
Tek kitap usulünün tat
bikı ile çocuk velileri senede 
250 bin lira istifade ede
ceklerdir. 

Almanyanın Avustur aya 
karşı alacağı vaziyet tetkik 
ediliyor. Yeni bir teşebbüs 
yapılacak mı? 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Amerika ve 
Avrupa 
Amerikanın birleflllİf devletleri, 

tarihte miali ııörülmiyen bir iktısat 
tecrübetine girmiıtir. Cümburreiıi Ro
oaevelt, iktıut ilminin ifliı ettiğini 
ilin ederek 1929 senesinden beri A
merikayı kasıp kavuran buhrana kar• 
ıı kat'i tetbirler almııtır. Bu tetbirler
le batlıca iki gaye istibdaf ediliyor: 

1 - lısizliğin azalmau 
2 - Halkta satın alma kabiliyeti-

nin artması. . 
Bu makıatladır ki ifçinin çalııma 

saatleri kraalblıyor. Ve Ücretleri de 
artbnlıyor, çalıtma saatinin azalma
ıile timdi iısiz kalan bir amele küt
lesine it bulunacağı dü9ünülüyor. Di
ğer taraftan ücretlerin artmaaile de 
iıçinin satın alma kabiliyeti artacak 
ve buhranın baılıca imillerinden biri 
izale edilmi§ olacaktır. Bu tecrübenin 
ne dereceye kadar muvaffak olacağı 
hakkında fikir beyan etınek kolay 
değildir. Klaıik iktı,..tçılar, hüküm· 
)erini timdiden vermi§lerdir: Roose
velt muvaffak olmıyacaktır. Muhalif 
fırka da puıuya yatımı, fırsat kolla
yor. Roosevelt tarafından alman tet
birlerin muvaffak olınıyacağı anlatı· 
lır anla§ılmaz, Cümhurreiıi ve men
aup olduğu Demokrat fırkası aleyhine 
yaylım ateıi baıhyacaktır. Filhakika 
Amerika Reiıicümhuru gerek kendi 
ve ırerek mensup olduğu fırkanın mu
kadderatını bu tedbirlerin muvaffakı
yetine bağla.mıı bulunuyor. Eğer bun
lar muvaffak olmazsa, koca bir mem• 
leket iktı.&diyabru yeni battan tanzim 
etmek yolunda yapılan keyfi icraatın 
hesabını vermek kola;r olmıyacaktır. 
Çünkü bu geniı ve enteresan progra
mın taliakkuku için RooaeveJt•in mü
racaat ettiği vaaıtalar kanuni salahi
yetlere istinat etmiyor. Amerika Rei
ıicümhuru kanuni salahiyete değil, 
halkm vatanperverliğine dayanarak 
bu icraata ıriritmit bulunuyor. Ve A
merikayı iyi tanıyanlar bilirler ki buh 
ran içinde bu duygulara hitap etınek 
müeaair oluyor. Fakat ebemmiyetli 
bir tartla: Neticede muvaffak olınak 
lazımdır. 

Roosevelt bu noktadan eıbak Cüm· 
burreisi Wilson'a benziyor. Bu tali
ıiz Amerika Reiıicümhuru da halkın 
yüksek hislerini tahrik ederek ve bü
tün propaganda vaaıtalarmı kullana
rak Amerikayı harbe sürüklemiıti. 
Wilaon harp içindeki vaitlerini sulh 
ma..aıııında tahakkuk ettiremeyince; 
bunun doğurduğu sukutu hayal, Wil
son'u da fırkaaını da iktidardan ailip 
süpürdü. Ve nihayet dünyaya yeni 
bir nizam vermeği vadeden Wilaon 
çıldırarak öldü. 

ROOAeVelt tarafından takip edilen 
yolun Amerikayı nereye götüreceği 
henüz malüm olmamakla beraber, 
herhalde §U muhakkaktır ki §İmdilik 
Amerikanın dünya ile olan ticaret ::ı· 
Jiikalannı bayii azaltınııtır. Ve esa
ııen Amerikalılar da bunu hesaba kat
uuşlardır. Londra'da iken Rooaevelt 
tarafmdan takip edilecek iktısat prog
ramırun böyle bir netice vereceğini 
konferanstaki Amerika murahbaıla· 
nndan birine aöylemittiım· Bu murah· 
haıın cevabı ıu olmuftu: 

- Esasen Amerikarun dünya ile 
ticaret alakası ııittikçe azalmaktadır. 

Ve cebinden çıkardığı bir not def
terinden bana fU rakamlan okumuş
tu. Amerikanın Avrupa ile olan tica
ri münasebetlerinin ne kadar darlat· 
tığını göstermeıi itibarile bu rakam
ları §uraya aynen kaydediyorum. Ra
kamlar dolardır. 

Sene 
Aıırupaya 
jhracat 

Aıırupadan 
ithalat 

1913 1,499,000,000 865,000,000 
1928 2,375,000,000 1,247,000,000 
1932 784,000,000 390,000,000 

Bu rakamlardan anlqı1ıyor ki Ame 
rika, geçen- sene Avrupaya harpten 
evvelki ihracahnın ancak yanamı ya .. 
pabildijji gibi Avrupadan itbalatı da 
1913 !-ene&ine nazaran yandan aıağı 
düşmüttür. Bu rakamlar 1928 aene
sile mukayeıe edilecek olursa, Ameri
kanın harici ticaretindeki sukutun de 
rece5i anlaıılabilir. Amerikanın 1932 
teneai'lrle Avrupaya ihracatı 1928 ae· 
nesine nazaran Üçte bir nisbetir..c!en 
aıağıclır. Amerika eğer iktıaadi kal
kınmaamı bu ticaretin senitlemesine 
bağlasaydı, Avrupa memleketleri
nin satın alma kabiliyetlerinin art· 
masnu bektemek mecburiyetinde ka· 
lacaktı ki Amerikalılar bunun yakın 
bir iıtikbalde tahakkuk edeceğine 
inanamıyorlar. Bunun içindir l<i Avru
)><ldan ellerini çekmitler, Wnitlerini 
keırniıler ve kendi çarelerini kendi
leri aramağa koyulmuılardrr. 

Avrupa memleketlerinin bunu anla
ınalan ve beaaplanru oaa göre yap. 
malaıı liznndır. Amerika, Avrupa 
için gittikçe kapanmakta olan bir 
kutu olduiuna ve lnııiltere de dCl
minyonlarile ııJu iktısadi ve ticari ra
•ıtalar teıis etmefe çall§tıfma göre, 
Avrupa kıt'ası kendi bqma !<alıyor 
demektir. Maruf Fransız müellifi 
,Delaiai ••Jki Avrupa" adlı eserinde 
~vrupa memleketlerinin ikbaadi kal· 

lan 
mr.lanm, Yatayı§ seviyesi aıağı O• 

memleketlere yataY•f ıeviyesi yÜk
aek ~.la.!' memleketlerin yardımların
da goruyor. Bu Frıın11za göre Avnıpa 
ikiye aynln111tırı fskandinavya !..ehiı 
tanın biı· kumı, Avusturya, ç;ko•lo
vakya, Fr:ınıa, Almanya, Belçil<a, Fe
l...,.enk V'l Danimarka ile vasati ve 
~aı \i Avrupa, Baltık memleketleri, Le 
histaı •n biiyÜk bir kısmı ve cenubi 
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M. Herriot Dün lzmir Y luyla Şehrimize Geldi 
Gazi Hz. hakkında diyor ki: "G . H . azı z. nı henüz 

eserleri 
ilgaya 
tarihe 

tanımak şerefine nail ölmadım. Fakat 
ilk er erı • 

er halesi olarak hilaf et ve 
Gazinin 
altanatı 

ise meydandadır. Bilhassa i kıla ı 
karar vermesi, Gazinin büyüklü .., Ü ak-

kında fikri .. 
vermış ve geçirmiştir. Ben Gazin ·n hayranıyım!,, lô.zım gelen 

''Türklerin iki büyük hasleti A vardır: 
ÇALIŞKANLIK ve NAMUSKARLIK,, 

M. Herriot'nun Gece Yarısı Gazetemize Beyanatı •• 
Dost devlet adamına İzmirde iken Bergamaya kadar refakat eden muhabirimiz 
izmirde geçen samimi saatleri anlatıyor - Hariciye umumi katibi bir ziyafet verdi 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
B. in daveti üzerine memleketimi
zi ziyaret edeceğini yazdığımız 
aabık Fransız Bafevikili ve radi
kal sosyalist fırkası lideri M. Her
riot dün aktam aaat 18,30 ta lme
rethie vapuru ile lzmirden tehri
mize gelmi9tir. Muhterem misafi
rimiz Galata nhmnında hükumet 
namına Hariciye umumi katibi 
Numan Rifat ve protokol müdürü 
Şevket Fuat B. !er tehir namına 
Vali Muhittin 8. Bulgar sefiri M. 
Antonoff, Rus sefareti namına M. 
Maliğin tarafından kar9danmıttır• 
Fransız kolonisine mensup bir çok 
zevat nhbmı doldurnnıttur. Fran-
11:ı: maslahatgüzarı M. Barbier ve 
sefaret erkani jeneral konsül M. 
Duboia ve konsolosane erkani ile 
Ahırkapıda vapura girerek M. 
Herriot'yu selimlamıtlardır. 

M. Herriot'ya ayan azasından 
üç mebusandan üç tat ile radikal 
sosyalist fırkası ikinci reısı Mm 
Brault refakat ebnektedirler. 

Vapurda 

M. Herriot ııapurdan plrtıkton aonra kendisine taluia edilen 
otomohile binerken ... 

Vapur saat 18.30 ta nhtıma ya
Jlllfmıftır. istikbale gelen zevat 
vapura girerek muhterem misafi
re hot geldiniz demitlerdir. 

Numan Rifat B. Jzmire bir telıı 
raf çekerek M. Herriot'yu dün ak

şam için yemeğe davet ve M. Her

riot'ya bu daveti kabul ettiğinden 

dolayi tetekkür etmİftİr. 
Vali Muhittin 8. Lyon belediye 

reisi olan M. Herriot'yu tehir na-

(Devamı 5 inci sahifede) 
,,,,,,,,,, ... ~········ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..... ,,,,,,,, ..... ~ ...... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
''Her nasyonalizm'in sulh 
ve harp davası ayrıdır,, 

Falih Rıfkı Beyin İstanbul Mebusu 
Alaettin Cemil Beye ikinci cevabı 
Dün latanbul me-

buıu Ali.ettin Ce -
mil Beyden ıu mek 
tubu aldık: 

"Muhterem efen• 
dim, 

Bugünkü gazete
nizde Falih Rıfkı 

Beyin bir mektubu 
münaaebetile ben -
den bahsolunuyor • 
Muhterem gazete -
nizin okuyuculan ' 
bu mektubun mev
zuunu bilmedikleri 
için tenkidimin ne
den ibaret olduğu
nun netrini rica e
derim. Falih Rıfkı 

Beyin çok muhte -
rem tahaiyeHnden 
bahsetınedim. Yal
mz 41yeni zamanla .. 

ra doğru" yazısrn- Falih Rıfkı Bey ııe Al<iettin Cemü Bey 
daki §U sözleri tenkit ettim : çilik kelimeleri çıkıyor. 

"Şimdilik elde iki aaraılmaz mef • Fakat, yukarda dediğimiz gibi, bu 
hum var: Halk ve milliyet. hükümler yalnız; bugünkü manzara• 

Her ağızdan sırufaızlık ve milliyet- (Devamı 2 inci sahifede) 

Tercüme heyetine girecek 
hocalar kimlerdir? 

Tedrisat akşama kadar devam edecek 
Bugün iki ecnebi profesörü daha geliyor 

Univerıite 111ahat heyeti, telif ve ter- ği iaimlerin hepsi yanlııtır. 
~e ~~':°lan ve gelecek ecnebi prof~ Avni Bey ne diyor? 
aorler ııı ile m<ıfgul olmaktadır. Tercu- Maarif mülletan Avni B dün bir mu-
me heyetinin kaclnmı kıımen ikmal e-- • 
dilmiıtir. Dünkü Son Pollanm zikretti- (Devamı 5 ind sahifede) 

İtalya. Eğer yaıayıf aeviyesi aıağıda 
olan bu ikinci Avrupanın a.atın l\lma 
kabiliyeti senede 400 milyon fngiliz 
liraaı niabetinde .ırttırılacak olursn. 
garbi Avrupa İçin mesele halledilmiş 
ve iki Avrupa da birleımiş olu,.. 

Acaba aralarından Amerika ayrıl
dıktan ve İngiltere de dominyonları
na doğru meylettikten sonra A.vrupa 
memleketleri nasıl bir kalkınma yolu 
takip edcc~lrler? 

Ahmet ŞÜJ(RÜ 

İngiliz sefirliği 
En kuvvetli namzet lngil
terenin Kahire sefiridir 
İngiliz sefiri Sir George Clerk'm 

Belçikaya tayin edildiği yazıJmııtı. 
lngiliz sefiri yakmda Brüluele gide
cektir. Sir George Clerk'm yerine ki
min tayin edileceği henüz kat'i ola
rak maliim olmamakla beraber, ln
ııiltere'nin Çin sefiri Sir Miles l..omp
aon'un tayin edileceğinden bahsedili
yordu. Son verilen malümata göre, 
Sir Milea Lampson'un tayini mevzuu
bahis değildir. Ankara sefaretine en 
kuvvetli namzet lngilterenin Kahire 
ıefiri Sir Percy Lorraine'dir. 

_Almanya ya 
ihracatımız artacak 

Ticaret müzakereleri 
neticelenmek üzeredir 
BERLIN, 9. (Hususi muhabiri-

mizden) - Türkiye ile Almanya a
rasında ticaret mukavelesi aktı i
,in devam eden müzakereler ne
ticelenmek üzeredir. 

Ge,en senelerden mütlecıver 
stoklar tükenmi1 olduğundan Tür 
kiyenin bu sene Almanyaya ihra
catının mühim nisbette artacağına 
buradaki ciddi ticaret mahalili kii 
nidir. 

Lander meselesi 
lngiliz hükumeti hiç bir 
teşebbüste bulunmağa 

lüzum görmüyor 
Lander namında bir lnıriJizin hudut 

haricine çıkarılmaaı hakkında evvelki 
akf&Dlki l11&iliz telsizi ıu haberi vermiı· 
tir: 

cTürkiye'den ırelen malı1mat hariciye 
nezaretini tatmin eder mahiyette oldu
ğundan lııgiliz hükiimeti bu mesele et
rafında biç bir tqebbüıte bu1unmak lü
zumunu cönniyor.0 

Anadolu Ajanıının tebliği 
ANKARA, 9. A. A. - Arıniıtron 

Vikera tirketinin .. l iirkiye mümessil~ 
b\llunan M. lend<'r'in hudutıarımııo 
dııına çıkarıl.rası etrafında baz net 
riyala teaadüf P.dihnektedir. 
Tahkiltabmıw göre hadise Lende

rin şahsı il,.. liırk idaresi araımda hiı 
muameledir. Ve mesele M. Leni!criu 

(Devamı 4 üncii sahifede) 

v apurcular anlaşhlar 
Bugün de son bir temastan sonra 
Sadullah B.in riyasetinde toplanılacak 
Mevsuk olarak haber aldığımız" 

ııöre, iki tarafa aJ'nlmıt bulunan h11-
ausi vapurcular arasında bir anla§ma 
zemini bulunmuflur. Bu sureti halle 
göre, mevcut vapurculardan en çok ıer 

• mayeai olan firnıadan baılıyarak sıra. 
sile yedinciye kadar gelen büyük aeı· 
maye sahipleri, yeni kıırulmakta olan 
Türk vapurculuk Anonim ıirketi ida
re meclisini letkil edeceklerdir. 

Yelkenci zadeler grupu dün bir iç· 
tiına yaparak bu hal tekline muvafa
kat etmiılerdir. Sadık zadeler ırrupu 
da, ayni itil&fperverliii ıröst~nnekte
clir. Bu tekli hal etrahnda bu ıabah 
Yl'ni bir temas yapılacak ve itilaf kes
bi katiyet edecektir. 

Vapurcular i,timaa ,ağınldı 
Diğer taraftan şebrimizde bulunan 

Deniz ve Hava müate§&rı Sadullah 
Bey. dün huauai Tapurculara biı·er 
tezkere göndererek bugün saat 11 de 
kendilerini deniz ticaret müdürlügün 
de toplanmaya davet etmİ§tir. Sadul
lah Bey, dün kendiıini ziyaret eden 
bir muharrimize bu husuıta demi~tir 
ki: 

"- Geçen defa lktıaat vekaleti ve· 
kili Muhliı Beyefendinin, bir an l'V

vel aralarında anlaımalan hakkında
ki tavsiyelerini vapurculara tebliğ et
mittim. Bugün de "dün" Berlinde bu
lunan lktıaat vekili CelB.l Beyefend; 

(DeVilllll 5 inci sahifede) 

Kanun eyliilde 
Tatbik edilecek .. 
Nakliyatın haleldar olma
ması için tedbir alındı 

Yeni vapurlar alınıyor 
BERUN, 9 (Haauıi muhabirimizden) 

.:.. htihharatıma nazaran A vrupada mu
!Uın n.Jdiyab bahriye müeaaeaeleri mü· 
saİt ıeraitle vapur aatınalı: İçin hüluime
tiınize teklifte balunmuılardır. Bu va· 
purlarm mübayaaaı için liznn ırelen pa· 
ra da temin eclilmiıtir. 

Onümüzdeki eyliildan ifibaren vapur
culuk kanununu tatbikine kat'iyen bat· 
!anacağını çok mevıuk bir membadan öi 
rendim. Vapurcuların Cumburiyet hüku 
metinin kendilerine bahtettiği kanuni 
bukuktan her ne sebeple olursa olıun is 
tifade etmek yolunu bulabilmeleri §Üp
heli görüldüğünden her ihtimale kartı 
memleket nakliyatının haleldar olmama 
ıı için tedbir alması deniz yollan iılet· 
me Mtidürlüğiine tebliğ edilmittir. 

Bu takdirde memleket deniz nakliyatı 
munhaaıran bu idare tarafmdan temin 
olunacaktır. 

Salahiyettar/ardan soruyoruz .. 

Erkek kadın farkı var mı? 
Ben galibi yeti masa başında değil, 

daima yarış sahasında ararım 

Nihat Bey 

Galataaaray kaptanı Nihat Aann Bey, 
otomobil yantlarmdan çıkan ihtilafa 
dair kanaatlerini ıu ıuretle izah etmiı
tir: 

- Kadın erkelde yantabilir mi? Ya
ni ayni f&l11İtle ıpor müaabakaaı yapab'~ 
lir mi? Ben bu auale hem «bayın derim, 
bem «eTet ! • Hayır derim, çünkü bedeni 
kabiliyete iıtinat eden ıporlarda kadın 
erkekle boy ölçiitemez. Evet, derim; çün 
kü kuvvetten ziyade hünere ihtiyaç göı
teren bazı sporlarda kadının eli daha 
yatkm olma11 dolayrsile erkekle ayni 
ıerait altında pek ali müaabaka yapabi
lir. Y alıuz bunun da bir haddi olduğu
nu unutmamak lizımdır. Kadınların er
keklerle ayni seviyeyi muhafaza edebile
ceği ıporlar mahduttur. Meseli meınle
ketiınizde ırayet iyi otomobil kullanabi
len yüz kiıi V&r§a bu yüz kiıi içinde an
cak iki veya üçü kadındır. 

Samiye Bürhan Cahit H. otomol,il i
dareıinde hakikaten temayüz etmi• spor 
cu hanımlanmızdandır. Fakat bu bir is
tiına teıkil eder ve bu iıtisna; hanımlar 

(Devamı 4 üncü '52hifcde) 

Yarışlara 2 gün kaldı 
• 
intizamı temin edebilmek için 

tertibat alınmıştır eden 

• 
ıcap 

13 ağuıtos pazar 
günü Türkiye yÜz· 
me tarihinde unu .. 

tulmıyacak bir gün 
olacağı, etrafında 
uyandırdığı vlaka • 
dan anlaıı1makta · 
dır. Herkes her yer 
de bizim müsabaka 
dan bahsediyor ve 
ıimdiden tahm'nler 
de bulunuyor. Bu 
huıuıta F enerba h
çe kaptanı Riiıhi 

Beyle konuıtuk ve 
yanı hakkmd~ dü
ıündüklerini sor • 
duk, bize ,unlan 
.öyledi: 

- Muhakkak 13 
ağustos Milliy,l i<u 
pası yarışı ıenenin en gÜzel bjl" çar· 
pı~ması olacaktır. Erınun böyle olma .. 
aında birkaç sebep vardır: Muhterem 
gaı:etcni:ı:in kupasını almak ve lok:ı ~-

de en kıymetli bir lı.ıtıra cibi •alt'.ı
mak, her khıp i~irı en buyük bor e· 
meldir. Bundan b:.slıa Türkiya b;rın· 

(Devamı 4 üncü sahifc<le) 
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f~brikal~~ın-y~rl~ri kat'i HARİCi HABERLER 
surette tesbit edildi Irak hududunda s6 saat havada 

Sümer Bank'ta Ziraat Vekilinin riya
setinde dün de iki" içtima yapıldı 

Harp.. Kaldılar 

Dün Sümmer bankta biri ö"leden ev-
i ~"' . ö"led ilı:i." ' ., __ da Ye , ...,.en ıı en sonra ıç~ -

ı.a akdedilmittir • 
Her iki içtimaa da Ziraat Vekili Muh

llı, Iktııat V ekal~ veldll sıfatile riya. 
oet etmiıtir. 

içtima ııece ııeç vakte kadar devam et
miıtir. Vekil Mahliı Be,. içtimada bir 
müddet bulunarak icap eden talimatı 
verdikten sonra alqam trenile Ankara· 
ya avdet etmiıtir. Sümer banktaki top
lantdarda Moıkova sefirimiz Hüseyin 
Rag1p, Banka umumi müdürü Nurullah 
Eoat Beylerle Sümmer banka llH!rbut 

fabrika miidürleri bulunmuşlardır. 
Anadolunun muhtelif şehirlerinde ku

rulacak fabrikaların mevkileri kat'i SU• 

rette teıbit edilmi§tir. 
Evvelki aktamki ve dün akşamki içti

malar ııece saat (11) e kadar devam et
mittir. Fabrikaların kurulma faaliyetine 
projeler üzerindeki tetkikat neticelen
dikten sonra başlanacaktır. 

Ziraat vekili Muhli• Bey, Ankaraya 
hareketinden evvel Vilayete gelmiş ve 
Ziraat ve Orman müdürlerini ziyaret e
derek kendilerinden bazı m<ı.IUınat al
mqtır. 

. i 

Köycülük kursları 
Maarif Vekili bir yıllık mesaiden do
layı kursların başındakileri tebrik etti 
J5TANBUL, 9 A.A. - Maarif Yeki- 1 

li Dr. Reşit Galip Bey, Ankara, Adana, 
hmir ve Bursa'da açılan köycülük kurs
la"' münasebetiyle, bu valiliklere ve kurı 
ların tedris heyetlerine telgrafla aıağıda
ki ı~mimi yapmııtır: 

•Köycülük kuralarmda iktisadi, içti
mai, Sıhhi, bedii sahalarda köyü ve köy
lüyü yükseltmek makıadr uğrunda bir 
yıldanberi derin ve sürekli tetkiklerle 
haz1rladığım1Z programların ilk tatbik 
tecrübelerini yapmaktasınız. Teşebbü
sün kaynağı, cumhuriyetin en esaslı fi· 
kir umdelerinden biri olan Türkiye yük
selişini köy temeli üzerine kurmak fik· 
ridir .. 

Millet ola!"ak hakiki terakki, mütema
di surette ileri gitmek ve yükselmek ka
biliyetini haiz hakiki inkişaf ancak kökü 
köylerde olan terakki ve inkişaftır. Köy 
muallimini bu bakıma göre en verimli 
çahştırabilmek için köy mualliminin 
köyde hakikaten müessir bir inkişaf un
suru bir fikir lideri haline gelebilmesi i
çin onun zaten yüksek olan seciye ve ül
kü vasıllarmı ameli ve tat'biki bilgllerie 
kuvvetlendirmek lazımdı. 

Mektebi. duvarlarının dııındaki köy 
muhitinde <!e faideli ve müessir kılmak, 
köylüye bir t\n evvel kalkınması, ırkının 

bütün mümtaz kabiliyet miraslariyle en 
kısa zamanda tarihi faikiyetini elde ede
bilmesi noktasmdan yardımda bulunmak 
için, köy mualliminin muhtaç olduğu bu 
bilgileri unutulmiyacak bir ııayret ve fe
dakarlık hamlesi ile sizler vermektesiniz. 

