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M. Herriot'nun 
Ziyareti 

M. Herriot doğduğu zaman Franaa 
bir ıene evvel Almanya ile Frankfurt 
muahedeaini imzalamıı, Alaace ve Lo· 
rraineji Veraailleı ıarayınm aynalı salo-
nunda kurulan yeni Alman impera
torluğuna terketmi~ti. 1870 muharebe 
ıinde Fransanın mağlUbiyeti Üzerine 
imzalanan bu muahede Avrupa tari
hinin dönüm noktalarmdan birini teı 
kil ettiği gibi, Franaada da harbi u
mumiyi ihdaa eden devlet adamlannı 
yetiıtiren zamanlann bqlangıcıdır. 

Bu zamanda yetiıen Poincare'ler, 
Clemenceou'lar her ne bahaya oluraa 
olsun, Almanyayı mağlup etmek ve 
1870 mağlubiyetinin intikamını al
mak hırsı içinde yaıamıılardır. lıte 
Herriot da bu neale menıup bir dev
let adamıdır. Fakat Poincare'dan 
ve Clemenaeou'dan ne kadar farklL 
Ve iki günden beri aramızda bulunan 
muhterem Fransız devlet adamının 

?tendi zamanında yetiıen diğer dev• 
let adamlanndan farkı, Alaace Lorraine' 
in tekrar Franıaya iadeaine taraftar 
olmamasında değildir. Eıaaen harbi 
umumiden evvel bu nokta etrafında 
Fransız devlet adamlan arasında bir 
ihtilaf yoktu. Tıpkı timdi Veraailles 
muahedesinin bağlarından kurtulmak 
lüzumu hakkında Almanyada bir fi. 
kir ihtili.fı olmadığı gibi. Fakat Her
riot daima Franaa • Almanya müna· 
aebatmı daha genit bir rüyet zaviye· 
sinden görmüttür. Bu itibarladır ki 
Poincare'nin Ruhr ıiyaaeti Avrupayı 

yeni !>ir harbe sürüklerken, l 924 sene 
sinde Batvekil olarak iktidara gelme 
•i, Avrupanm harp aonraaı tarihiılde 
Lokamo ismi verilen anlatma ve UZ• 

laşma devrinin baılan~cmı tetlril et• 
mitti· 

Harpten aonra Alman • Fransız mü 
naaebatı üç safhaya aynlır: 

J - Sulbün imzaamdan ıonra 1924 
aeneai ilkbabanna kadar devam eden 
ve Poincare, Clemenaeau'ların hakinı 
bulunduğu askeri tazyik siyaseti. Bu 
devir PoincarC'nm Rubr aiyaaeti mu
vaffak olmayınca nihayetleniyor ve bu· 
nun üzerine Herriot iktidara geçiyor. 

2 - Herriot'nun iktidara geçtiği 
zamandan sonra Almanyada Bitler 
fırkasının kuvvetlendiği 1930 seneıi· 
ne kadar .. 

3 - Sonuncusu da 1930 dan sonra 
timdiye kadar devam eden devirdir. 

Avrupada beynelmilel münasebet• 
!erin mihveri daima Franaa ile Al-
111anya araaındaki münaaebettir. Deni 
lebilir ki harp sonran ATl'llpasmm en 
iyi devri, Herriot'nun iktidara geç· 
meaile bathyan.de-rirdir. Lokarno bu 
devirde imzalanmqtır. Almanya bu 
devirde Milletler Cemiyetine girmit· 
tir. Kellogg misakı bu zamanda imza 
edilmitıir. Eğer Franaanm dahili va
ziyeti ve bilhaua mali aık:mtm Her
riot hükiimetinin elinden iktidan a· 
)ıp batkalanna •ermeseydi ve Herri'!t 
harici ıiyasette müstakil hare
ket edebilseydi, belki de Avrupanın 
tarihi baıka bir istikamet takip eder
di. Fakat Fransada 1924 intihabatın• 
da aol cenahın kazanma.ama rağmen, 
iktidar aağ cenahın eline geçti ve bun 
lar tarafından takip edilen siyaset ni· 
hayet Almanyada Hitler hareketinin 
belirmesine ve kuTVetlenmes.ine sebep 
oldu. Gerçi 1932 intihabatile Herriot 
tekrar iktidara geçti. Fakat arada 
Hitler hareketi alıp yürümüt bulundu 
ğundan Almanya ile eski esaslar da
iresinde bir itilafa varmak kolay bir 
mesele olmaktan çıktı. Herriot, Fran· 
aanın yalnız Almanya ile değil, di
ğer memleketlerle olan münasebetleri 
ni tanzimde ço~ isabetli siyaset takip 
etmiıtir. Sovyet Rusya ile Fransa ara
aında gittikçe samimilef"n münaaebe· 
ti ilk teaia eden Herriot'dur. BeYJ1el
milel münasebetleri bu kadar geniı 
bir zaviyeden gören ve ıiyaaet adamı 
olduğu kadar da ilim adamı olan Her· 
riot, Türk dostundan başka bir teY o
lamazdı. Ve Herriot bir takım Fran• 
sız muharrir ve müellifleri gibi, fesli, 
püsküllü Türkiyenin değil, teceddüt
perver, cümhuriyetçi, li.yik ve milli
yetperver Türkiyenin dostudur. Her
riot kendi mensup olduğu fırkanın 
prenaiplerile kendi fırkamızın prensip 
leri arıuında büyük bir benezyit ol· 
duğundan kendiaile aramızda bir fi
kir yoldaıhğı olduğunu söylemiıtir. 
Bu, Fransız devlet adammm yeni Tür 
kiyeyi yakından anladığını gösteriyor. 
M. Herriot, hükiimetimizin da:veti Ü· 

