müdüriyetinde İdare Encümeninde yapıla
caktır. Taliplerin müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu ahkamı dairesinde muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde teminatı muvakk'ltelerini ve teklif mektuplarını muhtevi zarfları tayin olunan gün ve saatten evvel İdare Encü 
menine tevdi eylemeleri ve haritalarını görmek ve şeraiti sairesini anlamak İsteyenlerin her gün öğleden sonra Müdüriyeti 

mezkiire Mahlfılat idaresine müracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4530) 
~~~---------~--~~-----~~~ 
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Emlik .Müdürlüğünden: 1 Bu"Atu··nSmRalİlarMı u··Ozer8ı·nidLe YazaAmAı tMenzEı·ıaŞtHyaEpmRışİtır. 1 Eylül 933 T. den itibaren İstanbul Defterdarlığı 
mülgadır. Defterdarlık muamelatı İstanbulda, Beyoğlunda, ' Fırsattan istifade ediniz. lstanbul Rızapaşa yokuşu 66 No. lı 
Üsküdarda, ihdas olunan 3 tahakkuk ve 3 tahsil müdürlükle Asri Mobilya Me~heri, Ahmet Fevzi. Telefon 23407. (6964) 

rile ınilli emlak müdürlüğü tarafından idare olunmaktadır. • 
İşlerin cereyan ettiği mınt:akalara göre alakadarlann nıez 

kfır mü<K'-lüklere müracaatları lüzumu ilan olunur. (4665) 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecüik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