Dört köycülük kıırsunda edinece 
ğimiz miUbet ııeticeler bütün muai 
lim mektepleri programlarmda bu 
makaada göre '"aslı. değiıiklikl&r ya 
pılmasına va.ra<.1.k bir ,üm.ul alac ·,ırı 
i'Çin, meıainizin ehemmiyeti, gt:ni? ol 
çilde istikbale lc.1 atacaktır. Tatil ve 
İ•tirahat ayl~r.nı feda ederek k(:y. 
cülük kurslarmuzda, künüleriniz Ö· 
nünde çalıtan ;ık tedrisat müfetıiıi 
ve köy muallimi arkadatlarmıt., b•, 
yeni ve çc.k ehemmiyetli ülkü yofon 
da bütün muk~ddes ateıleri ve yari\ 
tıcı heyecanlariyle yürüyecekl.,,.ıne 
en sa1·bdıca2 jy,:-,:ıı.iıla eminim. 

Oniversi.te i~P~ri ve hafif rahnı:~ız~ 
bğım dolaysiyle aranızda bulunama• 
maktan utii:-~:;airiiDs Y .abadan ta. 
kip ettiğim kıymetli çalqmal•u·ınız 

için teıekkür eder, cümlenizi canda." 
sevgi ve sayg•larla selamlayarak, en 
büyük muvaffakiyetler dilerim." 

......................... , ...................... , 
Almanya nezdinde yeni bir 
teşebbüs yapılacak mı? 
Fransız gazeteleri son hadisenin he

nüz kapanmadığını yazıyorlar 
LONDRA 9 A.A. - Bu sabah, gaze

teler, Ingitte:re•mn yeni bir teşebbüste 
bulunmadan evvel, Almanya'run Avus
turya'ya kartı alacağı vaziyeti tetkik et
mek husuıundaki niyetini tasvip ederek 
Aln1anya'nın Fransa ve lngiltereye ver 
diği cevabın sadece dahili bir şumulü ve 
ehemmiyeti olduğunu kaydediyorlar. 

PARJS, 9 A.A. - Havaı Ajım11 bil
diriyor: Sabah gazeteleri Fransız - ln
giliz t6'ebhüıüne Almanyanm verdiği 
cevabm ihdas ettiği vaziyeti tetkik et
meye devam ederek dünküne nisbetle 
daha az bedbin bir intiba gösteriyorlar. 

BERLIN, 9 A.A. - ltalya hükiime
tine yaptıjı bir beyanatta, Alman hüku
meti, Avusturya hükilmetine karıı yapı
lan tethiı hareketlerini taovip etmediği
ni ve bunlardan Alman hiikUmetinin 
mes'ul tutulamıyacağmı hildirmiıtir. 

Avusturya maslihatgüzarına, bu ıera.it 
altmda 1 ngiltere hükumetinin aradığı 

gayenin tahakkuk etmiı olduğu ve ln
giliz maıli.hatgüzarının bunu ayın 7 sin 
de Almanya'ya bildimıiş olduğu haber 
verilmiştir. 

l'-lman hükümetinin v«diği teminata 
göre, lngiltere hu gibi hareketlerin tek
rar .,JiJmiyeceğini ümit etmektedir. 

Gazeteler ne diyorlar? 
P ARlS, 9 A.A. - Paris - Soir gaze· 

teıi yazıyor: cBerlin'in iddiasının aksi .. 
ne olarak hadise kapanını§ değildir. 
Fransa ile lngiltMe'n.in noktai nazan 
şudur ki Almanya, Avusturya aleyhtan 
siyasetini şiddetlendirmektedir. 

icap etti'ği takdirde lcat'i bir harekette 
bulunulacağı Londrada teyit edilmekte
dir. Ve Fransa hu harekete iştirake ha
zırda. 

gün neşrettiği bir tebliğde diyorki: 
«Romadaki mesul mabfellerde Avus

turya • Alman münasebetleri ve bu ya
lanlarda Berlin hükumeti nezdinde yapı
lan teıebhüs hakkında ıu malumat elde 
edilmiştir. M. Fon Papen geçen temuzda 
Romaya geldiği zaman M. Mu11olini ken 
diıile uzun mü.tide! konuşmuş, Avrupa
daki vaziyetin heyeti umumiyesi üzeri
ne ve Almanya ile Avusturya arasında 
mevcut münasebetlerdeki grginliğin gev 
ıetilmesi lüzumuna Fon Papen'in dikkat 
nazarınt çekmiştir. Fon Papen bu husus
taHitlere ma!Umat vereceğini söylemit 
ve dediği gibi de yapmıştır. 

Bu hususta iki memleket arasında mü 
kilemelere devam edilmistir. Bu müka
lemeler her vakit dostça .;lmuştur. 

Bu esnada lngiliz hükiimeti Berlinde 
siyasi bir teşebbüs yapılması için ön a
yak olduğundan lııı.lya hükiimeti göze
tilen maksadın hayır ve selameti namı
na o vakit yapılmakta olan dostca ve 
hususi müki.lemelerin neticele--ini-bekJe .. 
mek daha muvafık olacağı fikrinde bu
lunduğunu bildirıniştir. 

ltalyan ve Alman hükiimetleri ara
ııında yapdan ba konusmalar neticesinde 
Alman hükiimeti Avusturya toprağına 
tayyare akmlarınm ve telsizle yapılan 
propagandaların durdurulacağını geçen 
cumartesi günü ltalyan elçisine temin 
etmiştir. 

Tethiıı hareketlerine gelince Alman 
hükumeti hu kabil hareketleri teessüfle 
karşıladığını, bununla beraber hunların 
mesuliyetini üzerine alamıyacağını bi1-
dirmoştir. 

Bundan başka Alman hükiimeti hu gi
bi hadiselere artık bir nihayet verilme
si lazım celdiğinde tanımışhr.'' 

İrak askerlerile hiristiyan 
Asuriler çarpıştılar 

BAGDAT, 9. A. A. - lrakm 
Suriye hududunda, geçenlerde Su
riyeye geçmiş olan hıristiyan Asu
rilerle İrak hudut ordusu arasında 
bir harp patlamı~tır. Geçen hafta 
sonunda yapılan bir muharebeden 
sonra 'imdiye kadar Irak ordusu 
20 maktul 45 yaralı, Asuriler ise 
95 maktul ve birçok yarab zayiat 
vermi,lerdir. 

Teslim old ula.-

LO N 0 RA, 9. A A. - Re~tor ajan 
ıının verdiği nı:ı lümata göre !!"'?tk fuı 
dudunu geçen :t. u.rilerin kayıtsız ve 
şal',.,Z teslim <>lclukları fondraya bu 
g(in gelen bir telgrafta hildinl'lu,. 
tir. 

LONDRA, 9 . il.. A. - Londradal.ı 
Irak mahfellerınden birinden "llı'1i'n 
malumata göre İrak hududundakı A 
suriler araS1Dda ~ıkan karga~ald . .Jar 
b izzat bu kabilelerin efradı arasmd>. 
baş gösteren bir fikir aynlığından .le 
ri gelmjıtir. HaVikatte bu !cab•leler 
efradı iki taknn~ aynlnHşlardır. 

lrakdaki r.emıi mahfellerde hüktlnı 
.süren ffkre göre bu vaziyett..~o ifrat 
derecede tela~ ve enditeye düşmeli<• 
mahal yoktur. 

Bir hadise daha 
Bir Alman kolcusu Belçika 

toprağında yaralandı 
BRüKSEL, 9. A.A. - Kaçak

cıları takip eden Alman kolcuları 
Belçika toprağına girmi~lerdir. 
Kokulardan biri kaçakçılar tara· 
fından yaralanmıştır. 

Bir Alman kolcu ile birlikte tah 
kikata memur edilen Belçika jan
darmalarına hudut üzerinde bir 
Hitlercl gençlik guruhu hakaret 
etmiştir. -

Bu hadisenin mühim neticelere 
sebep olması muhtemeldir. 

İranda yeni 
Demiryolları 
ileride demiryollanmızla 

birleştirilebilecek ' 
Filyo• - Irmak ve Fevzlpaşa - Diyarı

hekir hattının iruıasıru deruhte etınİf o
lan lsveç grupu ile Iran hükumeti ara· 
sında yeni bir mukavele İmza edildiğini 

yazmıştık. Bu mukavele mucibince lıveç 
grupu Iran ,l.ahilinde Haz.,. denizi sahi· 
!inden Baora körfezine kadar yeni bir 
timendifer hatb inşa edecek:-:r. Bu hat 
hakkında dün bir refikimizin verdiği ha· 
her ı,;. <;ok noktala•dan tashihe muhtaç• 
tir. Şimendifer hattı H~z"'· denizi sahi
linde hi.ılunan Şahi i•kele•inden l>aıhya· 
rak Tahran'a ve Tahrandan Basra kör
fezi sahilinde Sal.ihabad'a kadar imtidat 
edecektir. Bu hat refikİIT'İzin yazdığı 
gibi 1400 kilometre uzunluğunda olma
yıp 950 kilmoetre uzunluğunJadır ve beş 
senede değil, altı senede ikmal edilecek· 
tir. lsveç !{rupu bu halb ill§a için başka 
mali bir gnıp ile de teşriki mesai etmi~ 
değildir. Grupun hatlıca seı·mayedarla· 
rı şirket müdürlerinden M. Kampmann 
ve M . Saksilt'..ıir; bu sebeple 'l"rup Iran· 
da Kampsax konsorsiyomu unvani1e fa
aliyette bulunacaktw. 

Tahranda bulunmakta olan M. Sak· 
silt bir aya kadar ıehrimize gelecektir; 
M. Kampmann' da bir ka':= e-iine kadar 
Kopenhag'tan gelmesi beklenmektedir. 

Bu hattın lran icin askeri ve iktısadi 
nokta1 nazardan eh~mmiyeti ~oktur. Bu 
bat memleketimizi de alıik•dar etmekte
dir. Hazer denizi v., Basra körfe:ı:i bat· 
tının inıası lran şimendiferi-erinin mem· 
leketimiz balları ile birleşmesi ihtimali-
ne kuvvet vermektedir. Bu hattm ikma· 
tine kadar ~imendiferlerimi:z Diyar1bekir 
ve Erzuruma visıt olac.aktır. Bu sebep
le Diyarıbekirden temdit edilecek bir şu
be hattı lranı ıimendiferle• ile birleşti
recek, bu suretle lran Avrupa'ya bağlan 
mıt ve Hindistan yolu da kısaltılmış o· 
lacaktır .. M. Mussolini, M. DoUfuss' e mevcut 

kuvvetleri arthrarak Heimvehren'i res
men tanıtmağı teklif edeceğinden, ltal
ya vaziyeti başka türlü ıı:ö..;;,eı.tedir. Bu 
suretle ve Franıa ile Ingiltere bilhaua 
muahedelere hürmeti ileri sürerken, A
vusturya'yı müdafaa için muahede~erin 
tadili ve yeniden tetkiki teklif edilecek
tir. 

F rigman aşısı memlekete sokulmıya
cak - Sıhhiye Vekilinin beyanatı 

Hatırda tutulacak şey 

PARIS, 9 A.A. - Franıa ile lngiltere 
nin Almanya'da yaptddarı teıebhüsler
den bahseden T emps gazetesi Junları 
yazıyor: 

•Şimdilik hatırda tutulacak bir şey 
varsa, o da, Berlinin Franoa ve 'Ingilte
re tarafından yapılan teşebbüsleri kabul 
edit tarzı dörtler misakı imzalanırken 
açdmıı olan teşriki mesai ve emniyet ıi
yaıeti için daha ziyade inkisar verici bir 
mahiyettedir. 

PARIS, 9 A.A. - L'lntrausi'!eant n· 
2etesi. Alman cevabından !oru·a ne yapı .. 
lacak? sualini sorduktan sonra Alman 
cevabı ile letebbüsü ara.ınd~ki tezadı 
kaydetmektedir. 

l tal yanın vaziyeti 
R0~1A, 9 A.A. - lstefani Aian•ı bu 

ANKARA, 9. A .A. - Son zamanlar 
da Frigman aşısı iJe veremin kati suret 
te tedavi edildiği lıakkmda reklam ma 
hiyetinde yapılan ne~riyat etrafında sıh 
hat ve içtimai ınuavenet vekili Refik 8. 
Anadolu Ajansına şu beyanatı vermiı
tir : 

•Hiçbir ilmi heyet tarafından kabul 
ediJmeyen bu aşının veremliler üzerinde 
herhangi şafi bir tesri olmadığı tahak
kuk etmiştir. 

.Şurada buı·ada görüldüğü iddia edi
Jen İyi neticeler verem hastalığının çok 
dalgalı ve ~~rış1k c!an seriri tnanzara
!ıından veı·emlilcrin he!' ırareden sifa u
man ve bekleyen haleti ruhiyesinin le· 
sirler.inden i!eı-i geln1elctcdiL·. Y okia, ha 
lıikatte bu a!!ınnı verem tnikroıll.arınm 
kendisine ve}-a z~hiı-ferine karjı huıuıi 
bir kıymeti yoktur. 

1 
lstabul Tıp Fakült<0si ,nüdcrrisler nıec 

!isi de hu aşıdan fayda beklemek doğru 
olmadığmı beyan ettiği gibi alınan ve
reınle mücadele cemiyeti de ayni netice 
ye vat"mıştır. 
Şu vaziyete nazaran bugün bütün 

dünyaca kabul edilmiı olan veremin te
davi usullerini ve hu ıuretle kuvvetli 
şifa ihtimallerini bir taYafa bırakarak 

mahiyeti şüpheli ve fenni kıym~ti tanın 
rnamı1 iliı:lara ümit bağlamalc yüzün4 

don bir takım hataların büyük zararla 
ra ve umumi sıhhatın tehlikeye düçar 
olduğu ~örlildüğünden bLt (\şının Mem
lekete sok~lma..."!1as1 i~.in İca,,ll eden ted
birler .:lınclmtı. 

Tabiplerimizie ve ı.~lk-m ı?. ın b..1 yol
da Yi\!H~an ~roı:.ağana. ··"' ~d::lJ. . .oi..-•· \ 
a~dn·n--3ma!:ırını ~v-;İv.~ ·:: J::r~:n. 

---+--

Fransız tayyarecilerinin 
gönderdiği telgraf 

P ARiS, 9. A. A. - Hava nazm, Co 
dos ile Rossi tarafından gönderilnıiş 
olan telgrafın suretini tebliğ ediyor: 

'' Nevyork ile Berut arastndaki re 
koı· 56 saatte kmlmıştır. 

Uçuş, 3 senelik bir tayyare ile 800 
saatte yapılmıştlr. Hakklmızda göster 
diğiniz emniyeti isbat etmiş olduğu
muzdan babtıy

0

arız~' · 
Diğer bir rekor 

PARİS, 9. A. A. - Fı:arua Aero 
klübiô Heline Bouc"her tarnfından 
r..soo metre )Ükseklik ile ve SO bey
girlik üçüncü sınıf bir tayyaıe; Ü2.e•·jn 
de kırıJan t ... koru resmen ka1rdetmiş 
tir. 

Eski reko< Amerikalı kadın tayyue 
ci Mııy Maizlif tarafından 13-ô-1931 
de :5,!'i \I~ metre ile yapılmıştı. 

Nasıl uçtular 
BE\'RUT, 9 .A. A. - Tay.rneç_i 

Codos ile Ros.i'nin Süryeye geli~leri 
hakmda şu ıamamlayici tafsilat elde e 
ditr. 't<ır 

~r ayyar~iler mahali saatle yirmi 
yi on geçe Rayak'a gelmi§lerdir. Ge· 
rek kendıl<ırı, gerek tayyarelen ga
yet iyi bir halde idiler, uçuşları v<. 
Rayak'a varisJaı·ıda çok mÜGait şerait 
içinde olmvıtuı. Tayyareciler, Rııyak' 
a gelince •ah sabahma kııdar hin
lenınek için kendilerine vakit bırakıl 
maıını istemişleJ'dir_ 

Tayyarecıler salı sabahı uyandık
tan sorıra kendilerine sorulan sual· 
lere cev"p olarak demitlerdir ki : 

11 Bu uçu§umuz esnasında karşılaı 
tığımız çetin zamanlardanberi ha
valanacağunrz sırada s:caklık yüzün 
den çektiğimİ7 zorluktur. ikinci 
müşkil ve t'!!t likeli devreyide Okya
nosu aşarke'\ geçirdik bu aırads. on 
dakika ka·!ar her ;;;amandan telılike 
içinde kaldık. Su Üıtünde !>eş hin 
kilometreye !'akın yol aldığımızı sa· 
ruyoruz. Havanın fena ve bozuk ol
Dıa&ına ragmen Okyanosu geçişimil: 
oldukça iyi şerait içeruinde ceı-yan 
etmiıtir. Avrupa Üzerinde Stızburg 
Münib, V İyane , Bud .. peıteyl g!'çtik 
ten sonra bulutlarla karşılaştık. Hal 
kıdikya yaı·ur ada.sının üzerinden a~ 
şarken büyiık bir hava anaforuna 
tutulduk. Havanın çok sıcak ol.na· 
benzin ,,ar{ ettik. Böyle Glm~•ayd; 
Ga•ra körfezine kadar uçabilecektik. 

-
İtalyan 

'. Tayyareleri yolda 
Atlas denizini geçtiler 

bir tayyare düştü 
HORTA, (Açores), 8. A. A. - ln 

giliz •aati ile 19,25 te Balbonun t .. y 
yarelerinden dokuzu buraya indi,er. 
Ölel<iler Pon!adelgadaya doğru yol 
larına devam ettiler. Bu gnıp İ<;inde 
Balbo da bıılunmaktadır. Bütiin tay 
}~areler mük\?mmel bir iniş yapt :lar. 

Atlas Jenizi, 11 saat 45 dalt;k.,da 
geçilmiştir. 

HORT A, t'. A. A. - Burada bu· 
lunmakta olan 9 ltalyan deniz tay
yaresi l'ontedelgade da diğer 15 tay 
yareye ılt~hak etmek Üzere saat 5,25 
te U\muşl tıthr. 

Bir kaza 
rONTF. UfL CAOA, 9. A. A 

Balbo filosuna dahil deniz ta~-yare
lerinden birlrin uğradığı kazada Ut'.< 
kimsenin lıoğulrnadığı, yalnız tayya
re İ<.:inde bulunan 4 kişinin bırkar 
hatif yara ile bu kazadan kurtulduk 
ları şimdi öiiı "nilmiıtir. 

Tayyarelerden üçü Ponte del Ga
da del Gada'a kalmıJtır. Öteki 20 
tayyare, uçutlarma devanı etmekte
dir. 

PONTF DEL CADA, 9. A. A. -
Kazaya uğnyan tayyarenin yaRulda 
kalan 3 denız layyareaı de biraz sGn 
ra. havalanmı!!ardır. 

Ka•·aya uğrıyan tayyare ~imdi sö 
külmekt .. dir. 

Lizbona hareket 
HüRTA, : Açores), 9. A.A. - f. 

talyan filosu 5,;.!5 de de Lizbon'a ha 
reket etm;ştir. 

1.IZBON, 9. A. A. - Ponte .!el Ga 
d"da kazaya •·-~ ıayan ltalyan den!>. 
ta}ryaresi~.i n İf·•nde bulunanlardan 
müli71m Sguag~ian[n öld!.iğÜ sö•rlcn
mektcdir. 

Ll/BON , 9. A. A. ·- Ba.lbo '>ava 
filosuna dahil ~eniz tayyareler;nrlen 
on bir tanesi s21~~ 3,41 de Ta;re nt h 
rine i nmişlerd; r. 

.leneral r~ıı .. rrininin idaresi a.itın
daki diğer tayyneler henüz gözü<• 
memiıti.r. 

Polonyalı tayyareciler düştü 
HARBOURG, 9. A. A. - Polon 

yalı tayyareciler yere inerken a
ni bir fırtına ile devrilmi,lerdir. 
Her ikisi de yaralanmıştır. Fakat 
yaraları ağır değildir. 

-0---

Amerikanın dahili ve 
harici vaziyeti 

NEVYORK, 9. A. A. - Dün 
M. Roosvelt ile müşavirleri arasın 
da yapılan ve 3 saat süren görüş
me hakkında ı·esmi bir beyanat ya 
l1Jlmamı~tır. B-:.ınunla beraber bu 
,,-örusıne. ı·esmen. ıhhili ve harici 
~ . 
~lva..3~t v:aziy~tini!1 ::::J:z<len geçiril 

DA&.i 
• 

l stanbulun geni mali 
kimler 

teşkilat 
var? kadrosunda 

"ANKARA, 9 (Telefonla) - Maliye Vekaletinde latanbul yeni 
mali teşkilat kadrosunu tetkik etmekte olan komi.yon bugün de.ma
hasebei umumiye umum müdürü Faik Beyin nezdinde toplamlı. Heniz 
üç mürakipliğe kirme tayin edilememiştir. Yalnız devlet demiryollan 
muhasebe müdürü Kazım Beyin ia mi söylenmetkedir. 

Komisyon, lstanbul tahakkuk müdürlüğüne Adana defterdarı Şe
ref, İstanbul tahsil müdürlüğüne Ankara defterdarı Salim, Beyoğlu ta
hakkuk müdürlüğüne Samsun defterdarı Zeynelabidin, Beyoğlu taluil 
müdürlüğüne Beyoğlu defterdarı AliRıza, Üsküdar tahakkrık müdür
lüğüne İstanbul varidat müdürü Amir, Üsküdar tahail müdürlüğüne 
Maliye vekaleti merkez muhasebecisi Şefik Beyin tayini tensip edil
mistir. Miirakipler de iki güne kadar tayin edilip tayinler hep beraber 
ali tasdika arzedilecektir. Diğer memurların tayini meclisçe yapıla
caktı.-. Talat ve Zeynelabidin beyi er buakşamki trenle ihzari tertibat 
iie meşgul olmak üzere İstanbula hareket etmişlerdir. 

Maliye Vekili bugün geliyor 
ANKARA, 9 (Telefonla) - Maliye Vekili Abdülhalik Bey teda

vi edilmek için Viyanaya gitmek üzere bu akşamki trenle hareket etti. 
Vekil Bey istasyonda Başvekil, Sıhhiy'! vekili, Adliye, Nafia ve Hari
ciye cehilleri tarafından teşyi edil miftİr. 

Gümrük ambarlarında kalan eşya 
hakkında verilen karar 

ANKARA, 9 (Telefonla) - Gümrüklere gelip de beyannamai 
verilen ve fakat kontenjan olmaması veya mevcut kontenjan sıraaı bek 
lenmesi yüzünden gümrük ambarlarında kalan ef)la ile gümrükçe mua-

yene ve tahliline lüzum görülen,sahibiniıı müracaatı ü;ı:erine kendi.ine 
teslin: ediimek üzere memuru tarafından sair eşya araaında aranılan, 
güm~iikten geçirilmesinde tereddüt oedilerek hakkında muhabere açt· 
lan ve eksperler heyetine gönderilerek sahibi lehine karar çıkan efYG· 
mn giimrük ambarlarında muayyen müddetten fazla kalman sahipleri 
nin ilıtiyari haricinde olmaaına binaen gümrük kanununun 43 üncü 
maddesine göre bu eşyanın fazla miicldete at ardiye ücretinin alınma
ması ve bu istisnanın kontenjan mevt-ut olmaması veya kontenjan sırıuı 
beklenmesi yüzünden ambarlarda kalan eşya için bir haziran 33 tari
hir.e kadar tatbikı Heyeti Vekilede kabul edilmistir. 

Fırka idare heyetinin kararları 
ANKARA, 9 ( A.A.) -C. H. F. ıunurr.i idare heyeti bugün toplan

dı. Vilayet heyeti rei:ıliğine tayin e dilerı Burdur mebusu Halit Bey ha
zır olduğu halde fırkanın Maraş vaziyeti konuşuldu. Ve Erzurıım vilô.
yeli iaare lıeye:lerl •• :n yeni seçimi tasdik olundu. 

1-,alih Rıfkı Beyin A. Cemil B.ye cevab1 

(Başı l tnoi sahifede) 
nın tahlilinden ibarettir. Henüz bir 
terkip yoksa da, inhilôl. esıuhdır. 

Yalnız, bir de §U tehlikeyi göster
mek isteriz: Enternasyonalin illôsı, ay 
ni zamanda sulh fikirlerinin, ideal ve 
itikat olarak, zay1f_lamı1 olması de
mektir. 