zerine memleketimi:ı;e gelmiftir. Ve 
birkaç günden beri aramızdadır. Dün 
aktam Sofyaya gitmit •e dönütte ara• 
mızda daha uzun ~lacktır. Esasen 
topraklanmıza ayak baıbğı günden 
beri bizi anlamakta olduğunu biliyor 
duk. Fakat bu temaa ıüphesiz kendi
sine bizi daha yakmdan tanımak ve· 
ıilesini vermiş oluyor. Aramızda 
geçirdiği iki gün bizde hiç unutnu-
yacağımız intibalar bırakmı§br. Her -
halde Sofyadan dönüşünü bekliyecc· 

Ahmet ŞÜKRÜ 

•• • • • • • nver ite ki 1 nın 1 r. 
En kuvvetli rivayet kürsü 1 

teklifinde toplanıyor 
Maarif vekili Reşit Galip B. dün Y alo

va ya gitti, bugün dönecek 
E.,,,,elki gece ya

nsı Oniveraite Ede 
biyat fakültesi rei
a.i Köprülü zade Fu 
at Bey gazetemize 
telefonla ıu haberi 
vermiıtiı 

"-Yeni Oniver• 
aite emini Neıet O. 
mer Bey eminlik • 
ten ve ben de Ede· 
biyat fakültesi reiı 
liğinden İstifa et • 
tik." 

Telefonu alan &I' 

kadaı11n1z derhal 
Fuat Beyden bu ia
tifalarm sebebini 
sormuf, faakt Fuat 
Bey: 

" - Bu hususta 
bana bir ıey sorma 
yınız, diyerek mu

Yeni makamlarından istilalannı ııeren Nefef 
Omer ııe Köprülü zade Fuat Be;yler 

havereyi kesmiıti. Bu haber gazete
lerde çıktığı zaman Oniveraiteye uzak 
tan, yakından ali.kaaı olanlar kadar 
halk ta meraka kapılmı§b. 

Dün bu iki iıtifanm sebeplerini a- ı 
raştırdık. Öğrendiğimize göre, Dr. Ne 
ıet Omer Bey gerek kendisinin ve ge
rek Köprülü zade Fuat Beyin iıtifala• 

nnı aabableyin Kadıköyüne geçerek 
bizzat Maarif Vekili Dr. Retit Galip 
Beye takdim etmittir.Reıit Galip IJ-,y 
bu istifa kağıtlarım ald'ıktan sonra Y alo 
vaya hareket etmittir. Maarif Vekilinin 
bugün ıehrimize avdeti beklenmektedir. 

Dün evvel& Neıet Ömer Beye, 1014-
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Dün akıam 9,30 da hareketten eıı~eı •.• 

M. Herriot dün gitti 
Eski Başvekil dün akşam istasyonda 

hararet ve muhabbetle teşyi edildi 
Muhterem misafirimiz M. Edouard 

Herriot dün sabah Trabya T okatliyan 
otelinden hareketle Parapalas oteline 
gelmiı, orada oturmakta ve refakatinde 
tehrimize gelmit olan zevat ile bir müd 
det görü~tükten sonra şehirde tenezzü
he çıkım§br. M. Herriot aaat 10 da A
aan atika-müzesine gibnİş ve saat 12 ye 
kadar orada kalmııtır. M. Herriot ken
disine verilen izahatı ali.ka ile dinlemiı 
ve notlar almıştır. 

iM. Herriot müzeden ıonra Evkaf mü 
zea:ini ve Süleyman.iye müzesini cez
miftir. 