Nasyonali7im, coğrafi ve siyaa'i mii
dalaalar kadar coğrafi ve siyasi ta• 
arruzlar için bir terbiye unsurudur. 
Menfaat icap ettiği zaman, nasyona
İizm kızıl hararet clerecesincle bir harp 
kuvveti olur. Enternasyonal cereyan .. 
lar için ise sulh, bir esas fikir daua5ı 
idi.., 

Falih Rıfkı Beyin iti şahsiyata dök 
mesine teessüf ederim.. Ben kendisin
den benim değil, hiç bir Türkün ka
bul edemiyeceği bu fikirlerin tavzihi
ni beklerdim. 

Büyük adamlarIIDlzm isimlerinden 
ve fırka programından bahse gelince: 

Ben her yazımda çok beğendiğim 
fırka programından bahsetmekten 
bir zevk duyarım. Büyük adamlantDI• 
zın ise isimlerini her zaman ve baya· 
trmm sonuna kadar yadedeceğim. Bun 
dan hiç bir Türk müstağni değildir. 

Böyle şahsi münakata1ardan ise ten 
kit ettiğim sözler etrafında konuf .. 
mak daha faidelidir. 

Hürmetlerimle:" 
lsüınbul Mebusu 

ALAETTIN CEMiL 

lstanbul Mebusu Alaettin Cemil Be 
yin bu mektubu gazetemize geldiği 
zaman, Falih Rıfı.. Bey matbaamızda 
idi. Mektubu kendiıine verdik. Dedi 
ki: 

- Bu zat ya türkçe bilir, ya bil· 
mez. Dün kendisine türkçe bildiğine 
göre cevap vermİ§tim. Bugün türkçe 
bilmediğine göre cevap vereyim: 

'~Yeni zamanlara doğru0 yazusı, 
benim Londra ve Avrupadan Haki
miyeti Milliye gazetesine yolladığım 
bir •Ürü mektuptan biridir. Bu mek
tupların hemen hepsinde Avrupadaki 
fikir cereyanlarile Türk davasını kar· 
şdaştırdım ve bir çoğunda halkçılık, 
smıfS1zlık ve milliyetperverlik esasla
ı·ının ne kadar yol almakta olduğunu 
gösterdim. 

.,Yeni zamanlara doğru'' yazısı da, 
bir batka bak1mdan, gene Garp me• 
deniyeti buhranlarının bir galeyanın
dan ibarettir. Bu makalede her taraf
ta sarsılmış olan itikatların ne oldu
ğunu saydım ve hemen arkasından 
henüz sarsılmamı§ olan iki itikat kal
dığını söyledim: Halkçıhk ve milli
yet! 

meııi olarak tavsif edilmiştir. Sa
lahiyettar membalar, görütmeler 
de dolar istikrarı veya inflationun 
bilhassa bahis mevzuu olmadığını 
ve kat'i hiçbir karar alınmadığını 
bildirmitlerdir. 

Japonya'da hava 
manavralan 

TOKIO, S. A. A. - Tokioda yapıl 
ma.,ı h:arai-Jasbrı)an ve iki giia süre
cek olan hav~ müdafaası manevı·i'Ja 
rı buı•irn başlamı,tır. Güpe (Ündüz• 
yap!l~n 3 akın ve hücumla baş!,yan 
bu m~nevra1,•c. 80 tayyare iıtirak et 
mekt~dir. 

hte bu zat makalenin yalnız bu 
fıkradan aıağıomı alarak, inhilal sö
zünü bunun Üzerine damgaladıktan 
lıa§ka, benim bundan 'tjirk milliyet
pr.rverliği hakkında menfi bir fikır
de bulunduğum manaımı çıkarmağa 
teşebbüs etmiıtir. 

"Evet, efendim, şimdilik saroılmı
yan itikat olarak yalnız bu ikiıi kal
mııtır ve bu iki itikada dayanan ı·e
jimin adma Avrupada Faıizm denir. 

Evet efendim, henüz F aıi zmin bü
tün Garp medeniyeti çevresi iç:c..de 
teessüs ue tekarrür devresine girmif 
clduğu iddia edilemez. Almanyada 
reaksiyon ihtimalleri olduğu gibi, 
Fransa ve lngiltere ve diğer memle
lcellerde F aıizm gazete ve fırka. mü
nakaşa lan hududu içindedir. 

"Evet efendim, enternasyonal fıkir 
ve siyaset cereyanlarının, Almanyada 
olduğu gibi, ortadan kalkmasında 
ıulh için tehlike vard.r. Alman t' a
şizminin yaktığı kitaplar ıulh atin ve 
harp nefreti veren kitaplardır. 

Evet efendiın, her tarafta naıyona· 
lizm ıiddetli bir harp terbiyecisi ol
maktadır. Halbuki Almanyada, sos
yalist fırkası, oağ fırkalara kartı, sulh 
dava11 gÜden ve müfrit hareJı:.,tleri 
frenliyen cihazlar idi. Bu cihn!ann 
Fransadan da kaybolup &itmek telıli· 
keti vardır. 

''Evot efendim, Avrupa naıyona
Iİ7mleri, bugün, harpçi ve emperya
liattirler. Sakın bunu bilmemezlik
ten Ye anlamamazlıktan ceJmİye&inİz. 
Her ııaayo.nali.zmin •ulh ye hıı.rp da· 
vaıı bir olmaz: Bizimkinin davası 
başka, Ahnanlarmkinin t.a,ka, hal
yanlannlcinin b~tka, lngili;ı:lerinkinin 
baıkadır. Bizimkini bana ö1'ı·etmeğe 
kalkıpnayınız: Ben onu hem bilirim. 
hem de 1918 den heri yazar, doru
nım. 

işte Alaettin Cemil Beyin yaz11mda 
Bektaıinin lıitakribU'sunu hitıra ge .. 
tiren taraf hudur. 

"Şimdi, hatta eğer hen Avrupada
ki fikir cereyanlarına a.it olan o ya
znnda, eğer öyle bir §ey olsaydı da, 
halkçıhk fikrinin dahi aarıdmakta ol
duğunu söyleseydim, hunun, benim 
Türkiyenin milliyetperverlik davaaı 
hakkındaki kanaatimle ne münaııehe 
ti olabilirdi? Fırka programı ve onun 
hakkındaki -iyatı ~kip ettiğini 
söyliyen bir mebuı ve guya muharri
rin, kendi fırkaımın gazeteıinde bat
muharrirlik eden bir mebuıun milli
yetçilik gibi en b~ta ııelen bir dava 
hakkındaki kanaati ne olduğunu bil
memesi ayıp değil midir? 

"Şahsiyata gelince, ben karıımda
kinllı yazdığında bir fllı.ir endişeıi, 
bir fikir kıymeti gördüğüm vakit, mü
nakap. etmek, eğer hu kıymetleri gör 
mezaem, onun oyunu ne olduğunu tah 
lil ederek göstermek adetimdir. 

"Benim yazılanmdaki düıünceleri 
istediği gibi ejip büküp manalar çı
kararak, benim sırtımdan simsarlık ya 
pılmasltla asla müsaade etmem. 

"Falih Rıfkı imzaaı üstünde Türk 
milliyetperverliği hakkında lıİ4; bir 
Türkün /(>bul etmi;yecejji fikirler çı
kabileceğini yazmak bir küıtahlıktır. 
Böyle boyundan büyük söz eheliiinin 
heni de davet edeceği bir polemiğin 
kendisi için lıalrikaten hayn'lı olmı
yacağmı !tir daha tekrar ederim." 
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iniş.! 
ŞEHiR HABERLERi 

Büyük ve devamlı buhrandan §İka
yet ediliyor. 

Amerika milyarderlerinin gittikçe 
azaldığından bahıediliyor. Paranın 
çölde akan bir su gibi her adnnda 
kaybolup gittiğinden dem vuruluyor. 

Bütün bunlar harp 10nu ne§riyah· 
nm edebiyatı haline geldi. Diplomat
ların birer iktıaat hocaaı, maliye müte• 
haııaıslarının birer aan-af oldukları bu 
devrin bariz timaali paraaızhkbr. 

Bunu kabul ediyoruz. 
Fakat inaanlar bu parasızlığa rağ• 

men zevk ve sefahatin derinliklerine 
doğru inmekte berdevamdırlar. 

Değİ§en bazı ıeyler yok değil... Sı· 
nıflar araaında paylaplan zevk ve eğ
lence tekilleri aeviyelerini değiıtiri· 
yor. Avrupada birinci amıf lüka otel
lerin bo§aldığı söyleniyor. Buna mu
kabil daha a§ağı kategorilerin mÜ§te• 
riai artmı§tır. Büyük eğlence qbirle
rinde tenhalık göze çarpıyor. Fakat 
eakiden orta sınıfın devam <ittiği ıu 
ve deniz ıehirleri dolup taııyor. 

Bol paralı insanlar heaabma lüks 
eıya yapan fabrikalann hareketaiz 
kaldığı muhakkak •• Fakat cina ve kıy 
met itibarile daha hafif mal çıkaran 
müeaaeaeler faaliyettedirler. 

Bütün bunlar bir hakikat ifade edi
yor. 

lnaanlar mahrumiyete kat\anamı• 
yor. Fakat zaruretin ortaya attığı mec 
buriyetlere ram oluyorlar. 

KeyfimizdM, zevkimizden feragat 
edemiyoruz. Yalnız bunu bir derece 
daha aıağı vasıtalarla temin etıneğe 
razı oluyoruz Zenginler fanıpanya iç ... 
miyor. Fakat kendilerini faraptan 
mahrum edemiyorlar. 

Kadınlar eskisi gibi kıymetli kumaı 
lara, baha biçilmez taılara inhimak 
edemiyorlar. Fakat bu mahrumiyet
lerini daha cazip ve gÖzalıcı renklere 
ve ıekillere bürünmekle telafi ediyor• 
lar. 

Şllııdiki halde pek göze batınıyan 
bu iniıin müntehasını bir libza dÜ§Ü
nünce insanın nelere katlanacağı aöz ö
nüne geliyor. 
Eğer bugün pek göze batmıyan bu 

ini§ bir az daha devam ederse zengin· 
lerin ıarap yerine razoz içmeğe, ıık 
kadınların ipekli yerine basma giyme
ye kadar razı olacakları anlatılıyor. 
Bu pek tabii bir ıeydir. Çünkü hayat 
huni gibi daralıyor. Yalnız bir feY var. 
insanlar bu neticeye varmadan nefis
lerinden, 2evklerinden. aefahatlerin
den biraz feragat etseler daha iyi de .... 
ğil mi? .. 

Burhan CAHIT 

Recep Bey 
Cümhuriyet Halk fırkası umumi 

katibi ve Kütahya mebusu Recep Bey 
Yalovaya gitıniştir. 

Şoför ve arabacılann 
şikayetleri 

Ticaret odası, küçük sanayi erba· 
bmın vaziyetlerini, adetlerini, çaht
ma prtlarıru tetkik ve kendilerinin 
ıanatları hakkındaki dÜ§Üncelerini 
teabit etmektedir. Bu maksatla dinle: 
nen arabacılar, otomobil ve kaınyon 
rekabetinden bu rekabet neticesi hay 
vanlann bakunı azaldığından, gübre 
fiyatlarının yüksekliğinden tikayet 
elmİfler; benzin için harice çok para· 
mız gittiğini ve arpalarımızm otomo .. 
biller yüzünden sarfiyatı azaldığını 
da aöylemiılerdir. 

Arabacılar da düıündüklerini uzun 
bir layiha ile odaya bildirmiflerdir. 
Diğer küçük aanat erbabı da pra.ile 
dinlenecektir. 

Eksperler birliği 
Yemini~ muhasip eksperler birliği 

teeııaüsü kuvvei karibeye gelmi§ ve 
nizamname projesi hazırlanmJfbr. 

Elaziz mebusu vefat etti 
ELAZIZ, 8 (Milliyet) - Bura me

buau Hüaeyin B. bugün meflıicen kö- · 
yünde İrtihal etti. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetvelılir) 

9 AGUSTOS 1933 
A kt am Fiatları 

istikrazlar Tahvili.t 
İstikraz dahili 97,50 Elektr;k ~ 

1933 lstikra:r.ı 95,25 TramTa7 ~ 

Şark d. yolları 2,50 Tiin•I ~ 

D. MUYahbide 54,:ZS R.ıbbm 18,20 
Gümrükler 8,25 :Aaadolu 1 47,40 
Saydi mahi 6.60 
Bai.U.t 10.25 ~ ili 46,70 

T, asL::eriye 10 Mümessil 61,40 

ESHAM 

ı, e.u ••• Na· Telefoa , 13,25 
ma 9,50 Bouıunfi 21.-
" ., Hamilirt• 9,115 T•rkos 27,75 
,. " Mü•••I• 1112 Çimento 12,45 
Tramvay 50 lttiat dar. :ao.-
.AD11dolu Hi••• 27,60 Ş...k day. 1,511 
Reji 3,00 Bal,.. 2,7B 
Şir. lıariye 15,25 Şark m. eaa 2,90 

ÇEK FlATLARI 
P;\ri• 
Londra 
Nüyork 
Milano 

Brük•el .......... 
Cen.,.re 
Sofia 

Am•terdam 

12,06 
700 

64,12 

8,9850 
3,JS,25 

81,97,75 
2,43,85 

Prai 
Viy•aa 
Madrit 
BerJin 
Zloti 
Pette 
Belgrat 

67,77 Bükret 
l,16,98 1~2 Mo.tkova 

N U K U T (Sah§) 
Kuruı 

15,89.75 
4,29,50 
5,65,25 
1,98,50 
4,22,25 
3,85,26 

3'1,57,725 
79,48,211 

1090 

Ekonomi 

Hayat endeksi 
19 sene evvele nazaran 

10 misli f azlad1r 
latanbul Ticaret odası haziran 1933 

ayı içjnde geçim vaziyetini gösteren 

bir istatiatik hazırlamıtbr. Bu ialatia
tiğe &"Öre 1914 seneai birinci nısfmm 
aylık vasatisi 100 kurıq olduğuna gö
re bu sene haziran ayı vaaatiıi evrakı 

nakdiyeye. göre 1038 kuruttur. Yak
ma, aydmlatma, temizleme maddele· 
ri, petrol, kömür, od.un, su ve sabun 

da 1914 aeneainde 104 kuruşa tedarik 
edilirken ıimdi 993 kuruıa tedarik e
dilmektedir. Ev kirası iae 150 kuru.ı

tan 2500 kuruıa yükselmiıtir. Sigara, 
veaaiti nak]iye, sıhhat masraflan için 

140 kurut yerine 1375 kuruı ödemek 
lazımdır. Sigorta ve saire 89 kurut· 
ken 768 kuruş olmuştur. Velhasıl 914 
aenesi haziranında 1_161 kuruşla ge
çinen bir aile 1933 de 12046 kuruıla 
geçinebihnektedir. 

lsviçrede tütün gllmrügü 
lsviçre hükUnıeti tütün giimrük lari 

felerini tezyit etmiıtir •• 

Oda meclisinde dünkü toplantı 
Ticaret odaıı meclisi, dün toplan

mııtır. Bu toplantıda 933 bütçesinin 
bazı maddelerinde münakale yapıl
mıt, denizyollan ifletme tarife)erini 
hazırlıyan komisyona oda riyasetince 

gönderilen üç murahhaam inti'Jabı tas 
dik olunmu§, teker itine dair 29 tem
muzda yapılan fevkalade içtimaın 

zaptı okunmuştur. 

Gireson odasınca verilen bazı fm .. 
dık ihraç ,ahadetn~eleri bakkmda 
müddeiumumilikten gönderilen bir 
tezkerede içtimada okunmuıtur. Bu 
ıahadetnamelerin müttenidatı ohnadı 

ğı söylenmektedir. 

Kara liste 
Ticaret odaaı idare heyeti dürüat 

iı yapmıya'n tüccarın kara liıteye ne 
auretle ithal edilmeleri muvafık ola· 
cağına dair hazırlanan talimatname 
projesini müzakere etmittir. Proje, 
lktısat vekaletine gönderilmiıtir. 

Yeni ölçüler için nümuneler 
Yeni ölçüler için Avrupadan nümu

neler getirtilmittir. Bunlar, büyii)r. 
afitler halinde civarlarda balkın na
zarı dikkatine konacaktır. Afitler ha· 
zırlanmaktadır •• 

Gelecek fransız tüccarı 
Paris Türk • Fransız ticaret odaaı 

tarafından tertip edilen aeyahata İ§· 
tirak eden FTanaız dostlarmıız 21 ey· 
lwde ~rimize ll'eleceklerclir. 

Pamuk fiatları 
NEVYORK, 9. A. A. - Amerika 

pamuk mahoulü, resmen 12,314,000 
balye olarak tahmin ediyor. Bu ev· 
velki tahmin.len 1,250,000 balye 
fRzlarJır. 

Bu haber verilir verilmez, yeni Or 
lean'da pamuk fiyatı balye başında 
2 dolar dÜ§mİiştür. 

Dekor ve vitrin 
Sergideki müsabakalar 

bugün yapılacak 
Befinci yerli mallar sergisine İ§ti .. 

rak eden firmalar tarafından, büyük 
bir merakla beklenilen dekoraayon 
ve vitrin müaabası bu gün sergide ya .. 

pılacaktır. .Bu iki müsabakanın jüri 
heyeti bugün bir defa daha sergiyi ge 
zerek iıtirak eden firmaların tezyİna
tını ve vitrinlerinin tertip tarzJDJ tet
kik edecek, dekorasyon ve vitrin mü
•abakaaını kazanan firmalar ancak 
bundan aonra anlatılacaktır. Müaaba
kanın birincilerine, evvelce yazdığonız 
gibi, kıymetli çini vazolar hediye edi
lecektir. Bu müsabaka münasebetile 
sergideki firmalar pavyon ve stantları 
nı tanzim ve yeniden düzeltmek için 
büyük bir faliyet göstermiıler, bir kı· 
'1m vitrinlerinde ve dekorlannda bazı 
yt>nilikler yapmıtlardır. 

Sergi dün de bilhassa akf"M üstü, 
fevkalade kalabalık olmuıtur. Dünkü 
ziyaretçiler yirmi dört bin kadardır. 
Sergiyi dün gezenler arasında Ziraat 
vekili Muhlis Beyle Sber Bank mÜ· 
dürü Nurullah Eaat beyler de vardır. 
Muhlia ve Nurullah Eaat beyler aer
giyi uzun uzadıya gezıniter ve glör
dükleri mükemmeliyetten dolayı mem 
nun olduklarını söylemitlerdir. Pazar 
tesi gecesi sergide güzel ve muvaffak 
bir temsil vermiı olan Cümhuriyet ge· 
nçler mahfili bugece aergide 2nci tem 
ailini verecektir. Mahfile mensup 
gençler (ihtiyar kız) ve (Yalan) iaim 
li birer perdelik iki komedi oynaya
caklardır. 

Maarifte 

Tek kitap 
Çocuk velileri senede 250 

bin lira kazanıyorlar 
Bu sene Maarif vekaleti tek kitap 

usulünü tatbika başlıyor. Bu sene tek 
kitapla okunacak deraler şunlardır: 
ilk mektep smıf : 4 ve 5 tarih ve yurt
bilgisi . Bu dört cildin basılması ve 
aı·tıhnaaı ihale edilmiıtir. Bu ihale ya
pıldıktan 10nra, senelerden beri ço
cuk velilerinin mektep kitabı paraaı 
olarak ne kadar çok zarara girdikle
ri ve kitapçılann ne kadar çok fa,.la 
kazandıklan anla1ılm11tır. Yapılan i
halede yurt bilgisi kitapları yedi ku
ruşa verilmiştir. Bu iki cilt yurtbilgi
ıini bir ıirket basacak ve dokuz ku
ruşa satacaktır. Tarih kitapları da 11 
kuruşa ihale edilmittir. Bu iki cilt tn· 
ribi de bir huşusi matbaa basacak ve 
i 1, kuruşa satacaktır. Mektep kitapla 
rmın bu kadar ucuza ıablabileceği ve 
gene basanlara kar bırakacağı veka· 
!Hin tatbika başladığı tek kitap uıu· 
lü neticesinde meydana çıkmaktadır. 
Bir kitabın 9 kuru§& satılması çor.uk 
velilerini fevkalade sevindirmiştir. Bu 
kitaplar üçer sene müddetle kabul 
edilmiıtir ve yüzer bin nüsha basıla· 
<akbr. Kitapçıların hesaplarma göre 
bir senede dördüncü sınıf kitaplan tak 
ı·iben 45 bin, 5 inci smıf kitaplan 35 
bin satı§ yaparlar. Te,k kitap un•liı
nün tatbikinden s<:>nra 9 kuruşa calı
lacak olan kitap bu seneye kadar 25 
ile 38,5 kuruş ..,.a.SJnda satılıyordu. 
.Aradaki fark çok büyüktür. Bu farkı 
kitapçılar kazanmakta idiler, Şin.0J;ye 
kadar memleketimizde çocuk velileri 
kitap parası olarak senede 400 bin li
raya yakın bir para veriyorlardı. Bu 
•ene yalnız dört kitap için tatbik edi
len tek kitap usulü, gelecek aene bü
tün mektep kitaplanna tatbik edilin
ce, çocuk babalan senede 250 bin lira 
kazanmış olacaklardır. 

Şehir yatı mektebi 
lstanbul §"hir yatı mektebine lıÜ .., 

ne çok tehacüm vardır. Mektebin 
m'ntakası şudur: 

latanbul, Kocaeli, Zonguldak, B<>lu, 
Eakişehir, Afyon, lsparta, Burdur, An 
talya, Ankara, Çankm, Kaatamoni, 
li onya, Kır§ehir, Çorum, Amaaya, Si· 
li()p, Samsun. 

latanbul ıehir yab mektebinde_ f?u 
vilayetlerin heıap ve hiııaeleri var· ln. 
Ancak bu vilayetler hesabına talebe 
alınır, ayni zamanda mahallerine mü .. 
racaat lazondır. Halbuki, bu vilayet-

Mahkemelerde 

Vilayette 

Mali teşkilat 
Bugün yeni talimatın 

gelmesi bekleniyor 
latanbul yeni mali tetkilatı için hazır

lıklara devıun edilmektedir. 
Bu~ün şeh.rimize e-elecek olan Maliye 

Vekili Abdülhahk Beyin talimat verece
ği tahmin edilmektedir. 

Maden umum müdürü 
!Maden Umum Müdürü Bekir Bey me

zunen şehrimize gelmİ§tİr. 

Polis müdürü 
Polis mürlü.rü Fehmi Bey, Y alova'ya 

gitmiştir. 

ler ahalisinden ohnıyanlann k"bulü 
için de müracaatlar '\'Uku bulm 1t'":ta
dır. Fakat bunlar reddedilmektedir. 

Talebe birliğinin Anadolu 
seyahati 

M. T. Talebe Birliği bugün 50 •,~41 
lik bir kafile halinde Anadolu Hya· 
hatine çıkacaktı. Fakat Maarif veka· 
Jetinden henüz bu husus için müs:uı
de gelmediğinden seyahatin tehiri mec 
buriyeti hasıl ohnuştur. Müsaade gel
diği takdirde talebe 14 ağustosta •e 
yahate başlıyacaklardır. O vakte !,;a
dar da müsaade gelmezse, seyahat· 
tt'n vazgeçilecektir. 

Bu sene alınacak leyli 
meccani talebe 

Bu sene lise •e ortamektep1ere mü
sabaka imtihanı ile 150 kız ve erkek 
talebe leyli ve meccani alınacaktır. 
K1zlar Erenköy, erkekler latanbul li
sesinde imtihan olacaklardır. Alma
cak talebenin hepsi lstanbulda kal· 
mıyacak, taırada muhtelif mekteple· 
ıe taksim edilecektir. 

Fuat Bey 
Orta tedrisat umumi mijdürü Fuat 

Bey Ankaraya avdet ebni§tir. 

Orta tedrisat kadrosu 
Maarif vekaleti orta tedrisat kadro 

ıu ikmal edihnİ§tir. Ayın yirmi m.de 
mekteplere tebliğ edilecektir. Bu '" 
ne lıtanbulda yeniden 5 liae ve orta 
mektep, Anadoluda da 20 yeni oı1'l· 
ıı: .. ktep ve lise açılacağından, mn~l· 
lim kadrolarmda bayii değişiklik ola· 
cakbr. Liae ve ertamektep mualJim
leri bu seneki kadrolan al i.ka ile 
beklemektedirler. 

Kupa davası ne safhada? 
Samiye Burhan Cahit Hanımın vekili 
sorulan suallere birer.birer cevap verdi 

Sait Paıa zade Vehbi Beyin Turing Suat Ziya Bey mahkemede kupa· 
ve Otomobil klüule gazetemizin ter- nın kıymetine dair de itirazda bulun· 

tip ettiği otomobil muş, kupanın kıymetinin 10 lira oldu-
yarı§lan 1 ncisi Sa ğunu, metalden mamiil bulunduğunu 
miye Bürhan Ca • söylemi§ ve bir gazete vererek: 

bit H.aleyhine açı· - işte bu gazetede resmi olan ku-
lan davaya diir nÖ• payı iıtiyoruz, demiıtir. 

irfan Emin Bey gazetedeki reamin betçi sulh hakimi 
Celal Bey tarafın • kupayı tavsife kafi olmadığım söyle

mi9tir. 
dan devam edilmit 
tir. Evvela mahke· Sekiz çakmak ta!:I 
menin sualine viJi T 

8 tane çakmak taımı satarken ya· 
yelten gelen cevap kalana.n Markonun muhakemesi dün 
.okunmuıtur. Vila • dokuzuncu ihtiaaa mahkemeainde bit-
yet l>u cevabında · mıb Marko c:ünnü sabit olduğu için 
Turing ve Otomo • 6 ay hapse, 200 kuruı para cezaama 

bil klüp ta.·afmdan mahkUnı olmuıtur. 
vaki ıifahi müraca K 
at üzerine tifahen adriye H. - Hikmet B. 

iRFAN EMiN B. muvafakat cevabı Kadriye Hanımla eaki müstantik 
verildiği ve intiza· Hikmet Bey araSJndaki hakaret dava 

mm temini için icap eden tertibatın ama dün devam edilecekti. Fakat 
alındığı bildiriliyordu. Bu cevaplan mahkeme bu davanın müstacel me-
10nra Samiye Bürhan Cahit Hanımın vattan olmadığma karar vermiı, da· 
vekili irfan Emin Bey mahkemede ge- vanın rüyetini tatilden 10nraya bırak 
çen celsede 10rulan suallere cevap ve mııtır. 
rerek vilayetin cevabı veçhile yantı K 
Turing ve Otom:>bil Klii!>iin t~rtip et açak içki Ve Çakmak 
tiğini, hakem heyetini de onlann in- l,lettiği kazinoda kaçak içki sat· 
tibap ve aynca bir komite teıkil et- maktan suç.lu yani Novotni efendi ile 
tikle~ini, yanı ıeraitini beynelmilel yazıbaneıinde kaçak çakmak ve ta§ 
kaidelere göre bu komitenin karar· bulunmaktan suçlu avukat Asaf Be-
la~tırdığmı aöylemiıtir. irfan Emin B. yin muhakemelerine dün dokuzuncu 
yarış ıeraitini ve diğer tafsilatı ihtiva ihtisas mahkemesinde devam edil-
edım Oto mecmuasını mahkemeye ib- mittir. iddia makamı her ikisinin de 
raz etmiıtir. Kuparuıı kıymeti hak· 
kındaki ıuale de bu husuata Turin&' cezalandırılmalarını istemiıtir. Muha 
ve Otomobil Klöpten henüz bu husus keme müdafaa için ba9ka &"üne bıra· 
ta malümat almadığı cevabını vermİ§· kılmııtır. · 

tir. Rüşvet 
Davacı V.,kili Suat Ziya Bey mah· Memurlara rüıvet teklif etmek ve 

kemeye 30 temmuz tarihli bir gazete vermekten suçlu Siai Raka ile rüfvet 
ibraz etmİ§, bunda yanıı Turing ku- mukabilinde vergi tarhında eaas ola-
lüple Milliyetin mÜ§tereken yaptığı· cak defteri çalmaktan suçlu odacı Ha 
run sarahaten yazılı bulunduğunu .Cy- sanın muhakemeleri dün bitmiıtir. Ha 
lemiıtir. Ziya Bey: san 3 ay, Sisi Raka da bir sene hapse 

- Biz hakem heyetinin mevcudiye- mahkiim olmuılardır. 
tini kabul etmiyoruz. Y alruz kontrol H 1 v k b 1 t · O 
heyeti vardır ve bu kontrol heyeti de ırsız ıgı a u e mıy r 
yanı ıartlannı değiıtiremez dedi. F atibte Mimarkardeıler caddeainde 

Xaruı Bundan sonra muhakeme kupanm Mediha Hanımın evine girip eıya ça-
20 f. Fran.,. 167 ı şm0• A•. Balıkesirde Sergi kıymeti hakkında ve yanı hakem he- larken Mediha Hanonın yetiımeai ü-

t y . ,.,ı n 704 1 Pez•ıa ~~:= BALI.KESiR, 9• A. A. _ Balıkeoiı- yelinin kimlerden müteıekkil olduğu· zerine yakalanan Mığırdıçın muhake· 
1 Dolar 155 1 Mark 60.- na, yanı şartlarını değİ§tirildiğinin r-11esine dün başlanılmı§hr. Mığırdıç 

2:ı U<et 219 1 Zeloı; 2'-- üçüncü yerli mallar sergidi 20 ağu&· clavacıya bildirilip bildirilmediğine kendisine isnat edilen cürmü sureti 
20 f. e.ı,;ka 116 20 Ley 0.23 l t 1 B 1 . k .. 1 dini ·-.. 
2 ) DYehmi 25 20 Dinar 55.- oı a aç• ıyur. U YI aergıye ço rag rfan Emin .. ey~n Tpring Klüptt'n ::"" katiyede inkAr ebnif, enen ~-it· 
20 t. lsvi re 818 ı Cernovec -.- bet vardır. Şimdiden, sergiye tahıiae vap getirmesine karar vermiş, bunun lerin söylediklerini kabul etmediğini 
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İmar bürosu 
Belediyede yeni bir büro 

teşkil ediliyor 
Şehir plaru müsabalıasına iştirak ede

cek olan mütehasoıslarm istedikleri İp
tidai maliimab hazırl=ak için belediye
de bir imar bürosu te~kiline karar veril
nüştir. 

Hal projesi 
Mıvakkat hal projesi bitirilmiştir. 29 

teşrini evvel Cümhuriyet bayramında 
vazı esas resmi yapılacaktır. 

Beledi ye fokantası 
Belediye lokantasının üst katıntaki sa· 

!onun tefrişab bitmiıtir. Önümüzdeki 
hafta açılacaktır. 

Darülaceze hastanesi 
Darülaceze hastaneainde yer kalma

mı§tır. Kim.se alınmamaktadır. 

Yorgana göre ayak 
Bu seneki Belediye bütçesi çok dar 

olduğu için Belediye şubelerine verilen 
tahsisat geçen teneye nazaran mühim 
miktarda azalmıştır. Bununla beraber 
en çok tahsisat Fatih ve Beyoğlu daire
lerine verilmittir. 

Belediye şubeleri verilen tahsiaalm 
kifayetsizliğini nazan dikkate alarak ge
çen seneki kadroya göre daimi amele 
miktannı yüzde elli nisbetinde azaltmış
lardır. Maamafih yapılacak işlerin tama
mile görülmesi için bu amelenin bir Ja. 
sun tahsisatına zam yapılmıı ve bu su
retle kendilerinden azami surette istifa
de edilmesi muvafık görülmüıtür. 

Bu sene lstanbulda tamir edilecek 
sokalılann hepsi Belediye ıubeleri tara
fından tamir ettirilecek ve bütçeye konan 
tahaisattan başka aynca merkezden yar
dım istenilmiyecektir. 

Yıkılacak mı? 
Ayvanaarayda Bizanslılardan kalma 

çok .,.ki bir kale hürcii vardır. Bu bürç 
10n günlerde çok harap bir hale gelmiş, 
günün birinde yıkılıp bir kazaya meydan 
vereceği anla§iliru§tır. Belediye, bu eski 
bürç hakkında müzeler idaresinin müta
leaaım 10rmuş ve yıln)ıp kaldınlmaaında 
tarhi bir mahzur olmadığı anlaıılmışbr. 

Hayvan yetiştirme 
Şark vilayetlerinde de 

tetkikat yapılacak 
Geçen sene, Ziraat V elıii.letine ait hay· 

Yan yetiıtirme müeaaeaelerini tetkik e
derek yapılacak ıslahat hakkında bir 
rapor venmş olan Budape§te yüksek 
Baytar mektebi rektörü ve zootekni pro
feııörli M. Welmann bu defa Ziraat Ve
tıaletinin daveti üzerine tekrar §ehrİmİ· 
ze gelmiştir. Prof. Welmann bu defa 
Şark vilayetlerinde hayvancılığı tetkik 
edecek ve yetiştirme usulünün ıalahı için 
bükUmetçe ittihazı lii.znn gelen tedbirler 
baklonda bir rapor verecektir. 

Prof. Welmann yarın Bursa'ya oradan 
Karacabey harasına gidecektir, oradan 
avdetinde refakatinde zootekni şubesi 
müdürü Nurettin ve Ankara Baytar mek
tebi zootekni şefi Salahattin B. ler bu
lunduğu halde Trabzon tarikile Erzuru
ma gidecek ve Kars Erdehan, ve Sıvaaa 
uğnyarak Ankara'ya dönecektir. Prof. 
Welmann dün bize dedi ki: 

- Geçen sene Türkiyede yaptığım 
tetkikatta Karacabey harasında tatbik 
edilmelı: üzere teknik bazı tavsiyelerde 
bulunmuıtum; cuma günü Karacabeye 
gidererek bu tavsiyelerin verdiği netice
leTİ tetkik edeceğim. Şark vilayetlerin
de hayvancılığı tetkik ettikten sonra bu 
mmtakad& yetiıtiriciliğin ilerilemesi iç.in 
alınma11 lii.zım gelen tetbirler hakkında 
bir rapor vereceğim. Şarkta seyahatim 
bir ay kadar sürecektir." 

Poliste 

Mevut toprak! 
Bu serlevha, tercüme makinesi 

Haydar Rifat Bey biraderimizin fr<>n
aızca teı-ciime ettiği yeni kitabın ismi· 
dir. Ben o kitaptan değil, şimdi Al· 
nıanyadan dünyaya dağılmakta rılan 
yahudilere mevut toprakto.n bah;cde
ceğim: 

lsr..il oğulları galiba kırk nsrrdan 
her: hep mevut bir toprak aramakla 
meşguldürler •• Muaa ile birlikte Mı•ır· 
dan kaçtıktan sonra dünyanın dört 
köşe.ine dağılan bu sabırlı, inaiçı, ça
lış~'a.n ırkm bir avuç evlAdı umu.ro.1i 
harplt"n .sonra bu mevut topr.:ığı Os· 
manlı i.mperatorluğu ankazından Ku· 
düs havalisinde bulacaklarınt vınırlar 
dı. Dünyanın en meşhur ve en biiyük 
siyasi hatalannı yapan adamları ye· 
tiştirmekle maruf 1 ngilterenin himmeti
le orada bir yahudi ıfevleti kurdular. A· 
ma T eloviv'in duvarlan haricine çıkmaya 
ötleri kopmaktadır. Çünkü o toprakla 
rın sahibi olan Araplar tepelerindedir. 

Zaıınedihniıti ki, yahudiler dür.ya
daki yerlerini yurtlannı bırakıp bu 
''mevut" toprağa gideceklerdir. Öyle 
olm .. dı. Hatta şimdi modern yahudi 
umdesi §\!dur: 

-- Mevut toprak para kPzanılan 
topraktır. 

Onun içindir ki; oraya hep züğürtler 
gitti ... Şimdi deniyor ki' Almanya<' an 
çıkan yahudiler oraya gidecekleıntlş .• 
Evet züğürtleri giderler.. Paralıh;n 
da civara dağılır. Hatta bir kısmının 
lstanbula bile geleceği söyle ıyor. Ri
vayete bakılırsa bazı mad•abaı:lar 
şimdiden Beyoğlu tarafında!<; boş a
parbmr .. nları ucuz ucuz tutuyormuş ... 
Yeni geleceklere karma kiralamak Ü· 
zer ... ayıp değil .• "Ar yıh değil, kar 
yılı" 

Hitlercilerin yeni karan 
Bari telgraf ajanslannı ve gazetele 

ri de sansür etseler de barice çıkmasa! 

Dün yeni bir bav&dia gÖ.7Üme ilişti. 
Hitlerciler, yüzüne düzgün süren ka
dını kendi ıosyetelerine ka'•nl etmiye 
c<'klermiş .. Biraz daha gayret ederler· 
se kadınlara yaımak ta, tutundura
caldar galiba!. Ve böyle böyle Alman• 
yada iı;üzlere it bulunacak değil mi?. 
Bana Öyle geliyor ki; Amanlar bu 
hengamede koltuk altına düıtüler. 
Allah yardoncılan olaun, Y11lnız ~u

rayı aöyliyeyim: Kadın kısmı pek te• 
kin değildir. Hitlerciler kadınla :a mu 
salli.t olurlarsa ii.kıbetleri pelı çabuk 
tehlılı:eye düıer. 

Seyhanlı imzasile mektup 
gönderen okuyucumuza 

Yabancı ismi haslarm na.,l yazıla
cağı halrkında hi.la hikim bjr kaide 
yoktur. Onun için biz bunlan daiına 
a.ıl imlalarile yazanz. Lakin (Ah· 
met) ;.,runin !atin harfi!,. muayyen 
bir iml;sı ohnadığına göre sonda ( d) 
harfini ~ t) yazdıklan oluyor. Lakin 
ben olsam, yazmam. 

FELEK 

İki yeni vapur 
Akay idaresi müceddeden 

inşa ettirecek 
Akay idareainin tedricen mevcut 

vapurJannı yenileıti.receğini yazmıı
tık. ilk olarak alınacak iki vapurun 
müceddeden inıa ettirilmeai takar
rür etmiftir. Bunların planlan ihzar 
edihnektedir. Planlar bittikten ıonra 
münakasa açılacaktır. 

Rusyadaki sporcularımız 
Ruayadaki sporcularımızın ayın 18i 

ile 23 Ü araaında gehneai beklenmek
tedir. 

Çarşıkapıda bir çarpışma 
Bir otobüsle tramvay toslaştı biri ağır, 

üçü hafif dört yaralı var 

Dün ÇQrptfan tramvayla otobid 

Dün sabah saat 7.30 da Çarıı kapıda 
mühim bir kaza olmuı, bir otobüsle tram 
vay çarpı§mt§br. 3595 numaralı otobüs 
Koca Mustafa P"§'lY• giderken Çarıı 

Kapıda önüne bir ekmekçi çılmnş, oto
büsün şoförü Nihat Efendi ekmekçiyi 
çiğnememek iç.in direksiyon kırmış, bu 
esnada ·Fatihten gelen ntman Bayram 
efendini" idaresindeki tramvay da aüra· 
tini azaltamıyarak olanca şiddetiyle oto-

!! __ ______ a__ 11L.W:~--.JI-- ----=---!-.JI_ 

bakkal Demir efendi bacağından ehem
miyetli aurette yaralarunııtır. 

Şoför Nihat, vatman Bayram efendi· 
!erle yolculardan bir kiti daha yaralan
mış ise de bunların yaralan hafiftir. 

Kaza hakkında tahkikata devam edil
mektedir. 

Esrar 
Samatyada oturan 60 yaşında lsmail 

ağanın üzerinde esrar zuhur etm.iı, ya ... 
kalanmış, ihtisas mahkemesine sevkedil
mİftİr. 

Yangın 
Yenitehirde Bombacı aokağında Evan

gilo efendiye ait evden yangın çıkımı, 

fakat derhal yetiıilerelr aöndürülmiiı· 
tür. 

* Topkapı haricinde belediyeye ait 
çöplükten yangın çıknub itfaiye tara• 
fmdan yetişilerek söndürülmüştür. 

Oteki hırsızda tutuldu 
Dünkü nüshamızda Ulu köyde Nec· 

mettin Beyin evinıl'en 5 bin lira kıyme
tinde bono ve mücevherat çalmdığıru, 
hırsızlardan Mehmedin yakalandığım, 
Hüseyin de arandığını y8.Z.in!~tık. 

11'1'~!-- • __]~~- ___ , __ , _ ____ ·· - ··-·· :.:_ 
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Tiyatromuz davasızdır 
Bir kaç gündür Ankaramızda bulu

na komik N aıit Bey ve arkadaılannın 
komedileTini ıeyretmeğe cidenlerin sa
ym bir kaç bini geçmiıtir. ismini ve sa 
natini çok iıittiğimiz bu ince sanatka
rımızın bu son oyunlarını ben de gör
düm. Naıit Bey ve arkadaıları bir sınıf 
halka bitap etmeğe hazırlanmış olduğu 
halde oyunlarım her türlü halkın seve 
ıeve seyrettiği ve pek çok gü)düiü gö
rülür. 

Demek ki, Naıit Bey ve arkadqlan 
sanatlarında muvaffak olmuılardır. Se 
yircilerini oyunlarına ve söylenen sözle
re cezbeden ve onlara müıbet veya men .. 
fi surette müessir olan sanat muvaffak 
olmuş bir sanattır. Naıit Bey de kendi
sini saatlerce seyrettirebilen ve dinlete
bilen sanatkarlarımızdan biridir. 

Fakat ne yazık ki, Naıit Bey ve ar
kadaılan oyunlarında Türkiyenin, Türk 
milletinin ııüttüğü büyük ve milli dava 
dan bahsetmek §Öyle dunun, zerre ka
dar mütee11ir olmadıktan aörülür. Dün 
gece ki, ( 4 Ağustoı gecesi ) oyunları 
bizim burada konuımak istediğimiz meae 
leyi mükemmel izah eder. Zengin bir 
çiftlik sahibinin oğlu köylü olan ve köy 
deki delikanlılardan birisine niıanlı bir 
kızı kac::ınyor ve onunla evleniyor .. 

Köy delikanlısı nişanlısını kaçırıp o
nunla evlenen ıehirli gencin evine geli
yor ve kızı istiyor cdağ ayııı.» diye tah 
kir edilen delikanlı çiftlik adamlanndan 
birisi tarafından cifte ile hem de kahpe
ccsine a adan vÜruluyor ve öldürülü .. 
yor. 

En büyiiğümüzün Türkiyenin «Efen 
disi» diye andığı 10 milyonluk köylü
müze cdağ ayısı» ismini vermek ve o
nu inkılapçı halka ve gençliie iıittir
mek ve dinletmek çok acı bir ıeydir. 
Naşit Bey, inkılabın fırkanın ve hüku
metin yurdumuzun belkemiii ve hayatı 
olan köylümüze yapmak İıtediğini, iti· 
nin çokluğu hasebiyle, belki de iyi bil-

mez veya kavrayamamııtır. Fakat hal
kın psikolojisini bilen zeki bir sanatka
nn bundan böyle sanatında ayni tarzda 
hareket etmeıine ne millet ve ne de in
kılap müsaade edebilir. 

Naıit Beyin halkı tenvir etmek husu 
sundaki rolü ve vazifesi, bir terbiyevi 
müessese kadar mühim ve sayılıdır. ().. 
nun en büyük muvaffakiyeti ıanatinde 
bugünkü davam.ıın yaymak ve onu kuv
vetlendirmek hususlarında göstereceği 
maharet ve zekadır. 

Biz köylünün köyünde çalı§maaı· 
m ve köyünü ihya etmesini, biz amele· 
nin fabrikasından uiraımaamı ve ora
da yükselmesini, biz ıehirlinin ıehirde 
ve köyde çalıımaaını ve her ikisinde 
kendisine düten vazifeyi kavramasını 
ve mea'uliyetini idri.k etmeıini iıter 
ve bekleriz. 

Memleketimizde gezen ve dolaıan 
tiyatromuz davasızdır. 

Memleketimizde gezen musiki ve 
tarkı kumpanyalarnnız davaaızdır. 

Halbuki bunlar arzu edilen terbi
yeyi halka aırlayabilecek en kuvvetli 
vasıtalardır. Bunları baıı bot bıraka
mayız, bırakmamalıyız. Biz öyle zan· 
nediyoruz ki halki terbiye edecek ve 
davamızı anlatacak ve sağlamlaıtıra
cak bu çok kuvvetli vaaıtalar rollerini 
menfi yollarda yapıyorlar. 

inkılapçı halk bunu §Öyle istiyor: 
Yurdu gezen ve dolaıan tiyatro, mu• 
aiki ve ıarkı heyetleri ve kumpanya• 
!arının takip ettikleri gayede ve aa
natlerinde daha İyi muvaffak olmak 
için bu büyiik davada halkla beraber 
yüriimelidirler, yüriimek mecburiye• 
tindedirler. En büyük muvaffakiyet, 
inkılaptan ilham alarak oyunların, ıar· 
kıların ve muıikilerin hazırlanmaıı, 
yapılması ve aevilmeaidir. 

Hilmi G. MALiK 

' 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 500,000 kilo o
dun kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26 Ağus
tos 933 cumartesi günü saat 
1 il tedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(277) (3810) 5158 .. "' . 

K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih
tiyacı için açık münakasa ile 
10,000 kilo kuru üzüm alma 
caktır. ihalesi 26 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 11 de 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları 
(3809) 

•• • 

(276) 
5157 

İzmit Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : İzmitteki 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için ka 
palı zarfla 29,700 kilo sade ya 
ğı tiahn alınacaktır. İhalesi 23 
Ağustos 933 çarşamba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin kararla.ştırdan gün ve 
saatta İzmitte Fırka Satın Al 
m a Komisyonuna müracaat -
ları . (3220) (3683) 4997 

Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 
Fırkanın Tekirdağmdaki 

kıl 'nlınm ihtiyacı için 20,000 
ve Çorludaki kıt'atı için de 
20,000 kilo makarna ayrı ayrı 
şartnamelerle açık münakasa· 
~· a konmuştur. İhalesi 15 A
ğustos 933 salı günü saat 16 
da Tekirdağınmki ve Çorlu
nunki da saat 17 de yapdacak 
tır. İsteklilerin şartnameleri 
ni görmek üzere her gün mü 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel Çorluda 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
n1üracaatlan. (3194) (3500) 

4966 
• • • 

Çorluda Askeri SA. AL. 
KOM. Rs. dan: 

Fırkanın Tekirdağı kıt'a· 
tının ihtiyacı için 30,000 ve 
Çorlu kıt'atı için de 30,000 
kilo patatesleri ayrı ayrı şart
name!erle açık münakasaya 
konmuştur. İhalesi 15 Ağus-

tos 933 salı günü saat 14 te 
Tekirdağındaki ve saat 15 te 
Çorlununki yapılacaktır. İs
teklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Çorluda Aske 
ri SA. AL. KOM. 
racaatları (3193) 

"' "' "' 

nuna mu-
(3499) 
4965 

Kol Ordu ve birinci Fırka 
kıt'aları ihtiyacı için 728 Ton 
1<. ok kömürü kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 11,30 dadır. İstekli 
lerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda üçün 
cü Kol Ordu Satın alma komis 
yonuna müracaatları. (268) 
(3525) 4969 

• • • 
Haydar paşa ve Gümüş su 

yu hastaneleri ve birinci fır 
ka ihtiyacı için 318 Ton Krip 
le maden kömürü kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 14 Ağustos 933 pazarte 
si günü saat 11 dedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üze 
re her gün ve münakasaya gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evve! teklif ve teminat mek 
tuplarile Fındıklıda üçüncü 
kol ordu Satmalma komisyo 
nuna gelmeleri. (269) 
(3528) 4970 

• • • 
Gümüş suyu ve Haydarpa

şa Hastahaneleri ihtiyacı i 
çin 7 45 Ton lave marin kömü 
rü kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 14 Ağus
tos 933 pazartesi günü saat 
10,30 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için o 
gün Vt- vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. ordu sa
tın alma KOM. nuna gelme 
Jeri. (270) (3529) 4971 

"' "' "' 
Kol Orduya Merbut kıt'a· 

larile Hastahaneler ihtiyacı i
çin 22,000 kilo Beyaz Peynir 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 2 Eylül 933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi· 
nat mektuplarile Fındıklıda ü 
çüncü Kol Ordu satm alma ko 
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K••-A& _ ....... ~··; 
Sabah doktoru! 

Karpuzcu, avaz avaz bağırıyordu: 
- Haydi, sabah doktoru! •. Kaba

ğına para yok ..•. içi kof çıkana para 
yok; .. Sabah doktoru bu! •• 

Arkadaılar gülüttüler: 
- Sabah doktoru da ne oluyor? 
Birisi atıldı: 

- Azizim, doktorluk o eski bildi
ğimiz basit doktorluk değil. Dehıetli 
dalbudak saldı. Felsefe doktoru var, 
hukuk doktoru var, iktiıat doktoru 
var, lisan doktoru var, edebiyat doktoru 
var. 

Sorduk: 
- Ne demek İstiyorsun yani 7 
O aayma,kta devam etti: 
- Kimya doktoru var, diı doktoru 

var, içtimaiyat doktoru var, fizik dok· 
tonı •.• 

Sonra, bize dönerek ; ilave etti: 
- Bu kadar doktorun ara11nda 

varaın bir de aabah doktoru bulun
aun I 

Ben sordum: 
- Peki .• Bu sabah doktorunun fay

daaı? 

iııt. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için yirmi ton toz şekere 
verilen fiat pahalı görüldüğün 
den 17 - 8-933 perşembe gü
nü saat 14,30 dan 15 şe ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün ve pazarlığa gi 
rişeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı satın alına 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (146) (3938) 

* * • 

- F aydaaı bir değil, on değil .•• bir 
kere, insanı, bet kuruta tedavi edi
yor. Öteki doktorlar gibi "hayatını 
kurtardım,, diye kimseyi minnet altın· 
da bırakmıyor. Ve bele hepsinden İ· 

1 
yiıi, canını yakmıyor. Öteıini berisini 
kesip biçmiyor. Bundan alaaı can sağ
lığı ... 

Gülhane Hastahanesi için 
600 adet Tavuk ve 100 adet 
Piliç 3-9-933 pazar gunu 
saat 15 ten 15,30 za kadar 
aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin şeraitini öğren
mek üzere her gün ve münaka 
sa gününün muayyen saatin
de Merkez Satın alma ko.nis· 
yonuna gelmeleri. (152) 

(3980) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için yirmi bin kilo ka
vun 10-8-933 perşembe günü 
saat 10,30 dan 11 kadar pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve pazarlığa gİ· 
receklerin be]li saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
komisyonunda hazır bulunma 
ları. (137) (3881) 5232 

Birisi atıldı: 
- Sabah doktorunun en mühim me

ziyetini unuttun .. 
- Nedir o? 
- Satıcıyı dinlesen e .. içi kof çıka· 

na para yok diye bağırıyor ... Sen böy
le teminatı. doktoru ömründe gördün 
mü? 

M. SALAHADDiN 

misyonuna müracaatları. 
(288) (3953) 

••• 
Gün1üş Suyu Hastahanesi 

ihtiyacı iç.in m\iteahhidi nam 
ve hesabına pazarlıkla 8656 
kilo Yoğurt sııtm alınacaktır. 
İhalt!si 12 Ağustos 933 cu
martesi giinü saat 15 tedir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı 
ğa gitmek için o gün ve vak
tinden e\rvel Fındıklıda Ü
çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(282) (3947) 5278 

Kol Ordu Kıt'atlarile Has· 
tahaneler ihtiyacı İçin 50,000 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 2 Eylül 933 cumartesi gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek İ· 
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma Komisyonuna mü-
racaatları. (286) (3951) 

* * * 
Kol Orduya Merbut Kıt'a· 

larile 1. F. ve hastahaneler ih 
tiyacı için açık münakasaya 
ile 500 kilo çay satın alınacak 
tır. İhalesi 2 Eylül 933 cumar 
tesi günü saat 16 dadır. İstek 
lilerin şartnameyi nümunesini 
görmek Üzere her gün ve mü· 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla 
rile üçüncü kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla· 
rı. (287) (3952) 

Kol Orduya Merbut Kıt'a 
ları hayvanatı ihtiyacı için ka 
palı z;ırfla münakasaya konan 
1,110 ton kun1 Ota teklif edi
len fiat pahalı görüldüğün 
den pazarirğa konmuştur. lha 
lesi 12 Ağustos 933 cumar 
tesi günü saat 15,30 dadır. İs 
tekli!Prin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı 
da üçüncii Kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla-

rı. (283) (3948) 5279 

Birinci fırka hayvanatı ih 
tiyacı için kapalı zarfla müna 
kasaya konan 380 Ton kuru O 
ta teklif edilen fiat pahalı gö-
rüldüğünden pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 12 Ağustos 933 
cuınnrtesi günü saat 16 dadır. 
İstekliieriıı şartnameyi gör
nıek iizerı~ her gün ve pa
zarlığa g.İrmek için o gün ve 
vı.:kıinden evvel teminatlarile 
Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü 

.... . 
Gülhane Hastahanesi için 

alınacak On bin kilo Yoğurda 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla 12-8-933 
cuinartesi günü saat 17 de alı 
nacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin hergün ver· 
ı~ıek İsteyenlerin ihale günü te 
minatlarile Merkez satın alma 
Komisyonuna müracaatları. 
(145) (3906) 5242 -- .. --

il Askeri tabriJır:a
lar ilAnları 

PJ,~-------------Askeri Fabrikalar için pa 
zarlıkla mubayaa etmek is
tediğimiz 410:420 ton Lave ve 
357 ton Kriple veya Jenera
tör kömürlerine verilen fiat
lar pahalı görüldüğünden 1 O 
Ağustos 933 perşembe günü 
saat 14 te pazarlık edilmek ü 
zere vermek İsteyenler Ba 
larköy Barut Fabrikasında Sa 
tm Alma Komisyonuna mü 
racaat etsinler. (310) (3963) 

Askeri Fabrikalar İçin 
1200 torba Arslan veya Yu
nus markalı Çimento pazar-
1,ıkla mubayaa edilecektir. Sat 
mak isteyenler 1 O Ağustos 
933 perşembe günü saat 14 te 
Bakırköy Barut F abrikasmda 
satınalma komisyonı.ına mü
racaat etsinler. (314) (3964) 

* * * Askeri Fabrikalar için aşa 
ğıda evsaf ve miktarları yazılı 
Galvanizli oluklu saç pazarlık 
1a mübayaa edilecektir. Ver
mek isteyenler 14 Ağustos 
933 pazartesi günü saat 14 te 
Bakırköy Barut Fabrikasında 
Satın alma komisyonuna mü 
racaat etsinler. (3970) 

Kilo Geniıliii Uzunluğu Kalrnlsiı 

4250 
23300 

6500 

34050 

0,80 
0,80 
0,80 

2ı75 
2,45 
1.80 

racaatları. (284) 

* • * 

0,075 
0,075 
0,075 

(3949) 
5280 

Çataka Müstahkem Mev
kii için açık münakasaya ko 
nup ihalesi tehir edilen 40,000 
kilo fırın odunu teklif edilen 
fiat pah3lı görüldüğünden pa 
zarhğn konmuştur. İhalesi 
12 Ağustos 933 cumartesi gü 
ııü saat 16,30 dadır. İstekli
lerin şartnameyi görmek ü
zen~ her gün ve pazarlığa gir 
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(285) (3950) 5281 

ın HiKAYE fl!Ai\ . 
Kocam kızarsa ..• 
Dairede beraber çalıftığunız arka

daılar araaında Zeki Mitatla daha sı~ı 
fıkıyızdır. Zeki, ~dı üstünde çok zekı, 
ıen tahiatli, boışeker bir adamdır. Ak 
tamları iıten çıkıp ta fÖyle bir bira 
içmek veyahut bir bahçede oturmak 
istediğimiz zaman bizi yalnız bırak· 
maz. Hiç olmazsa bir müddet oturur, 
meclise nete verir, gider. 

Niçin gider ve daima bizimle otur• 
maz, diyeceksiniz. Çünkü Zeki Mitat 
evlidir. Evinde kendisini bekliyen ka
nat vardır çocuğu vardır, annesi var .. 
dır. Suali~ize ıöyle cevap vermek ıa .. 
zım: 

- Kılıbık değildir de ondan .. 
Bir gün daireye çok geç gelmiıti ve 

tetaılı görünüyordu. Acaba bir has
tası mı var, bir feli.ket mi oldu, nedir 
diye merak ediyordum. Gözlerimden 
merakımı anladı. Faka! o kada.r teli.§· 
lı idi ki: 

- Şimdi konutacak halde değilim. 
1\1uhaseheciden on lira kopardım. Ka· 
fi değil. Kuzum üzerinde varsa, bana 
bet lira cia sen ver, ilk fırsatta iade 
ederim. 

Müşkül zamanında bir arkadaşa 

faydalı olmak lazım değil mi ya? He
men çılc3.rıp bet lirayı verdim. 

- Kartleıim, ben bugün çalışamı· 
yarağım, hemen gidiyorum, dedi. Şap 
kaaını aldı ve gitti. 

Eı1 &evdiği arkadaıına deı Jiui an
latamıyacak kadal" sıkıtan Zeki Mite.
ta acıdım: 

- Allah nrse de, büyük bir fcl;,. 
ket olmasa •• diye düıünüyordum. 

Ertesi gÜn dairede müstacel iıler 
öyl<' bırbjr)njn arkasından bastcrdı ki, 
batımı kaşıyacak vaktim yoktu. Me· 
rakımı ta!mın için Zekiye çalap dünkü 
telaıııv:n sebebini rormağa dakika bu
lamıyordum. Maamafih aktam işler 

bitınce, bjra masası batında !aer halele 
ben &ormaıam da, biliyorum, o derdi
ni anlatacaktı. Her zamanki gıbi ak
ıam oldu, <liirt beı arkada§, bcr ... Ler 
çıktık. E.k•eriya gittiğimiz bırahaııe
nin masuma oturduk. Biralar, meze
ler geldi. Belki bir aile sırrı val"dır di· 
ye oteki <.rkaJaılarm yanında açıkça 

Zekiden tifahi rapor istemıyordum. 

Maam"lfih C:aha ben sormadan o bir 
aralık kulai;ıma eğildi ve dedi ki: 

- Biliyor musun, ben dün bir ho
vardalık ettim. 

Arkadatım kanıma ihanet eden ko
calardan değildi. Şaıırdım: 

- Deme, sen mi hovardalığa git
tin? 

- Evet, hem de kiminle biliyor mu-
sun? 

-Yoool 
Kulağnna eğildi: 
- Karımla, dedi. 
Allah alla, Zeki Mitat karısı ile 

hovardalık etmiı hu nasıl 19y? diye 
düıünüyordum. 

Anlattı: 
- Dün daireye her zamanki gibi 

vaktinde gelıneğe hazırlanıyordunı. 

Karımla aramızda bir maraza çıktı. 

Neden benim istediğim yemeği yapmı 
yor diye .. Atağıya mutfağa indim. 
tencereler kaynıyordu. Elime bir pa
çavra geçirerek tencereleri birer birer 
ocakların üstünden aldım ve gÜzelce 
çöp tenekesine boıalttım: 

- Beyendiniz mi? dedim. lıte ıim0 

di yiyecek bir ıeyiniz kalmadı. 
Karanın suratı bir kanı olmu§tu, 

ağzını bıçaklar açmıyordu. Biliyordu 
ki cebimde de on para yok. Evde haı
ka yiyecek le yok. Yeniden yapmağa 
da imkan yok. Çaresiz bir kuru ekme
ğe kalmıılardı. Baktım, nerdeyse göz
lerinden yaf gelecek. Dedim ki: 

- Gördünüz ya, timdi aç kaldınız. 
Fakat ben gene kocalığımı İspat ede
ceğim ve size yemek getireceğim. 

Kalktım. giyindim. Doğru daireye 
geldim, telaıımın sebebini anladın de
ğil mi? Para aramağa gelmiıtim. Ya 
muhasebeden veya senden para ala· 
mazsam halim ne olurdu? Bereket 
versin, muhasebeciden on, senden de 
beı lıra kıvırdım. Etti mi, on bet lira .• 
Abdullah Efendiye uğradım. En ne• 
fis tarafından bir bindi kızartması, 
hazır yapılmt§ bol rua salatası, iri iri 
patlıcan dolmaları, koca bir iatakoz, 
büli.sa camek&ııda gözüme en nefis
lerindeiı ne iliıti ise, hepsinden birer 
paket yaptırdnn. Koca bir paket ki 
ta§ıyarmyacağımı anladım da. hamal 
tutmağa bile mecbur oldum. Manava 
uğradım, meyvalarm en nadidelerİn· 
den ve en iyilerinde n aldım. Artık 
paraya kıyıyordum. Azizim, tam on 
lira masraf ettim. Keskin sirke küpü
ne zararmış. Ben de sabahleyin kız-

Yüzme yarışları 
(Başı l inci sahifede) 

ciliklerinden bir gün evvel yapılmıı 
o1maJı dı-. •yrıca liU huaiyetini de ar!'M 
tırmıttır. 200x~ hayı ak yanıına ırelin 
ce, hiç şüphe yok ?ci, bu yarı~ müsa
bakanın olduğu gibj, mevsimin de en 
mühim en heyer.anlı ve zevkli maç. 
olacaktır.. Fen.,rbahçe, Beykoz ve 
1 S. K. klüpleri bugün biribirlerinden 
pek az farklı, hatta hiç farksız bay
rak takımlarına maJ;ktir. BinaenJ.]eyh 
bunların yapacağı } arıı batlı ba<oına 
bir mÜsdbakaya ~cınin bile olacak ha 
hiliyettcdir. 

Erkek kadın 
Farkı var mı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
sporun her ıubesinde erkeklere faiktir 
tarzında bir iddiaya hak kazandırmaz. 
Kadm!ann, soğukkanlılık, maddi ve ma
nevi mukav~et. nüfuzu nazar çabuk 
karar verehılmek gibi bazı ha11alan er
k~kler kadar tekemmül etmiı değildir. 
Bınaenaleyh, kadmlann erkeklere • istis
naları hesaba katmıyorum • spord& tefev• 
vük edebileceklerine inanmam. 

Samiye Bürhan Cahit Hanımın kendi 
kategorisini bırakarak erkeklerin yanıı· 
na girmesine ve kazanmasına gelince bu 
netice, hakem heyetinin karanna ikti
ran etmiştir. Bu noktai nazardan da Sa
miye H. kupayı hak etmiıtir. Eğer bu 
hanımın erkekler kategorisine girmek 
arzusu, hakem heyetince kabul edilmit 
olmasaydı Vehbi Sait Beyin itirazı na
~an. dikkate alınabilirdi. Şimdi ise buna 
ımkan yoktur. Çünkü hakemin verdiği 
kararlar kat'idir. 

Ben galibiyeti daima çarpışılan veya 
Yantılan sahada ararım. Masa batında 
mu~affakıyet kazanmek iddialannm tay. 
~eti yoktur. Ben Vehbi Sait Beyin ye
rınde olsam ağzmu açıp tek bir kelime 
söylemez ve yenilme vakasını unuttur
mağa çalışırdım." 

Lander meselesi 
(Baş! 1 inci sahifede) 

kendine göre l>f'lki vazife a<idetıii{t 
b~.! hareketleri .~ük;iimetimizc., hOf 
gorülıneyerek mumaileyhin memleke
timiz içindeki iknmetinin kafi adJe· 
dilmit ol:naı•nrlan ibarettir. 

Armiıtron Vikers ıirketile bu iıin 
asla aU•kası yoktur. 

1 Is ve İşçi 1 
Milliyet 6a ıriit .. ula it ue ifçi i.ti
;y.nlae t- ediyar. lı .,. ifçi 
İatiyenler 6ir m•lttapla lı 6iiro
Mwra mtİracacrt etmelidirl•. 

lı arayanla r 
Daktilo bilirim adılıi yede hizınetiaa 

var. Her iş ~arnn. Avukat ve noter 

yanında çalışıınm. İg bürosu G. 

* • * 
Kantarcı biri a«le olarak ve ehven 

şerait]<, iş arıyor. İsteyenler İş büro
su . kantarcı olarak müracaat ctsinlıcr. 

1 RADYO 1 , __ 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL 1 
18 Gramofon. 
18,30 Fransızca ders (llerl•miı olanlara). 
19 Kemal Ni,.ui Bey T• arbıdaılarL 
20 Nebil oilu lamail Halda Be1 
20,30 Ke:nıaıll Raıat B. •• arbdaılan:ma. r._ 

faka tile Vedia Riu. H. •• Muaf fer B. 
21.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanar, Borsa hab•ri Ya aut ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ; Craınofoa. 
18, : AJaturka a&L 
18,45 : Viyolonael konteri. 
19,45 : Alaturka aa&. 
20,15 : Ajana b.aberlari. 

VARŞOVA, 1441 m. 
22,15: Piyano - Keman konseri. 23: Dana 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, S50 m. 

21: Budapefte konser heyeti (Haywaııat bab. .. 

fesinden naklen). 24: Siıan muaikiıi. 24,35: 
zcİ neıriyatı. 

21,05 H&lk konseri. 

ViYANA, sıa m. 
20: Leı Fall'in eserler.inden konser 21,35: Haf 
tanın müab.haheleri. 22; Orkestra konser i.. 
23.3.S: Da"' pt;.kları. 

MILANO, • TORINO • FLORANSA 
2 1: Haberler. - Smareılia'nnı eserlerinden 
"l ı triyarun düi ünü isimli opera temıili.. 

PRAC, 488 m. 
20,10: Konfera ns. 20,25: Halk ıarkılan. 20,45: 
"Vatanım,. isimli parça , 21;35: Bretamiya musi 
kisi. (lskoçyalıların eserlerinden) . 22: Senfo4 
ııik konser. 23.20: Salon orkeı lraıı 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli..k. 14: Hafif plaklar. 18: 
orkstra, 19,20: Devamı. 20,25: Pli..k. 21: Tap.il 
ni. 21.20: Senfonik Konser. 22.20: DOTanıı. 

dım ama, acısı İçime çöktü. Fakat e- Jll' 7 

•e döndüğüm zaman bendeki gururu ~l il ~ "' 
görmelydin. Paketleri birer birer açıyor d -\t' -\t'-,~·t 
muhteviyatmı41D.asamn üzerine yığıyor JJ ~ )Jt ~ 
dum. Amada çok §ey almıınn hal Aç, 
aç, aldığnn paketler bir türlü bitmi- Asnn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 
yordu. 

- Haydi bakalım, §İmdi sofrayı 
hazırlayın •• 

Aman azizim, ne sofraydı o.. Bi
zim evde düğün ot.aydı, vallahi böy
le sofra kurulamazdı. Üç ıiıe bira, bir 
ıite şarap ta almı§tmı. Onlan da açtık. 
Hülasa karımla enfes bir hovardalık 
yaptım. 

Zeki Mitatm dünkü tel&,ı artık an
laıılmııtı. Çün{cü o, evde hükmünü yü. 
rütmek için ara sıra böyle jestler ya- , 
par. 

Zeki en sonunda tunu il&ve etti: 
- Fakat azizim efendim, dedi, sa· 

na bir ,ey söyliyeyim. Karım bana bu 
sabah çıkarken ne dese beyenirsin? 
''Kuzum Zeki, ne olur, sen arasrra bid .. 
det etsen de, evimizin içi mükellef bir 
JOfra gÖrae .. Ne lezetli, ne nadir, ne 
enfes ıeylerdi o getirdiklerin? ..• ,, 

~~~~~~~~~~ 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 a,.lıiı 
8 " 11 .. 

Tiirkiye iç.in. 
L. K. 
4-
7 10 

14 -

Hariç için 
L . K. 
11-

14 -
28-

~~--~~~~~ 

Gelen nralc ••ri Terilmu.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜ.· 
rac.aat edilir. C.zetemia ili..nlanu mM'a
Jiyetini lı:abul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yetilköy raıat merk.Vnclen •eril- m•· 

IUmata •Öre bup.n lu.•a açık •• sakiQ 1 
olarak devam edecektir, 

9·8-933 tarihnde lıa•a tazyi..kt ..,61 mİ· 
limetre en ~ok sıcaklık 29 en az 20 der• 
ce idi. 



MiLLiYET ÇARŞAMBA , 10 ACUSTOS 5 
s 

M. Herriot dün şehrimize geldi.. 1 

(Başı 1 inci sahifede) l 
mına ıelamlamı'br. 

M. Herıriot Muhittin B. ye ver:ıdiği 
~vaptıa: 

c lsta.nbul'un muhterem Belediye rei 
ainıe bk me*kıdaş sifati.le teşekkür c· 
derim." demiştir. 

Numan Rifat Beyin burulan soma Yu
.suf Razi B. in M. Herı:ıiot'ya takdim 
ctmigtir. M. Herriot bu zevata lıcşckkür 
etµıiş, bilhassa : 

- « Çok zahmet ettiniz." sözleri ile 
mukabele etmişti.-. 

M. Herriot bu akşam Sofyaya gidi
yor musunuz? aualine de teklifsizce: 

- Hayir bu akşam giuniyorum, yok 
sa gi1mmıi mi istiyorsunuz?. Jitifesin
de bu1unmuştıur. 

M. Hcrriot mutcakibcn v~urdan çı
karak Numan Rifat ve Şevket Fuat B. 
lerk birlikte otomol>i11.e Tarabya'da Tq;
katliyım oteline gitmig ve rıhtımdaki 
halk tarafından alkışlammıı-tır. Numan 

M. Herriot nhtımda 

Rifat B. muhterem misafir ile refakatin 
deki zeat gerefüıe Ta.rahyacla husu.si bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafette Vali Mu· 
bittin, Muavini Ali Rim, ~.rotokol mü
dfüü Şevket Fuat, muhtelit mübade<le 
komisyonun Türk murahhas hevoti 
reısi Şevki azadan Esat, Fransız masla· 
hatgazan M. Baırhier hazır bulunmuş· 
lardır. 

Btı,gün M. Barbier de Tarabyacaki 
Fransız sefaretinde M. Herriot ~firuo 
bir öğle yemeği vere<:ektir. 

M. Herıriot Sofyada toplanaoalı: Bey
oıelmilel radikal sosyalist k<>D<gresine 
iştirak için yarm akşam şehrimizden 
Sn.'yava gid=ektr. Bıtlgar hükOmeti 
M. Herriot"ya bir cemile olmak üzere 
demiryollar umumi müdürü M. Boş
koff ole Başvekalete ait olan hususi 
vagonu şehrimize göndcımiştir. 

Bulgar eefiri M. Antonoff dün M. 
Boşkoff'u M. Herriot'ya takdim etmiş· 
tir. M .Herriot Bulgar hükQmctinin 
g<isberdiği nezakete teşekkür euniştir. 

Gece yarısı mülakat 
M. Herriot, uzun süren bir seyalıat 

ten ve üç aaat aüren bir ziyafette et• 
ufmdakilere n~teli aaatler geçirE'n hır 
müsahabeden sonra Tarabya Tokatli 
yan otelinde odasına çekilmiı, yatmak 
Ü'Zere soyunmağa batlamıftı. Kendisi· 
ne uzatılan kartı reddetmedi: 

- Buyunınuz, dedi. 
O, Üzerinde pantalonu ve gömleği, 

yatağın bir kenarına ilitmif, ben ıez· 
long üzeriqde otunnuf konuıuyoruz. 
M. Herriot•nun uzattığı aigarayr yak· 
tıklan aonra Türk - Fransız münaae· 
batı hakkında ne dütündüğünü sor• 
dum. 

O her gÜn, her adımında pek çok 
gazetecilere cevap vermek itiyadını 
elde etmit bir kolaylıkla §U cevabı ver 
di: 

Yeni Türkiye , 
- Ben Türkleri severim. Bu sebep 

le Türk - Fransız münasebatmm ia
tikbalde daha dostane olmasını iste
rim. Türkiyenin tarihini gayet iyi bi .. 
lir'm .. . Eski Türkiyeyi tanının. Sonra 
son on aene zarfında yapılan terakki 
yatı, inkılapları takip ettim. Şimdi si· 
zi ve yeni Türkiyeyi, sizin aranızda 
görmek, anlamak isterim. 

Ben layik demokrat bir Franl!zım. 
Bu sebeple sizi çok anlayabilecek bir 
vaziyetteyim. Halife, kadınlık maarif 
işleri beni çok alakadar ediyor. lzmir 
<le mektepleri gördüm , çok beğendim 
Ben bilirsiniz ki Franıada layik ted· 
risat için çok çahtmıt bir adamım. 
Siz de ayni gayeleri elde etmiı bulu· 
nuyorıunuz. Bu sebeple aramızd'l ma 
nevi yakınlıklar vardır. Bu itibarll\ si· 
zi çok iyi anlayacağun kanaatinde· 
yim. 

1009 senesinde Türkiyede idim .. U 
martla Mahmut Şevket Paıanm latan 
bula girişinde burada bulundum. Ah· 
düllıamidin tahttan indirilmeıine şa • 
hit oldum. 

Türklerin hasleti 
Tiiıklerin iki büyük faziJeti var• 

dır. Çalışkanlık ve namuskarlık. Bu 
sebepk ben Türkleri çok severim. 

Bu aeyahatiniz burada, iki hü
kilrnet arasında resmi bir vesikanın im 
zasilo neticelenecek midir? 

- Hayır. Gerçi ben bir mebustan 
başka bir ıey değilim. Bugün Fran.a 
da benim fırkaın mevkii iktidardadır. 
F .. kat burada reami bir aıfatı haiz de· 
ğilim. iki hükUnıet münaaebatmı istik 
bal.de daha çok dostane bir ıekle soka 
bılır!-Orn çok memnun olacağım. 

Rus yada , 
- Ruayadaki. tetkikatını7m mev 

zuu ne olacaktır.? 
- Ben 1924 te Ruayada idim. Sov· 

y1:.tleri esasen ben tanımııtım. Ve 0 za 
man Sovyetlerle bir ademi tecavüz mi 
sakı imzaladım. Bu defa davetlerini 
mernn\ıniyetle kabul ederek gıdiyo· 
rum. Maksadım. Görmek, anlamak ve 
:lüşür.melıtir. 

Dünya buhranı 
·- Dünyanın geçirmekte o[d.,ğu buh 

ran hakkında fikriniz nedir. B., buh· 

rana çaresaz olmak için ne yl\pmalı· - Sizin güzel memleketinizde her şey 
dır. güzel .... Gök yuzunuz güzel, yemitleri· 

-- Ben nikbin bir adaınım. Her za niz eüzel, yeıillikleriniz güzel.. 
man Avrupanın kalması için ça· Sonra arkadaılannı göstererek dedi 
hştım ve gene de çahıacağım. ki: 

BuhrP.n çok zaman devam edecek - Bakınız yemiı değil, sanki çiçek 
mi? Kat'i bir ıey söylenemez. Bu hu.. yiyorlar, denemez mi? 
ıusta yapılacak prograının b'şında Üç ~eyrek saat sonra otomobiller Ber· 
in~anları birlettinnek meselesi bulun.. gamaya varddar. Burada a&arı atika mu 
malıdır. Bunun için hükumet adam· bipleri cemiyeti katibi avukat Fehmi B., 
larJ ~ok çalıtmalıdır. Arad-'l. muvaffa.. Bergama kaymakamı ve Belediye reis~ 
kıyetler veya muvaffakıyet•i~likler !eri beylerle beraber bir çok zevat mİ· 
olabilir. Fakat nikbinliği elden bırak· aafirleri karııladı. Fehmi B. ziyaret edi· 
mamak lazımdır. Londradaki konfe· len eserler hakkında cok canlı malumat 
rana bir netice vermedi. Fakat istik· veriyor, Fransız mis&firlerimiz, bilha&-
balden ümidi kesmemek liizınıdır. A· sa M. Herriot bunları derin bir alaka 
merika büyük bir buhran gec\riyor. 
Fakat bir gün gelecek paraaının iatik 
rı.r>nı temin edecektir. ŞuraSI muhak· 
kak J.. \ cihana i c..tiza.m. vennek için sa 
hırlı olmaktan baıka çare yoktur." 

M. Herriot'ya teıekkür ettim. 
Ve kendisine rahat bir gece geçirme
ıini tc,menni ederek yanın9an ayrıl .. 
dım. 

1. Ra...U 

lzmirden geçerken .. 

ile dinleyerek, kemerleri, sütunları, işle
meli taşları, kabartmalan hayran hayran 
aeyrediyorlardı. Bilhaasa anfiteal? M. 
Herriot'yu çok alakadar etti ve ıu aöz· 
[eri aöyledi: 

- Buraaı ıimdiye kadar gördüğüm 
eıki eserlerin en güzelidir. 

Fakat vakit geçiyordu. Saat 5 te lzmir 
de bulunmak icin hemen dönmek lazım 
geliyordu. Dah;. bazı ye.-leri geznleğe 
vakit kalmamııb. Fakat M. Herriot buna 
razı değildi: 

- Akropolü gezmek için, yemekten 
İZ MİR, 9 (Mi<Lliyd) - M. Herriot vazgeçiyorum, dedi. ' 

seyahati ve Türkiye intibamı hakkın.da Arkadaılannın itirazlarına rağmen M. 
bana şu beyanatta bulunmuş!~: Herriot rehberi Fehmi B. iP. beraber va-

-- Memleketinize daha ayak basar li paıanın otomobilinde yalnız batma 
basmaz hakkımda gösterilen teveccüh tepenin yolunu tuttu. Daracık yoldan ko-
ve misafirperverJiğe nastl teşekkür e· ca otomobili geçinnek tehlikeli bir İtti• 
deceğ'1rıi bilemeyorum. İ:mrirden Ber· Fakat soför Rıza Ef. bunda o kadar mu· 
gamaya gittik. Oradaki eski eserleri zi· vaffakıyet e-österdi ki, M. Herriot hara· 
yaret ettik. Bergamaya giderken bütün retle şoförün ellerini sıktı. Vakit dar ol· 
yol imtidadmca gözüme ilişen mektep- duğundan Ml. Herriot en ehemmiyetli 
ler çok nazarı dik!<Mimi <:elbetti. Çok yerleri ziyaret ediyor, süaller aoruyor, 
çalışkan ve namu.skar köylünüz vardır. notlar alıyordu. Dönerken M. Herriot 
Tıpkı bizim köylülerimiz gibi.. tepeyi ziyaret etmek fırsatını kaçırmadı· 

Cümhuriyet ~ejiminin son senıelerde ğına son 3erece memnun görünüyordu. 
tu'ler y-.ıptığını ıize sormaya lüzum gör - Görmeaeydim. yazık olacaktı ve 
meyorum. En küçük köyk.re kadar her çok müteessir olacaktım. dedi. 
tarafta gördüğüm mektepler yeni reji· Oğle yemeği Fehmi B. in evinde ye-
min gayreti hakkında en parlak bir de· nildi. Yemekler nefia, serin içkiler meb-
1;• .!lr. zul, meyva boldu. Fransız miaafirlerimiz 

- Siyasi meşgaleleriniz arasında bun hakikat<!n çok meuınun kaldılar. Fehmi 
ca eserleri yazmağa rıastl imkan bulu.- B. ve refikaları Hf. bütün bu güzide 
yor3unuz? misafirleri son derece nezaketle ağırla· 

- Bence her işte nizam ve intizam dılar. M. Herriot ve arkadaslan bu miaa· 
,]Jizımdrr. Njzaınla dünyada her şey ola firperverliğe karıı nasıl te§ekkür ede-
bilir. Ben eserlerimi muntazam !llltler celderini bilmeyorlardı. Sofradan kalkı-
de ç•lışmak suret>k vücuda getiririm. lıyordu. Bu sırada bahçeye giren bir kız 
Eberiya geceleri çalışır ve yazarım. cağız M. Herriot'ya doğru geliyordu. 
Diğer bir süalimize M. Herıriot şu Sabık baıvekil ona doğru kottu ve ya. 

cevalıı vc.rdi: naklarından öptü. Şimdi bayram tamam 
·- Ben sulh adamıyım. Sulh iç.in bi· olmuıtu. 

dcik çare milktkri birbirinden ayıran Fotograflann objektifi önünde bir az 
noktalar üzerinde değ!, onları birbiri· poz aldıktan sonra, misafirlerimiz ev sa· 
ne yakınlaştıran noktalaır üzerinde dur biplerinin ısrarlarına rağmen kahve ve 
maktır. Milletleri birleştiımeğe çalış· dondurmadan feragat mecburiyetinde 
:nahdrr. Su1hü yapacak olan Maariftü. kaldılar ve tekrar otomobillerine yerleı· 
Bu itibaırJa Bergamaya gidip gcyrkcn tiler. M. Herriot kahveyi R01adiyede İÇ· 
yol imtidadmca gözüme ilişen mektıep· mek teklifinde bulundu. Bir saat aonra 
!er çok nazarı dikkatimi <:elbetti. Reıadiyenin küçük kahvesinde meıe 

Muhterem misafiri çok aıkmamak ;. dallarıyle •Ü•lü bir kameriye altında tek 
çin, son bir aüal ol.arak Gazi hakkında· rar toplanmıı bulunuyorlardı. 
ki fi kir ve intihalarmı sorduk. Dedi ki: Seyahatlerinin gayesi hakkında bir iki 

_ Gazi Hz. ni henüz tanımak :;;.ı:1 sormak için bu firsattan İstifade eı-

,erefine nail olmadım. Fakat her M. Herriot siyasi beyanatta bulunrni
şahııı uerlerile ölçülür. Gazinin e- yacağmı aöyledikten aonra milli.kat ta· 
serleri ise meydandadır. Bilhassa lehine nezaketle katlandı: 
inkilabın ilk merhalesi olarak hila· - iktidar mevkiinde olmadığımdan 

k istifade ederek Türloiye ve Rusyayi tek· 
let ve saltanatı ilgaya arar verme rar görmek iatedim. Bilhasaa Amerika· 
si, Gazinin büyüklüğü hakkında ya yaptığını son seyahatten aonra Gar· 
lazım gelen fikri vermif ve tarihe bin ve Şarlrin inaanlan ve eserleri ara· 
geçirmi,tir. Ben Gazinin hayra. sında bir mukayeae yapmak beni çok 
nıyım. Fazla bir fey söylemeğe cezbeden bir sebep olmuııtur. Türkiyeye 
artık ne lüzum var? ayak bastığım ıu bir kaç aaatten beri İn· 

tibaatimi söylemek lazımsa. mükemmel· 
IZMlR 9 (Milliyet) - Eski Fraruız dir, diyebilirim. Bergama ·ziyaretimden 

başvekili M. Herriot ve kendisine ttla- çok memnunum. Maalesef bu ziyaret 
kat eden zevat sabah saat 9 buçukta gel pek acele oldu. Ben iıleri yavaı yavat 
diler. Fransız konsoloshanesine çekilen görmeği tercih ederim. iyi it böyle olur. 
bir telgrafta misafirlerin Bergamayı zi. Türk milleti ve onun büyük reisi Ga· 
yaret arzusunda oldukları bildirilmiı ve zi hakkındaki hissiyatımı soruyorsunuz. 
vilayet ona göre tedbir almııtı. Ne kadar cloatane old'uklarmı göstermek 

M. Herriot vapurda hükiimet namına için aize iki hadise zikrebnekliğim kafi. 
vali Klınn paıa, ıehir namına Belediye 1924 te hariciye nazın olduğum zaman 
reis vekili Faik, fırka namına Hacim Türkiye ve Fransa arasında muallakta 
Muhittin B. ler ve Franaız koloniai iatik. olan bir mektepler meselesi vardı. Ben 
bal ettiler. Şehir namına kendiaine gÜ· radikal ve layik olduium için Türlriye-
zel bir buket verildi. Çok samimi görüı· nin iradesini pek ala anladım ve ihtilaf 
melerden sonra, miaafirlerimiz karaya bu suretle..llalledildi. 
çıktılar. M. Herriot vali pılfanrn otomo- Suriye ile olan ihtilaflı meselelerin a· 
bilinde vali pılfa ve Fransız ceneral kon· hiren halli de benim gayretimle olmuı· 
solosu ile hareket etti. M. Herriot geç· tur ve Türkiye hakkındaki dostane his
tiği yerleri ve ıehir manzarasını daha iyi ]erimin bir delilidir. 
görebilmek için şoförün yanında otur- Muhavere esnasında avukat Nuri Sıt• 
mağı tercih etmişti: k B 

Takip eden diğer altı otomobilde de 
1 
~ Hatırlayor muaunuz reis B., dedi, 

M. Herriot'ya refakat eden zevat ve müs 1912 de Lyonda tahailde olan Türk ta· 
takbilin bulunuyorlardı. [ebeyi, Balkan harbindeki mağlubiyeti· 

Otomobil . kafilesi s~t ~d': Reıa~i".e- miz sıruında reisi olduğunuz Lyon be-
Y<; v"."dı. Bır kaç dakika utirabat ıç!n lediyeaine çağırarak, bize dıemiştiniz ki: 
mıaafırler kah!'~~ ot~~dular:. ~ Herrıot «- Mağlubiyetinizden fütur getir-
Y?l boyu~ca gozune ılışen buyuk t~ak· meyiniz. Biz Fransızlar da 1870 de Al· 
ki ~ser}erıne ne kadar hayran old~gunu • ınanlara mağlup olduk, fakat fütur ge
v~lı Kiizmı paşaya anlatıyordu. Dıyordu tirmedik. Azimle çalı§arak bugünkü yük 
ki: sek terakkilerimize nail olduk. 

- lzmir! ilk defa ~la~k yirmi beş ae- M. Herriot gülümseyerek: 
n~. e"".el .zıyaret. ".tmıştnn. Salt?-n~t '.'.e _ Evet, çok iyi hatırlayorum. dedi 
hıliifetin ılga51 gıbı, .muaz~ ~'r: ınkıliip ve fütur getirmiyeceğinden çolıÖ çabuk 
la başlıyan cumhu.'."'yet . reıurunın _ ·~~ kendisini tophyacağından, 0 dakikada 
ıenele~_de ~e yaptıgım •.~~- soı:?-1aga lu- size o sözleri söylerken emin idittL O 
zum gormuyorum. En küçük koylere ka· dakikadan beri hiaaiyatnn hiç değişme. 
dar her tarafta yükseldiğini gördüğüm miştir. 
mektepler yeni rejimin gayreti hakkında M. Herriot aerin bir kadeh su içtikten 
en parlak delillerdir. Bilhassa Gazi Hz. sonra dedi ki: 
nin memleket barsini yenilemek için e- _ Bir kadeh auyun kıymetini anla· 
aas tuttu~u «Laicisation» ~kri~in hayra- mak için Şarka gelmeli. 
ruyım. Zıra b~,. F_ransız ınkılabırun da Otomobiller son sür'atle Izmire doğ· 
esaslarından bındı~. ru uçuyordu. Çünkü vapura yetişmek 

Eski Fransız baıvekili Türkiye hak. lazrmdı. Bununla beraber Ka11ıyakada 
kmdaki esiri hatıralarından şekle bahae- çocuk yuvaaı ziyaret edildi. Belediyemi· 
diyor: · zin bu son eseri Lyon belediye reisinin 

- Hareket ordusunun başında Mah· takdirlerini kazandı. 
mut Şevket paıa lstanbula girdiği za. Vapura dönmezden evvel Gazi mey· 
man, ben de orada idim. Dalına heyecan· danında ve Gazi heykeli önünde kıaa bir 
la hatırladığım bir hadiaeye ıahit olmuş· müddet tevakkuf edildi. Lyon belediye 
tum. 31 mart irticaı ezilmiıti. Bir çok reisi bundan istifade ederek 9 eylUI ser• 
Türk zabitlerile birlikte Tarabyada idim. gisi hazırlıklarına bir göz atabildi. 
Muhaverelerimizden sonra Türk zabit- lıten anlıyan bir nazarla takdiratta bu· 
!eri tehit düşen arkadaılanrun hatırası· lundu, valimize sitayiıkar bir lisanla 
nı taziz için yapılan bir merasime gidi· bundan bahsetti. Yakında onuncu yılım 
yorlardı. Beni de lutfen aralarına kabul kutlulayacağnruz Cümhuriyet rejiminin 
ettiler. Heyecanlı bir nutuktan sonra iç· icraatı hakkında sıtayişlerini bitiremiyor 
!erinden birisi tebit aileler için para top• du. 
!adı. O zaman altın para devri idi, Bü· - Sonnağa lüzum yok, etrafa bak· 
tün zabitler küçük keseler iç.inde ne ka- mak kafi. Bu eserler her adımda göze 
dar altınları varsa verdiler. ianeyi top· çarpıyor. 
layan zat yabancı olduğum için benim Vapurda M. Herriot'ya Asarı atika 
önümden geçmedi. Fakat ben yanına koş muhipleri cemiyeti namına Vali Kazım 
tum. Ne kadar param varsa, hepsini ver- paıa tarafından nefi! bir fotograf albu
dim, mu takdim edildi . Bunda,., cok mahzuz 

.. Reşadiye köylüleri misafirlerimizin Ö· olan M. Herriot, bu albumu • Lyon bele
nune "?I .bol .karpu~l'.'r sennişlerdi .. Kar- diyesi kütüphanesine hediye edece~im 
puzlar ıştıha ılc yeruhrken M. Hemot şu aöyledi. 
aözleri aöylcc!i: Vapur büfesinde soğuk içkileı ik.·am 

Yarın neler 
Olacak? 

Yüzme müsabakamızın programı 

Bu Cuma bütün deniz müsabakala· 
rmın bir araya sıkııtığı bir Cuma ola· 
caktır. Yelken yanşları, kürek yarıılan, 
yüzme yarışları hep ayni g:ünde ve ata· 
ğı yukarı ayni aularda yapılacaktır. 

Bundan baıka Veli Efendi çayınrun 
mevsimin üçüncü at yanıı da yapılacak 
ve F enerbahçe atadmda atletizm yapı
lacaktır. 

Bütün bunları telhis edersek Cuma 
günü muhtelif bet spor §Ubesi faaliyet 
halindedir. Binaena_leyh aporcular Cu· 
malanndan artık şikayet edemezler. 

Şimdi ayn ayn yazalım: 
Yelken yarıfları 

Yann yelkenciler için epeyce mühim 
bir gündür. Geçen hafta alınan netice
ler oldukça iyi idi. Bu aefer d~ elde e
dilecekler büyük merakla beklenmekte
dir. Bilhassa ıarpiler yarııı çok merak
la beklenmektedir. 

Memleketimizde Doktor Demir Tur· 
gudun sarfettiği gayreti ve arkadaşla
rının himmetiyle canlanan 1>u yelken 
sporu beynelmilel sahalarda bize şeref 
getirecek yelkenciler yetiıtirmekte ge
çikmiyecektir. 

Kürek yarışları 
Bu yarışlar mevsimin ilk kürek ya

rıtlarıdır. Fenerbahçe, Galatasaray. Bey 
koz ldüpleri çok hararetli bir çalışma 
devresindedirler. Bilba"a Galataaaray 
kürekçileri . bu müsabakaları kazanma· 
ğa azmeyledikleri söyleniyor. Ancak tah· 
minimize nazaran bu sefer bu birinciliği 
kazanmak pek kolay birşey olmıyacaktır. 
Çünkü ıe11iz sadasız çalıp.n Beykoz ve 
F enerbahçe klüpleri denizcileri de için 
için kaynamaktadırlar. Alayişaiz ve mun 
lazam çalışan daima birinciliğe hak ka 
zanmııtır. 

Kürek yanılan Modada olacak ve 
beynelmilel meaafeler üzerinden kotu· 
lacaktır. 

Yanıları idare edecek olan ha. 
kemlerin esamiaini ve programı ay .. 
nen a§ağıya dercediyonız: 

Bcq Hô.kem Ahmet Fetkeri B • 
Hakemler: Deniz Federasyonun 

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

Yüzme komitesi reisi E1ırem 
Rüftü Bey. 

Deniz federasyonundan Abda
rahman Bey. 

Her Rit, Alman mektebi Jimnaıı 
tik hocası. 

Y. M. C. A. jimnastik ve sa •por
ları müdürü llhami Bey. 

Müsabaka katibi: C. Kemal B. 
Spiker: Spor maharririmiz Muh· 

teşem ôzdemir B. 
Yarışlar da her sınıf yüzücü i

çin ayrı ayrı dü,ünülmüf ve idare 
edecek olan hô.kemlerin ekseriyeti· 
nin fikri alınm1fhr. Y arif progra
mı şudur: 

1 -100 metre •erbut erkekler 
2 - 100 metre serbest kadınlar 
3 - 400 metre serbest erkekler 
4 - 200 metre kurbağlama er· 

kekler. 
5 - 200 metre kurbağlama ha

nımlar. 
6 - 100 metre sırt üstü erkek· 

ler. 

içinde topu topu üç müsabaka yaptırdı. 
Ve doğrudan doğruya Türkiye birincili 
ğine arzetti.Halbuki Vaktin ve bizim yüz 
me yanılaruruz bu sporculara çok sıkı 
iki müsabaka daha ihzar etmit oldu ki, 
bu, hem onların, hem de ldüplerin men· 
faati noktalarından faydalıdır. 

Atletizm Bu bakalım kimin itine yarayacak ve 
kimin yaramayacak yann göreceğiz. Gene ayni giinde Fenerbahçe ata· 

Yüzme müsabakaları dında Fenerbahçe klübü beıinci atle
tizm müsabakaaını yapacaktır. Bu 

Bundan ba!ka Vakit refikimizin Mo- klüp bu mevsimin tam bir zaferle l:>i· 
dadaki yüzme havuzunda tertip eyle- tirmektedir. Filvaki Fenerbahçe Gala 
mit olduğu yüzme müaabakası da ala· 
ka ile beklenmektedir. Gazetemizin de taaarya mağliip olmuttur.Ancak bu 
tertip ettiği yarış yüzücüler için pek mağlubiyet çok galibiyetlere efdaJ. 
mühim olmuıtur. Çünkü bütün bu mev· dir. Bu iıte atletizm kaptanı Sezaiyi 
•İm icinde tam formunda olduklan hal· unutmaınak lazımdır. Her halde bu 
ıd • ·dd · beki k · kaptan klübü için müfit olan bir uzuy e nizami miı eti eme zaruretın-
de olanlar da bu yanılarda aerbest yü. dur. 
zecekler ve kabiliyetlerini öteki rakiple- Yarın atletizm müaabakalan iki 
rine iabat edecektir. Bu noktalardan da grup üzerinden yapılacaktır. 
bizim yanınruzdan, bir giin evvel yapı Birincisi F enerbahçe senelik birinci-
lan bu yanılar, bu merakı bertaraf de- liği, öteki de Pentatlon müsabakalan· 

ı 1- 50 metre 12 -14 ycışındakl 
çocuklar için serbest müaabaka 
(kız ve erkek çocuklar girebilir). 

8 - 50 metre 14 • 16 ya,ında ço
cuklar için serbut müsabaka (ku 
ve erkek çocuklar gİredilir ). 

9 - 100 sırt üstü hanımlar 
10 - 200 metre serbest erkek

ler. 
11 - 1500 metre serbest erkek

ler. 
12 - 200 metre serbut hanım· 

lar. 
13 - Tramplen Atlaması. 
14 - 400 metre serbut hanım

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

ya serbest tekaütlBr. 
11- Türk Bayrak yarıp 
18 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türk bayrak 

yarlft. 
20 - 4 X 200 bayrak yarıfL 
Müsabakada atlamalar puvana 

dahil değildir. 
Diğer yartfların hep•i bilaistİs· 

na puvan alacaktır. 
Vaterpolo maçlarını bir günde 

bitirmenin imkanı olmadığı için 
• müsabakalarımızda V aterpolo ma· 

çt yaptırmayacağız. 

§Öyle puvan alacaklardır: Birinci b\r, 
ikinci iki, üçüncü üç. 

Müaabakalan aıağıdaki hakem he • 
yeti idare edecektir: 

hhan, Ekrem, Ali Rıza, Şekip, Ve
dat Abit, Hadi, lbrahim, Omer Be
aiın, Muhteıem Ozdemir, C. Kemal, 
Prak, Abraham beylerdir. Y antlar 
tam ikide bqlayacaktrr. 

Konyada Galatasaray 
kazandı 

KONYA, 9 (Milliyet) - idman 
yurdu ile Galatasaray takrmr ara
sında yaprlan ilk maçı ikiye kartı 
l•ir sayı ile Galatasaray lehine neti 
celenmİftİr. Galatasaraylılar hake 

min tebdil edilmesine razı olmadık ' 
ları için oyun yarıda bırakılmıı· 
tır. 

lzmir denizcileri ğil bilakis teştit edecektir. Her halde dır. Pentatlon müaa.bakalan Olimpi· 
Vakit gazetesi 11 Ağustos Cuma günü yat nizamnamesi mucibince ıu koıu· lZMlR, 9 (Milliyet) - Yüzme 
Yüzme yarı•ı yaptığından dolayı bu lardan mürekkeptir. b ' u ı c· "t tın 200 müaa akalarına i•tirak etmek üze-mevsimin yüzme proğramma çok bü- zun at ama, ın a a, met• T 

yük iyilik yapmrıtır. Çünkü deniz heye- re sürat, disk, 1500 metre. re dokuz kitilik bir kafile yarın fa-
lı zavallı yüzücülerimize bütün mevsim Bu mü~kalara giren atletler tanbula hareket edecektir. 
-~-·············································· ................ ,,,,,,,,, .................... . 

wn:;~~;,~:;~:ı::~I J:~~~!~~;.:~ 1 x:ı::;t~~:r 
tir: Elganı5tana gıdecekler (B 1 · · h"fed ) 

Sö 1 di"' .. O • . kad aşı mcı sa ı e - Telif ve tercüme heyeti kadrosu y en gıne gore ruversıte ro- . • , 
20 iri · ı--ı.. t bi - 'ilmi" t" B "iri sunda isimleri oı--·an eski bocalardan telefonla bana vapurculara ıblag et• 

şıo~..., es teo tır. uı ~,. k"" b br b 1 el 
güne kadar kadro tamamlanacaktır. Şim· bazıları Efganistana gitmek üzere ha- ~c ~~re .. a~ı d le ıea~~~ u un u. 
diye kadar heyete girenler fen fakülte- zırlanmaktadırlar. Bunların ekserisini I armV k~I Beun f avde~ ~ttig~ 1vapur.cb-u · den Malik L" Ali Vehbi Omer dkotorlar teşkil etmektedir. Bu bocalar ara e ı ye en ının emır ennı ı 
sın , ıgor, , . . . .. .. l"' ... ed .... o 
Şevket, Hukuk fakültesinden Memduh, Afganıs~ .~nde kursuler alacak· e~ ec.;!l'ım. • .. 
Münir, Edebiyat fakültesinden Şerif, lardir. Cildıyecı Haııan Reşat B. eltin ferenüh eden malumata goN!, Ce-
Ali Akrem Beyler, Tıp fakültesinden üniversite ~nliğine müracaat eder<;.k lal Beyetendi, vapur~ulara, araların· 
Besim Omer Pı. dir. Diğer on bir za. mulga Darulfunun hocalarından oldugu da anJa§malannr tavaıye etmekı.-, ak. 
tın intihabı bugünlerde neticelenecektir. na dair bir vesika. istemi!t!r· ıi takdh-de 1 e;ı:lulden. i?bare~ ~usu~i 
Tercüme ve telif heyetine kadro harici Maarıf Vekilı vapurların faalıyetlennın tatilı katı· 
kalmıt hocalardan aeçilirken hariçte va· Maarif vekili Dr. Reıit Galip B. cu· yen mulra.rrer bulunduğunu ve kabo-
zifeleri olmıyanlar tercih ediliyor. martesiye kadar evinde iatirahat edecek, tajm d<0vlet deniz yollan itletmo ida· 

Der•ler ve talebe cumartesi günü Üniversiteye gelerek reainc" temini zanıri olacağını ilave 
Ecnebi profesörler de geldikten son· metgul olacaktır. ten bildirmektedir. 

ra, kadro tamamlanınca evvela Ünive.-· Bugün fki ecnebi hoca geliyor Dün anlaf1Dıf olan vapurculnnn 
site için yeni t01kiliit kanunu layihası Bugün Almanyadan ıehrimize iki ec- bu aabah yapılacak aon temas netice-
vücucle getirileeektir. Ders programla. nebi Pr. daha gelecektir. Bunlar Richard ainde aralanndaki itilaf keıbi kati· 
n, talebe vaziyeti, hocaların tedris tarz. Curant ve James Franch' dır. Cumartesi yd etmiı olacağı cihetle Sadullah Be· 
lan. hariçteki m01guliyetlerinin tekli ne günü de iki Alman profesör daha gele- yin davetine birlctmit ve tamamen an 
kadar olacağı tesbit olunacak, bunlar İ· cektir. laıılmıı bir halde icabet etmeleri bek· 
çin ni7.8mnameler yapılacaktır. E.saı iti.. t~ .. ı·elıa an/isi lenınektedir. 
barile Üniversitede öğleye kadar tedri· Üniversite idare heyeti dün emin Dr. 
sat teldi kalkmaktadır. Zaten hukuktan Neşet Omer Beyin riyasetinde toplana· 
maada diğer fakültelerde öğleden aonra rak Gureba hastahanesinin anfisi için 
da ders ve tatbikat val'dl. Bu aene ba- inıaat ihalesi yapılınııtır. 
ıından itibaren hukukta da öğleden son· V nİl'Crsite diplomasi 
ra den Te seminer mesaisi konacaktır. Üniverıiteden temmuzda ve eylul d<>Y 
Talebenin devam mecburiyeti hususu da resinde mezun olan talebeye Üniversite 
bir tekle bağlanacaktır. diplomaaı verilecektir. Temmuzda imtİ· 

Hukuk fakültesinin tahsil müddetinin 
hanlannı bitiren talebenin diplomalan 

dört seneye çıkarılması mevzuu bahis hazırlanmaktadır. Universitenin ilk me-
değildir. zunlannın diploma tarihleri 1933 olmak. 

Esasen bu bir sene muvakkat kadro tadır. Bu tarih Cümhuriyet iJiirurun onun 
ve teşkilatla idare olunacağından, önü- cu yddönümüne ıeaadüf ebnektedir. ........... ,.,. .............. _ ................. - ..... 
edildikten sonra, Vali paşa, Belediye rei
si ve fırka reisi beyler ve Fransız kon· 
soloshaneai erkanı misafire ve arkadaı· 
larına veda ettiler. 

Saat altıyı geçerken vapur demir aldı 
ve htanbula hareket etti. 

Abidin 

M. Herriot iki talebemizin beş 
senelik tahsilini üzerine alıyor 

IZMIR, 9 -OMilliyet) - M. Herriot 
Karşıyakadan geçerken çocuk yuvaaını 
ziyaretten sonra vali Kazım paşaya şun
ları söylemiıtir: Lyonda bizim yüksek 
bir Ziraat mektebimiz var. Türk milleti· 
nin hana gösterdiği yüksek teveccühe 
naçiz bir mukabele olmak üzere Ziraat 
mektehinizden mezun bir efendiyi bu 
mektebe, bir talebenizi de Sanatlar mek
tebimize yerleştirmeği ve bunlann beş 
senelik tahsil masraflarım görmeği üze· 
rime alıyorum. 

Vali Kizun paşa M. Herriot'ya hara· 
retle teşekkürde bulundu. 

M. Herriot'nun telgrafı 
IZMIR, 9 (Milliyet) - M. Herri· 

ot burada ~ördüğü çok samimi misa
firperverlikten son derece memnun 
ve miitehassis kalrr.ıştrr.. M. Herriot 
va??U:-Un telsizile Bn~velcil ismet Pa
şaya , Hariciye vck·n T .. vr•, Iıü~ti\ B 
ye bi ·ı:-r telgı-af çeherek duygularını 
bildirmiştir. 

Mu:;;aller B. 
Sabık Edebiyat fakültesi reisi Ali Mu· 

zaffer Beyin Maarif Vekaleti yüksek ted 
risat umumi müdürlüğüne tayini tekar· 
rur etmiıtir. 

T ~r<iimei haller 
üniversite kadrosuna yeniden alman 

ecnebi ve Türk hocaların tercümei hal· 
!erini bugün de n01re devam ediyoruz: 

Calıit Arifi Bey 
Pariıte, Sen Lui lisesinde, her sene ia

mi iftahar levbalanna geçmek ıartile 
mezun olduktan, huıuıi riyaziye ıın.Jfla
nnı da ikmal ettikten sonra, Fransada 
en zor ve ciddi müsabaka ile talebe ka· 
bul eden Yükaek Muallim Mektebile 
Polytechnique'in müsabakalanna iıtink 
etmi§, ve her ikisinde muvaffak olmut· 
tur. Fakat muallimliğe ve hasbi ilme •· 
lakaaı dolayısile Yüksek Muallim Mek· 
tebini tercih etmiı ve oradan parlak mu
vaffakiyetle mezun olmuıtur. Yüksek 
Muallim Mektebi Franaanın en yüksek 
bir ilim müessesidir. Şimdiye kadar bu 
müesseıeye pek az ecnebi talebe girme
ğe muvaffak olmuştur. Cahit Arifi Bey 
ilk Türk talebesidir. 

Aldığı sertifikaları: 
1 - Tamami ve tafazüli tahlil. 
2 - Umumi fizik. 
3 - Y iiksek riyazi tahlil. 
4 - Riyazi m ·un~k 

M·•hmet Bey 
Pcitler;. ii_ ~n';n fe:•eıe sıru!ıntl~ :kcrı 

Kemal B. şehrimizde 

lktıaat vekaleti Hukuk müşaviri 
Kemal Bey, vapurcular itinin hukuki 
cepheaile meıgul olmak Üzere §ehri
mize gelmittir. 

1 Eylulden itı"baren Türk limanlan 
arasında tatbik edilecek yolcu ve e~ya. 
tarifelerini hazırlam.ağa memur ko
misyon, pazar gü.nü dördüncü içt1rna• 
ını yapacaktır. Komisyona riyaset e

den deniz ve hava müstefarı Sadul. 
!ah Bey, C§Ya tarifelerinin yüzde dok· 
san tesbit edilmİ§ olduğunu ve pazar 
aünii ikmal edileceğini söylemiştir. 
Mütealnp içtimada da yolcu tarife 
projelerinin müzakeresine başlana• 
caktır. Sadullah Bey, Devlet deni• 
yollar. vapurları tarifelerinin diğer 
vapurlardan yüksek olması varit 'lll\· 
m1yacağım, kanunun Ücretlerden mÜ• 
savatı emr&ttiğini •ilave etmiıtir. 

Hus\1si vapurlara kıymet takdirine 
memu ... komiıyon, dün de toplanmıı 
ve muayeneleri biten vapurları kıy
metlerinin takdirinde eaas olacak for 
müllerin telifi için hararetli mÜ'Zak~ 
ratta bulunmuıtur. Komisyonda aza 
bulunan lnğiliz Loyd Mı.ter Dnit dün 
rahatsız bulunduğundan bu huauatakl 
müzakerata bugiin aaat 11 de yapıla· 
cak içtimada devam edilecektir. Ko
misyonun vapurlara kıymet biçmeıl 
ve takdir edilecek kıymetleri ilan ede 
rek meıaisini bitirmesi daha bir haf. 
ta, on güne mütevakkıf görülmekte-. 
dir. 

hocasının takdiriyle beraber, felsefeden 
birinciliği kazanmııtır. 

Lyon Darülfünunda ıu sertifikalan 
almıştır: 

1 - Poikoloji . 
2 - içtimaiyat ve ahlak. 
3 - lfrı::ım! F ebele ve lojik. 
4 - Pc< :ığoji. 
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Amerikan l{oleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 
Kız Koleji, Arnavutköy 
Tel: 36.160 

Robert Kol.ej. Bebek 
Tel. 36.3 

Hektep İngi lizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Franr 
sızct ihtiyarı olarak mütehassıs muallimler tarafından öğretilir. Aile 
nayatı yaşatılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber miı.Iİ terbiye 

ve kültüre sonderec<o ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret şu.lıesi vardır. 

ÜNiVERSiTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mükemmeldir ve talebenin vukufilarına, fikri terbiyeleri""' 
lıiz.met eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi ııporlan 

ile gençleri beden.en ve ruhen yükseltic. 

Nehari ücretlerinde tenzilat vardır. 
MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine ve 
--- ve nafia mühendisi yetiştirir. 
SANA Yl KURLARI: Elektrik: ve tesviyeci ustabaşı ve makinist 

_ yetişti~ iki senelik ameJi kıu.lardır. 

1 Ağuatoatan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cufna günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 - 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günli ba,lıyacakbr. 

Fazla maliiınat için mektupla da müracaat olunabilir (4276) 

IST ANBUL'un MONTE KARLOSU: Küçük Çamlıca' da 

Güzel Orman Çiftliği 
yalnız İstanbul'un değil, bütün dünyanın en güzel ve en temiz manzara ve 

havasını sinesinde taşır. Yazlık mübeyyen kristal salonları, nadide ç.ım 

orınanlarile neşe ve sıhhat kaynağıdır. 

Cemiyetlerin müeamere, tenezzüh, nişan, ve evlenme merasimini ehven 

.eraitle kabul eder. Kadıköy iskelesinden Cuma ve Pazar günleri mımta
zam otobüs seferleri yedi dakikada çiftliğe gider. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: '! 

İstanbul Erkek Lisesinin yeni nakledildiği Düyunu Umu 
miye binasında yapdacak tamirat, tadil ve İnşa işleri 29-8-933 

-tarihine ınüsadif Salı günü saat 16 da ihale edilınek üzere ka

pah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif ve 
şartnamelerini görmek üzere ın e.dciir mektepteki komisyon ka

lemine ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü temina 
tı muvakkate makbuzlaril ~ komisyonuınuza müracaatları. 

. (3863) 5217 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sıvas hattı üzerin de kalın civarında kain taş oca

ğından (5,000) metre mik'ap balastm ihracı kapalı zarf usu
Ji]e münakasaya konulınU§tur. Münakasa 22-8-933 tarihine 
ıiıüsadif salı günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Veki.leti Müıı
teşarlık makamına İcra edilecektir. Münakasaya iştirak edecek
lerin teklif mektupları, (287 ,5) liralık teminatı muvakkateleri 
ve cari seneye ait Ticaret Odası vesikalarile birlikte ayni gün 
ve saatte münakasa komiayonunda bulunmatan lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankara' da Nafia Veka 
leti Levazım Müdürlüğünden, lstanbul'da Haydarpaşada Li
man işleri Müdürlüğünden bir lira mukabilinde tedarik edebi-
lirler. (3723) 5209 

Rusyaya gönderilecek 
Stajyerler hakkında 

Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Rusyada mektep ve fabrika! arda azami bir sene staj gördükten 

sonTa Kayaeri'de kurulacak mensucat Fabrika.mm iplik, dokuma, 
boya ve apre fubelerinde usta ve uatı< muavini olarak istihdam edil
mek üzre Rusyaya talebe gönderil~cektir. 

Aşağıda yazılı tart1arı ve vesaiki haiz olanların iıim ve adrealeri 
ve üç kıt'a fotoğraflarile beraber bankamız, pamuklu fubeıine niha
yet Ağustosun 15 ine kadar mü~acaat etmeleri ilan olunur. 

Bu hususta timdiye kadar iktisat vekaletine ve . bankamıza müra
caat etmi' olanların müracaatları nazarı itibare alınabilmek için atide 
i vesaiki derhal ikmal edip gönde rmeleri lüzumu tebliğ olunur. 

1 - Türk olmak, 
2 - Sanayi veya mümasi 1 me klep mezunu olmak veya fabrikalar 

da çalı•mıt bulunmak. 
3 - Askerlik hizmetini yapm ıt olmak. 
4 - Tahsiline ve bulunduğu hizmetleT" ve kazancına ait kendi 

el yazisile tercümei hali (lisan bilip hilmediğı) 
5 - Tahsiline ve çalıftığı fabrikıo.lardakı hizmetine ait f&hadetna 

me veya tasdikname suretleri, 
6 - Fabrikada çalıtabileceğı ne dair sıhhat raporu, 

7 - Hakkınd" kimlerden mal ümat alınabileceği, 
Bu teraiti haiz olupt.u ıtajiyer liğe seçilenlerden avdetlerinde ban 

ka emrinde çalıtmak hual.tıunda bir l.tahhütname alınacakbr. 
(6182) 5267 

Milllyet'ln romanı: 13 

YClZClll:G. delaFOUCHARDIERE 

FASIL(V) 

(Bouil nerede lrenıline geliyor?) 

Bouif kendine ııeldiii zaman çok ıa
tırclı. 

Önünde, ıağında, aolunda sıra ile di 
zilmiı karyolalar vardı. Bunlann her 
birinde birer hareketaiz tekil oturu
yorclu. 

- Hah.... Kı,la koiutuna tıkıldık .. 
Demek gene seferberlik baıladı ... Ben 
zaten i~lerin bu kerteye geleceğini 
aöylemiştim .. 

Yatağında güçlükle doğrularak 
sağ tarafındaki komşusuna seslendi: 

- ihtiyar, bana bak ... Ne oldu? ge· 

Tercüme: Kamran Şerif 
ne muharebe mi batladı? 

Komtu bu ıuale sadece ııamh bir 
nazarla cevap verdi. 

Bouif sol taraftaki komıusuna dön
dü: 

- ihtiyar ... Sana in11a.n gibi söz 
aöylenirae cevap verirsin de(il mi? Kı>
nufAcak mısın? yoksa kafana bir f<'Y 
atayım mı? 

Hasta bakıcı kadm müdahale etti: 
- 26 .... Yerinde tek duracak mı

sın? 
- Haaa ..... Şimdi anladım... De

mek hastahanedeyim .. Yoksa yara
landım mı? .. insan burada yanılıyor, 
yahu .... 

Hasta bakıcı yaklaşıp Bouif'e bir fin
can ıhlamur uznttt. Bouif ihtirazla bur-
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EHO'S 
FRUITSALT 

BEDAVA OTO&lOBIL 
Bugün alacl\ğınız bir otomobil veya 

kamyon •ize bedava kalabilir. 

Acentelerimiz bunun nasıl kabil olduğunun size izah et
meğe amadedir. 

Bir otomobil veya kamyon almak fikrinde iseniz eri.ela 
F O R D ' ları görün ve ikramiyeli sabŞiarımız hakkında acen
telerimizden izahat istt!yİnİz. Müsabakaya ittirak müddeti 31 
Tı-şrmievvel 933 de hitam buluyor. 

FORD MOTOR COMPANY EXPORTS lNC. İstanbul 

• 

. 

~" Naim Vapur idaresi ~ 

rzmir Sürat Posta§ 1 
ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

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

sez Han No. 12 Tel: 4 1041 
[6127) 5226 

MUZADI TAAFFÜN 

"LY!~l." 
Müstahzınnın keşli, beşeriyet için 
bir büyük hizmet olmuştur ee,-ra1ı. 
!ar, ameliyatları içi.ıı pek elzem ad, 
tabibi müvellitler bütün diğer anti
septiklcre tercih, bakteriyoloğlar, 

mikrop .öldürücü hassası itibarile 
takdir etmekte ve patologlarca tahaf
fuz hassası ve fena koku lan izale ka
biJjyeti ile tanınmak 
tadır. Markamızı ha
mil olmasına dikkat 

ediniz. 
Fabrikatörü : Schu
elke & Mayr A. G. 
Hamburg. Türkıiye 

iç.in umumi acenta
sı: S. J akoel mahtu

rt>U İs•anbul. 

(4045) 

1 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

KARADENİZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 

10 ağustos perşembe günü saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından haraketle Zon
guldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, Sürmene ve Rize li
manlarına aziınet ve avdet ed~cektir. 

lZMlR SURAT POST ASI 

SAKARYA vapuru 

Her C U M A R T E S 1 günü 
saat tam 18 de doğru lZMlR'e 
hareket eder. 

Fazla taf.Ulat için Sirkeci Mey
mooet Hanı altında ac<ontalığa müra
caat. Telefon: 22134. (6150) • 6204 

Deniz Yolları İ§letmesi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübafı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

MERSiN POST ASI 

KONYA 
Vapuru 1118/933 Cumı .günü 
saat onda İdare rıhtımından 
kal"ar. Gelibohı ve Ku,adasına 
yalm~ dönüşte u!lrar. (3936) 

5292 

- Haberiniz var mı? 
ASRi MOBiL YA MEŞHERİ 

Bütün malları üzerinde azami tenzilat yapmıtbr. 
Fırsattan istifade ediniz, İstanbul Rızapaşa yoku1u 66 No. h 
Asri Mobily" meşheri. Ahmet Fevzi. Telefon: 23407 [5939) 

Is tan bul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
422 
423 
424 
425 
426 
427 

Semti 

Büyük ada 

" 
" 
" 
" 

Heybeliada 

Mahallesi 

Cami 
Yalı 
Karanfil 
Yalı 

Cami 
Heybeli , 

Sokağı 

Çakırçıkmazı 
Yazıcı 

Despot 
Ayadimitri 
Çakırağa çıkmazı 
Bostan 

L 

Cinsi 

Arıa metre 
1 

'' n 
iki hane 

89,50 
51,50 

Ana metre 63,SO 
Ahşap hane 

Hiueıi 

Tamamı 

1/10 
110/575 
Tamamı 
1041112 

,, dükkan elyevm hane Tamamı 
halindedir. 

Eınllk 
No. 
14 
16 

16/4 
17 

7 
11 

Hl11eye gllre 
muhammen kıymeti 

300 T. L. 
20 

200 
200 
550 
500 

" 
" 
" 
" 
" 

458 Beyoğlu Hüseyinağa Altınbakkal Kagir hane 14196 15 2044 ,, 
461 ,, Kamerhatun Karnavula Arsa Tamamı 56 200 ,, 
448 Eyip Topçular Kışla.. Hane ye ana ,, 22124 500 ., 
452 Bakırköy Cevizftk Bostan Arsa artın 301 ,, 28.Mnk. 301 ,, 
453 ,, ,, ,, ,, ,, 742 ,, 28.Mük. 742 ,, 
35 Galata Okçumusa Savcı çıkmazı Kagir bina ,, 5 50000 ,, 

544 ,, Beyazıt Topçular cad. ,, mağaza ilstü ilç kat odalar 114/120 277 5700 ., 
303 ,, Kemanket Karaoğlaıı ,, odalar ve kahve Tamamı 24 3300 ,, 
522 ,, Bereketude Yonca ,, apartıman ve dükkin 114 31/18 9747 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimllbadil bonosile ödenmek lizere yukarda evsafı yarılı iayriınenkuller 
pazarlık ıuretile sabşa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 21/8/933 pazartesi günü saat on beftedir. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. 

Senei haliye vergi!lile belediye rüsumu mlifteriye aittir. (3575) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hi&1eıi Emlak Hisseye göre 

Muhammen kıymeti 
Sıra 

No. 
620 
621 

Kadıköy 
Galata 

Osman ağa 
Yenicami 

Halilağa Demirci 
F ermeneciler 

Eski hane Te yeni üç diikkin 112 
Kagir dükkan üstü üç kat 96/120 
odalar 

No. 
19/917-1 

55 
1000 T.L. 
4012 " 

622 Beyoğlu Kurluluı Hristo Ahşap hane Te dükkan 24}30 
623 ,, Hllseyinağa lrmık Ahıap bane 1/8 

17/19 641 
" 43 1so 
" 624 Y eniköy Panaya Kasap ,, ,, 1/2 8 1000 
" 625 Üsküdar Yeni mahalle Murat ReİI ,, ., Tamamı 9 200 
" 626 Yedikule Çırağı Hamza lğridut ,, ,, 112 

627 Samatya İmrahor Çıkmaz Songara • ,, ,, 1/4 
4 200 " 
3 600 " 

628 ,, Koca Muatafapap Yazmacı Kaspar Nim kagir hane Tamamı 13 1500 " 
629 Yemit iskelesi Ahıçelebi Zındanlı:apusu Kagir mağaıa 114 65 600 " 

Yüzde yedi buçuk pey akçesiyle ihale bedelleri nakten veya gayrimlibadil bonoııiyle ödenmek üzere yukarıda evsafı yazdı gayrimenkul
ler açık arttırma suretiyle satışı çıkarılmıttır. Kat'i ihaleleri 24-8-933 perşembe iÜnü saat on bettedir. Şartname Bankamız kapısına asıl-
mıştır. Senei haliye vergisile Belediye resimleri müşteriye aittir. [3791) 

nunu yaklaıtırdı, Fincanın içinde ıh
lamur olduğunu anladı. 

- Yok... içmem .. dedi 
Sonra hastahaneye ııirmeden mu

kaddem cereyan eden vakalar yavaı 
yavaı aklına ııelmeğe baıladı. 

Bir ıslık çaldı. 
- Viski! •.. Viski! ..• 
Viskiyi meydanda göremeyince ta

tmP kaldı. Bicarcl köpeğin karyola
lardan birinin altına saklanmıt oldu
funu zannediyordu. 

- Köpeğimi ne yapblar? ... Bunla
rın hepsi uşak ... Hey ... Buraya bak.

- Haydi yatmız.. Atetiniz var •.• 
- Morııa kaç tane uıak ııötürdü-

ler?. Gözlerim dönünce onlardan dör
dünü bir çırpıda haklayıverdim... Ö
tekilerin talii varmıf ... Ne yapayım?. 
Müdafaai nefiı halinde idim. .• Size 
nasıl aöyliyonam, mahkemede de aöy
liyeceğim .... 

- Öyle çırpmmayınız ... 
- Ben burada kalır mıyım hiç? .. 

Evveli neyim var? Söyleyin .. 
- Onu doktora soraram... Zaten 

vizita saati geldi ••• 
- Pipomla tütünümü kim aşırdı? 

Bah•e girerim ki heni kaldırırk~:-ı acık 

gözün biri cebimden aıırmııbr. 
Bu eanada beyaz blüzlar ııiymif bir 

çok kimseler salona girdiler. 
- Bunlardan hangisi baıdoktor? 

Gözlüklüaü mü? yoksa kırmızı bu
nınluau mu? 

- Eeee ... Sua bakayım! 
Grup• teıkil eden kimaeler aralann- · 

da kısaca bir kaç söz konutaral< bir 
çok karyolaların önünden likayidane 
geçtikten aonra 26 numaranın önünde 
durdular. 

Sertabip nöbetçi doktoruna aonlu: 
- Dün akıam mı ııeldi? 
- lbtikan. Yolda bulmuılar. Mua-

yene ettim. lhtikan arızı ..• İçkiden Ye 
soğuktan olmuı. Fakat baıka feY de 
var. 

Nöbetçi doktoru sesini alçaltır. 
Bouif ancak bir kaç kelime ifidebil

di. 
- Hmlb... zirvelerde... Alkolik .•• 

Verem .. açık .. fiyevr 39 .•• 
Sertabip Bouif'i muayene ettikten 

aonra yÜZÜnÜ ekıitti. 
Bouif buna bir tebeaaümle muka

bele etti. 
Doktor: 
- Çoktanberi içiyorsunuz... dedi. 

Fazla içmek iıte sonra insanın batına 
böyle iş açar ..• 

Bouif gözlerinin doktorun kıp kır
mızı bumuna dikti. 

- Bakın nasıl oluyor ... dedi. Bir ka 
deh iÇ"1ek kimseye zarar Yermez ... 
Fakat insan bir kadeh İçince, iki, üç, 
dört .... Artık ıııider ..• Canım arife ta
rif iatemez .... 

Doktor, münhaairan bbi ~yan 
bir mesele hakkında bu auretle ihtiaa
ama müracaat edimeainden epey sılu
lır ııibi oldu. 

Aaistanlarma haatalıiı izah etti: 
- ini fesadıbiinye ••• Baban neden 

öldü? ... 
- Hamdolaun pek iyidir, tetekküT 

ederim. Babam Yetmİ! iki yaımcla
dır. Öyle olduğu halde her ııün bet 
alb tane yuya~ar. Bol kalan zama
nında da iki koltuk deyneği ile kaldı
rımlarda gezinir. Tamir edilen binala
rın önünde, gelip geçenlerin baıma 
yapıdan tuğla filin düımesin diye 
gözcülük eder. Onun kafasına bir ıey 
dütse de zarar vermez .•• 

- Ya anan? 
- Anam vefat etti. O da kendi ihti-

yataızlığ! yüzünden... soğuk almıı. 

Hekim çağırtb. Ondan aonra çok ya
tamadı. Bizim kayinbirader cenaze 
itlerine bakar ..• Bi:ıe l~er zaman söy
ler: ''Bütün miifterilerim son nefeıle· 
rini doktorlar elinde veriyorlar ••. ,, di· 
ye .... Hekimler için fena bir feY söy
lemek istemem ama, bir yeTde cinayet 
oldu mu, vurulan adamın yanı baıında 
bir doktor ııöriirsünüz ... Hatta mÜ§te• 
ri kalantor bir f<'Y oluraa ikisi birden 
koıar ... ne yapıp yapıp hastanın hak· 
kında ııelirler ... 

llmi bbbrn ..ı.etine dair Bouif tara
fından izhar edilen bu cemilek.i.rlık 
k•rııamda Sertabiple aaiatanlan ııül
meie baıladılar. Bouif de güldü. Çün· 
kü bu aözlerile doktorları pobpobfadı· 
iını zannediyordu. 

Sertabip sordu: 
- Nerenden zorun var? ... Evel göj 

sünden .. Okaürdüiün :zaman değil 
mi? 

- Midemde de •.. Midemi sanki bir 
ıey kemiriyor ... 

- Miden mi? ... Tabii tevessiiü ınİ· 
de ... 

- Midemde de ne var, dediniz? 
- Teve:ssü .... tevesıü ... 

(Devamı var) 
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lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaaa yeni •ene mahsuHl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

lzere her lateyene •atılmaktadır. Flatlarımız e•kisl gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!ı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı"a Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru3tur. 
Ancak ea az beı vago~ ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. İ•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak •lparftler be
delin · yhde yirmisi peıln ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek 6zere derhal göaderillr. Depodan itibaren bitin muraflar 
ve me•'ullyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıterl hesabına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon bapaa beı lira 
tenzilattan i•tifade ederler. . 

Adre•: İ•tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•b İstanbul, Şeker Telefon No. 24470 • 

. 

Kalorifer Tesisatı Münakasası ANADOLU ....-
Alpullu'da yapılmakta olan mektep blna•ına konulacak kalorifer 

tesl•atı mevkii münakasaya vazedilmlttir. Taliplerin bir hafta zar
fında İ•tanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Ttlrk Anonim Şirketinin 
Dördtlncü Vakıf Hanındaki merkezine müracaatla tesisata ait p laa-

Türk Sigorta Şirketi 
4 OncU Vakıf Han fstanbul 

ları almaları hizumu ilan olunur. 5272 
ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

• 

, 

4912 

EN EYi A/IKA/MŞll'fll KUHBAPAIXll 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Ağustosun yinninci pazar gününden itibaren tale 

be kayıt ve kabulüne başlanacaktır. 
2 - Pazar, Salı, Perşembe günleri saat ondan on yediye 

kadar eski talebenin kayıtları tt'Cdit, müracaat edecek yeni 
t.1Jebe namzet kayıt olunacaktır. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt İçin müracaat edecek talebe 
nin :;ıhhi muayeneleri yapılın ak üzere muayyen günlerde 
sa<\t enda mektepte hazır bulunmaları laz!mdır. 

4 - Yeniden kayit olunacak talebenin hüviyet cüzdan 
lan, evvelce bulundukları mektebin şehadetname veya tastik 
naınesi ; beşbin beşyüz kuruşa kadar maaş alan memur ço 
cuklarmdan pansıyon kanun una tevfikan yüzde on tenzilat 
yapılmak için babalarmm bulundukları vazife ve maaş mık 
tarı nı gösterir vesika " onbeş kuruşluk pul lazımdır" bera
berlerinde olarak velileri ile birlikte müracaat eylemeleri. 

5 - Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve beşinci sınıfla 
rile orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur. İlk laı 
mın leyli ücreti 200, orta ve lise smıflarının 225 liradır. 

6 - Eylül iptidasma kadar kayıtlarını tecdit ettirme
miş olan eski talebelerin yeri ne yeniden müracaat edenler 
kayıt olunacaktır. Tatil münasebetile bulundukları mahal
lerden muayyen zamanda gelemiyecek olanlar ücretlerini 
göndermek şartile yazı ile müracaat edebilirler. 

7 - -- Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanları Eylül İpti 
dasından onbirine kadar yapıla~ak Eylülün onbirinci günü 
d·~ı·ıslere başlanacaktır. (3937) 5293 

Borsada: Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Borsada bulunan kıt' at ve müessesat hayvanatı için sa 
tın alınacak 375,000 kilo kuru otun kapalı zarfla münakasa
sı 27 Ağustos 933 perşembe günü saat on beşte satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gün ve münakasaya iştirak içinde vaktinden evvel temi
nat ve teklifnameleri ile satma lma komisyonuna müracatları. 

(3758) 5101 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

5 Bin ton Maden Kömürün ün tahmil ve tahliyesi işi aleni 
münakasa usulile 1 Eylül 933 Salı günü saat On da lzmitte 
Kumandanlık satın alma komisyonunca müteahhide ihale e
dilecektir. Şartname sureti miisaddakaları komisyondan a· 
lmabiliı:. Taliplerin yüzde 7,5 rıishetinde teminatı muvak 
kate ile komisyona müracaat! ar, ilan olunur. (3804) 

5155 

BOG A ZİÇ1NDE 
Anadolu H' arı zirvesinde i-.keleden 
on dakika mesafede Göksu ve Kü
çük Sıı çayırlarına rt bostanlara ne
zareti kami!esi bulunan k üçük hır 

çiftlik cesaınetındc 140 d önümden 
ibaret me b ur Mu tafa Zarifi Paşa 
bağı satılıktır. Görmek ve almak i$· 
teyenlerin Anadolu Hisarında Esat 
Bey yalısına müracaatları. ( 5840) 

Nama muharrer hisse senetlerinin { ,_ 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye lı Bankası tarahndan teıkil olunmuıtur. İdare meclisi ve mlldürler 
heyeti ve memurlan kilmllen Tilrklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. TUrklyenin her tarahnda (200) U geçen acentalarmın hapsi Türktür. Tilr· 
kiyenin en mühim müe••e•elerinln vebankalarının sigortalanıu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liıortalanm en iyi şeraltla )apar. Ha.ar vukuunda zararları sllr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTIY AZ - Telefon ı fst. 20531 
' "; ı • ' • • ' ,.. l .... 

Haydarpaşa Emrazı fstiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

1 Devlet Matbaası Müdürlüğünden: 

Hastahanemiz İçin bir senelik 21 kalem erzakm aleni mü 
nakasası 17 Ağustos 933 perşemhe giinü saat 14 te Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhi 
)'e merkezindeki komisyonda yapılacağından İsteyenlerin 
şartnamelerini görmek üzere her gÜn hastahane idaresiyle 
mezkfu: merkez levazım Memurluğuna müracaatları. (3583) 

5027 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka. 
leti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum MüClürlüğünden: 

1 

İstanbulda Çanakkale ve Tuzlada Teslim edilmek üzere 
332 Ton maden kömürü alınacaktır. Aleni münakasası 21 A
ğwtos 933 Pazartesi saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa 
sokağında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezindeki komis
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmek üze- j 
re Ankarada Hudut ve Sahiller sıhhat umum Müdürlüğü ayni
yat muhasibi mesullüğüne veya mezkUr merkez Levazım me
murluğuna müracaatları (3584) 5042 

Su Tesisatı Müteahhitlerine 
Güzel Bir iş 

13675 Lira Keşfolunan 
Bodrum Belediye Riya•etinden: 

Matbaa ambarlarında m ev.:ut Arapça harfli kitaplar lis 
teleri muc~bi.'lce dört partide s ,..,J...,,.k üzere kapalı zarf us-üli 
le müzayedeye konulmuştur. Şartname ve her partiye ait lis 
lt!ler yirmi kuruşluk damga. pulu mukabilinde Devlet Matbaa 
:ımdan alınabilir. Birinci par tinin ihalesi 12 Ağustos 933 cu 
martesi, İkinci partinin ihalesi 19 Ağustos 933 cumartesi, 
Üçüncü partinin ihalesi 26 A ğııstos 933 cumartesi ve Dör
düncü partinin ihalesi de 2 Ey IUI 933 cumartesi gÜn}eri saat 
14 te Devlet Matbaasında yapılacaktır. Her partiye talip ola 
caklar ayrı ayrı teklif mektup larile Matbaa vem.esine yatıra
co.tkları pey akçeleri makbuzla ı·mı muayyeq zamanlarından e 
vvel Matbaa Müdürlüğüne tevdi etmeleri ili.n olunur. (3463) 

5012 

' 'TOBRALCO,, 
T eacil edilmiş alameti farika 

Mühim ihtar 
TOOTAL BROADHURST LEE Co. LiMiTED methur fabrika

sının mamulatmı himaye eden müseccel alameti farika 

" TOBRALCO ,, Kelimesidir 
Lakin "Tobralco" ismi altında veya benzer isimlerle Tootal 
Broadhurst Lee Co. Ltd . fabrikasının mamulatı olmıyan mallar 
satılıyor. Bu gibi hallerde bulunan tabulara, firmalara ve tir
ketlere kar•ı kanunen takibatı cezaiye icra ve ellerindeki mallar 
derhal müsadere edilecektir. • 

"TOBRALCO" alameti farikası topların her yardaıında 

clamgalanmıttır. Bu damgaya sonderece dikkat edilmesini muh. 
Bodrum İçme suyu İntiaa tı kapalı zarfla münakasaya ko 

nuldu.Zarflar 20-8.933 pazar günü saat 17 ye kadar kabul edi 
lecektir.Talipler şartname ve mukavele suretlerini ANKARA, 
İZMIR, MUGLA Belediyelerinde asıllarını ve projeyi Bod 
rum Belediyelerinde görebiliı- ler. (3701) 5053 

• .. terem mÜfterilerden rica ederi~ (5629) 4921 

Istanhul Ziraat Mektebinden: 
İstanbul Ziraat Mektebin İn sene gayesine kadar ihtiyacı 

olan Ekmek ve mevaddı müş teile kapalı zarf usulile müna 
kasaya konulmuıtur. 

Ağustosun 22 inci salı gii nü saat 15 te ihaleleri İcra kılı 
nacağmdan taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve müza
yedeye iştirak için de yevmi mezkurde İstanbul Maarif Mü
dürlüğü binasında Liseler l\'l. uhasebeciliği nezdinde müteşelı: 
kil Ziraat Mektehi Muhayaal Komisyonuna müracaatları. 

(3714) 5054 

lstanbul Erkek Lisesinden: 
1 - Bu ısene mekteplerde Eylulün on hirinde tedrisata 

baslanacakhr. ' 
- 2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanları eylulün birinde 

başlayacaktır. Programlar mektepten öğrenilir. I 
3 - Eski talebenin kayıt ve tecdidi muamelesi ağustosun 

on beşinde başlayacak ve yirmi sinde nihayet bulacaktır. Buza-
1 

mana kadar kaydını yenilemeyen talebenin yerine yeniden ta
lebe alınacağından sonraki müracaatları dinlenmiyecektir. 

4 - - Ağustosun yirmisinden yirmi beşine kadar leyli ta
lebe kaydı yapdacak ve yirmisinden sonra mümkün olduğu ka 
dar nehari talebe kayıt edilecektir. 

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

5218 

Birinci Kolordu Satınalma 
Komisyonundan: 

Af,·ondaki lat'atmm ibtiy acı olan 280,000 kilo Ekmek 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 1halesi'19 Ağustooı; 
933 tarih ve saat 14 te yapdacaktır. Şartnamesini görmek İı> 
teyenler iler gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de vaktin 
den evvel komisyonumuza müracaatları. (3612) 

4983 

Devlet Demlryolları idaresi llaniarı 

Kütahya. Balıkesir hattı üzerinde Bahköy, Piribeyler ve 
Dursunbey istasyonları civarında kilometre 114,900 -
140,700. 169,000 da vaki taş ocaklarından çıkarılarak tea 
tim edilecek 8000 M' bala.tın kapalı zarfla münakasası 24 
Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankara'da İdare mer 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara venıelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (3789) 5113 

650 ton kok kömürü mubayaası zımnında 3-8-933 tari 
hinde icra edilen pazarlıkta elde edilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden yeniden pazarlık icraaı tekarriir etmiştir. 

Pazarlık 14 Ağustos 933 pazartesi günü saat 14,30 da 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairWııde 
icra edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile 
birlikte behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatla 
rı lazımdır. 

Şartnamesini görmek is ti yenler Ankarada malzeme dai 
resine ve Haydarpaşada teaelliim müdürlüğüne müracaat • 
debilirler, (3945) - ~q5 



\ 

MILı.ı i..!.T Ç. ~~ŞAıA.BA 1 O AGUST-05 1933 

İPEKİŞ ATÖLYE İ MAMULAT 
• • 
IPEKIŞ'in emsalsiz kumaşları ile 
yapılan hüsün ve san' at harikaları 

iHTiRA iLANI Hava Makinist Mektebi 
Müdüriyetinden: 

1 - Hava Makinist mektebinin kayrt ve kabul müd
deti 15 Ağustos 933 gilnü akşamı bitiyor. Bu tarihten sonra 
müracaat kabul edilmiyecekti r. 

3 parçadan ibaret 
iılemeli kadın çamaşır

lan, pijamalar: 

18 Liradan itibaren 

En son Paris modelleri 
üzerine kimonolar 

Yemek, salon, yatak 
ve yazı odaları i~ 

İflemeli perdeler 

20 Liradan 
Yaabklar 

4,5 Liradan 
itibarea 

14 yaşına kadar 
çoculı: elbiıeleri 

3 25 Kuruştan 
itib reıı 

ii./ ,, 
takımları, eşarplar, mendiı

ler, -:ay takımları ve•alre 

Biranın tabmir velremale gelmesi için 

u.ııul ve tertibat hakkında istihsal olu

nan 17 Mayıs 1926 tescil tarihli ve 500 

numaralı ihtira be!'atı bu defa mevkii 
fiile korunak üue abere devıüferağ ve 
ya icar edileceğinden talip olanların Ga 
!atada Çinili Rıhtım Hanında Robert 
Feniye müracaatları ilan olunur. 

(6068) 5119 

2 - Müsabakasız kayıtları yapdan ortamektep mezun 
larmın mektebe ne vakit iltihak edecekleri ayrıca mektepten 
bildirilecektir. 

İPEK 1 Ş ATÖLYE S 1 ı Beyoğlu İstiklal caddesi 

ZA YI - Tekaüt n>aa§Dnrn senedi res 

misini kaybettim. Yenisi alınacağından 

hükmü yoktur. Yüzbaşı mütekait 

İsmail Hakkı. (6225} 

3-Müsabaka imtihanlarına iştirak etmek üzere mek
tebe kayrtları yapılan efendilerin İmtihanları 20 Ağustos 933 
pa7.ar günü yapılacağından mezkur giinde mektepte saat 
9, :ıo da bulunmaları icap eder, bulunmayanların haklarını 

IPEKIŞ mağazası yanında 

gaip edecekleri ilan olunur. (.3931) 

( 1PEKIŞ mağazalarında atölyede mamul eşya satıldığı gibi sipariş dahi kabul edilir ) 
r624r;1, 

Ankara Numune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastahanemize Muktazi 296 kalem Eczayİ Tibbiye, 
sarğılık bez, Pansmanlık Tül bent Bezi, 37 kalem Laboratu
vac Eczası, ve 28 kalem Laboratuvar malzemesi bir kalem 
de olarak kapalı zarf usulile, 12 kalem Rontgen Alitı ve 10 
kalem Rontğen Flim ve ilacı keza bir kalemde olmak üzere 
kapalı zarfla 67 kalem .Kulak, Göz, Turlru Bevliye ve Dişçi a-
latı ve Dişçi Eczası aleni sureti le 7 Ağustos 933 taTihinden 
ı 7 Ağustos 933 pazar gününe kadar Yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Mevaddı Mezkiirenin kaffesi 
takasa tabidir. Taliplerin yabancı malların ithali hakkındaki 
kararname ahkamına tevfikan hareket edilmek şartile yev
mü mezkUrda Yüzde Yedi buçuk teminatlarile birlikte saat 
On dörtte Hastahanede müteşekkil komisyona ve şartn;ıme 
ve Listelerini görmek için de lstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
J\:luavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Hastahane İdare Me 
murluğuna müracaatları ilan olunur. (3967) 

İnhisarlar um m müdürlüğünden: 
T ekirdağı Şarap fabrikası için plan ve şartnamesi daire 

sinde ve mezkUr fabrikada he 'en mevcut hnbike eb'at, eşkal 
ve yapıldığı malzeme itibarile tamamen benzemek üzere iki 
adet imbik yaptırılacaktır. Taliplerin plan ve şartnamemizi 
gördükten sonra pazarlığa İştirak etmek üzere 19-8-933 cu 
martesi giinü saat 15 te muva ~{kat teminatlariyle beraber Ga 
la tada Alım, Satmı komisy~n una müracaatları. (3793) 

lstanbul Emniyet müdürlüğünden: 
Otomobil ve motörler için satın alınacak ( 6) ton Benzi

nin aleni münakasası 4-9-933 tarihine müsadif pazar
tesi gunu saat 15 te Vilayet Defterdarlığı dairesin 
deki mübayaa komisyonunda yapılacaktır. İsteyenlerin 
şartnamesini görmek üzere 1 dare Hey' eti kalemine müra
caatları. (3930) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 990 liradan iba ret olan Rumeli mıntakası 

Kumköy mevkiindeki Tahlis iye yolunun bir kısmı tebdilen 
inşa edilecektir. 17 Ağustos 933 tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 te pa~arlıkla ta~ bine iha~e edil~c~ğinden bu 
baptaki şartnameyı görmek ıs teyenlerın Tahlisıye Umum 

" " " ;' "~A m: i t':>f'a.atları. (3925) 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Tecrübe için Doktor'lara bedava olarak tevzi edilmekte 
olan Tıbbi müstahzarat nümunelerinin Kutu, Şişe ve sair am 
balajları üzerindeki etiketl".rin Yeşil renkte olması ve 
bu etiketlerde Türkçe {Bedava dağıtılır, Doktor'lara niimune 
dir .) kaydının matbu olarak yazılı bı:ılumnası liizımdır. 1 T eş 
.rinisani 933 tarihinden itibaren yukardaki şartlara uygun 
Olmayarak Gümrük ve Posta İdarelerine gelecek olan nü 
munelerin ithallerine müsaade edilmiyeceği ilan olunur. 
-~~~~~~~~~~~~~~~<..;___3958) 

Darülaceze müdürlüi;,ünden: 
Zeytinyağı 

Kilo 
4000 

Battaniye 
Adet 
200 

Yerli mamulatından. şar tna"Jle ve numunesi veçhile 
(200 adet Battaniye ile ( 4000) kilo Zeytin yağının kapalı 
zarf usulile münakasaları 2 Eylül cumartesi gunu 

. saat }4 te icra edilecektir. Taliplerin Yüzde yedi buçuk nis 
betinde teminat akçelerile m üracaatlan. (3971) - ------
Barut ve mevaddı infilakiye ve 

Fişek ve av malzemesi inhisarlar< idaresinden: 
Haliçte Silahdarağa civarında bulunan fişek fabrikası 

na ait büyük demir kule yenid en boyanacaktır. Malzemesi i
cforenıiz tarafından verilmek üzere yalnız işçiliği Ağustos 
14 üncü günü saat on beşte G alata'da Bahtiyar hanında ida
re merkezinde pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin ona 

: göre nıilracaat etmeleri. Ve müracaattan e;vvel mahallinde 
kuleyi görmeleri (3972) 

-inhisarlar umum müdürlüğündeb: 
Diyarıbekir RaJa Fabrikası Traçasında keşifnamesi mü 

cibince Rüberoit, Beton ve muzayik çini ferşi ameliyatı pa
zarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak et
mek üzere yiizde 7,5 teminatlarını hamilen 14-8-933 pazarte 
si giinü saat 16 da Galatada Mubayaa Komisyonuna müra-

~atları. (3448) ---------------

Çamlıca Kız orta mektebi 
Müdürlüğünden: 

Kayıt işlerine Ağustosun Yirmisinden Otuzbirine, ikmal imtihan 

da ~lülün İkisinden onuna kadar devam olunacaktır. (3974} 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Takasla ve Pazarbkla ( 11) Çeşit (5) beş santilitrelili 

altmış beş bin Likör şişesi satın alınacaktır. Taliplerin nümu 
ne ve şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 12-8-933 cumartesi 
·günü saat 14 te Galatada Alım, satım komisyonuna mü
racaatları. (3601) 

Edirne Kız Muallim Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin 11221 lira 26 kuruş bedeli keşifli iha 

ta duvarları İnşaatı 4-8-933 tarihinden itibaren (20) gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2- Münakasa 24-8-933 perşembe gilnü saat (15) te 
mektepte müteşekkil komisyonda yapdacaktır. Taliplerin ti
caret sicillinde musaddak bulunduklarını ve ehliyeti fenniye 
ve mali kudretlerini gösterir v esaikle yüzde 7 ,5 nisbetinde te 
minat mektup veya makbuzlarını 661 numaralı kanunda ya
zılı tarif at üzere muayyen saatten evvel komisyona vermeleri. 

3 - Proje ve §artnameleri görmek isteyenler her gün 
saat (9) dan (17) ye kadar mektep idaresine müracaatla 
görebilirler. (3839) . 5184 

Yalova Kaplıcalarında -

Mühim Tenzilat 
Banyolar: Sabah banyolan 60 Akşam banyoları 50 Kr. 

14 gthılük, 21 günlük Banyo karnelerinde ayrıc' tenzil:.t 
Otellerde: 10 gün kalanlara % 20, 20 gün kalanlara 

% 25 tenııilit. Yemekler: Park lokantasında Tabldot 75, 
Büylik lokantada 120 Kuru~tur. 

Aynca alakart yemekte vardır. Faıla malumat almak için 

Karak6yde AKAY Levazım ıab&
siae mlracaat. Tel: 42438 - 5028 

.--Dr. IHSAN SAMl-• 
Tifo ve Paratifo Aıı•ı 

Tifo ve Parıtifo hastılıklanna tutul · 
mamak Jçin tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 

.. _ .. bulunur. - (5959)141-•I 
5114 

----~-~-~-Z A Yl - Sultanahmet aske,rlik şube-
ııtin®n a1drğım vesakanı.la nüfos kağııdı 
mı zayi eyredim. Yenisini ç ıkaracağım 
da·n eski·si.nin hülınıli yoktur. Sultanah
met Ahır Ka<pu lsak paşa maha!lesi 
310 tevellütlü Mehmet oğlu Mt1.s tafa 

(6239) 

Türk Yükseltme Cemiyeti 
Kır Balosu Tehir Edildi 
Türk Yükseltme Cemiyeti Kadıköy 

şubesinfo 10 .ı\ğustos perşembe gün.: 1k 
şamı Süadiye plaj gazinosunda tertio 
eylemiş old.uğu kır balosu 24 Ağust,,;, 
perşembe günü akşamına t ehir e·dilrniş 

tir. ( 6209) 5804 

Umumi Nesriyat ve Yazı isleri 
MüdürU ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. S. 