M. Herriot Süleymaniyede otomobil 
den inince, camiin parmaklığına dayan• 
mıt ve etrafı seyrettikten ıonra: 

- Mahallenin güzelliğine bakınız. 
Vakit müıait olsa da bu sokaklar arasın 
da yaya gezsek! ••• 

H. Herriot evveliı müzeye gimıiı, ea 
ki lalam eıerlerini, yazma farsça kitap
ları, eski kuranlan inceden inceye tet
kik etmiıtir. Bilhaaaa Hazreti lbrahmin 
oğlu Hazreti hmaili kurban etmek üze 
re· iken gökten melekler ile bir koyun 
gönderilmeaini tasvir eden bir levha 
çok alakasını celbetmİ§tİr. Padifah re
ıimlerini seyrederken H. Herriot: 

- « Eski müılümanlarda reamin gü 
nah olduğundan bahsederler, ne kad'ar 
yalanmııl ... > 

Muhterem misafirimiz saat birde Sü 
leymaniye camiine gelmiş ve namaz vak 
ti olduğundan hem camii, hem namazı 
görmüıtür. 

M. Herriot öğle yemeğini Beyoğlun 
da Regence lokantasında yemiı ve saat 
16 ya doğru T opkapı sarayına gelmit· 
tir. 

M. Herrio ve refakatindeki zevat 
Topkapı sarayı müdürü Tahsin Bey ta .. 
rafından karıılanmıfbr. M. Herriot Si• 

rası ile Kubbealtıru, silah. müzesini, 
Arzodasını, çini kolleksiyonunu, gümüı 

M. Herriot A.sarıntika mü:ı.eainden 
çıktıktan sonra 

takımlar ve kristal ve hazine dairelerini, 
Mustafapaşa köşkünü, Bağdat kasnm, 

(Devamı S inci sahifede) 
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1 Müşir Fevzi Pş. 
Hz. dün geldi 

Büyük Erkanı Harbyie reisi Mütir 
Fevzi Pata Hazretleri dün Ankara• 
dan f"hrimize gelmitlerdir. 

Büyük Erki.nı Harbiye reiaimizin 
tetrifleri münasebetile Haydarpa§& 
garında askeri merasim yapılması için 
hazırlanılmıfb .. Fakat Fevzi Paıa Hz. 
trenden Haydarpatada değil, Suadiye 
de indiler ve o civarda ikamet eden 
akrabalıı.nndan bir zatın evine gitti
ler. 

Fevzi Paıa Hazretlerinin tehrimiz. 
de ne kadar kalacğı maliim değildir. 

Başvekil 
Bugün geliyor 

ANKARA, 11. A. A. - Ba,ve
kil İsmet Pa,a Hazretleri bu ak
,am Istanbula hareket etmi,ler ve 
istasyonda Vekiller, mebuslar, va
li daha birçok zevat tarafından 
uğurlanmı,lardır. 

orcularıriiiz 

Dönüyorlar 
Dün Moskovada bir veda 

ziyafeti verildi 
MOSKOVA, 11. A. A. -Türk 

sporcuları Diname stadında Mos
kova ve Leningrattaki ikametleri
ne ait filim gösterildikten sonra 
'eıeflerine verilen veda ziyafetin
de bulunmuşlardır. 

Bedeni terbiye yüksek meclisi 
reisi M. Antipof, Cevdet Kerim 
Beye - i•e ve müdafaaya amade 
- madalyasını vermiştir. 

Cevdet Kerim Bey, bu madalya· 
yı bütün Sovyet sporcularının 
Türk milleti hakkındaki dostluk 
ve muhabbetinin ifadesi olarak 
kabul ettiğini bildirmiş ve Sovyet 
milletlerine bir defa daha hararet 
ti selamlarını izhar eylemi,tir. 

Türk spor heyeti Harkofa hare-
ket etmiştir. 

Şehitleri ziyaret 
Balıkesirliler Mehmetçik 

abidesine çelenk koydular 
ÇANAKKALE, 11 (A.A.) - Balı· 

kesr Halkevi heyeti bugün aaat onda 
karııya çıkarak Çanakkale harbi tehitle
rini yetmiı kitilik kafile halinde cfolq
mıt Ye Mehmet,ik abideaine Balıkesir 
namına çelenk bırakmıtbr. 

Tetkik ve ziyaret çok heyecanlı te
zahürata vesile olmu§tur. 

Balıkeıirliler saat on sekizde tehire 
dönmüıler, al.tam temsil kollanna gü
zel bir müaamere verdirmitlerdir. 

ÇANAKALE, 11 (A.A.) - Balıke
ıi~liler ~ugün Truva harabelerini gez
mıılerdır. Dönütte öğle yemeniği Kale 
Belediyeainin davetlisi olarak phre do
kuz kilometre mesafede olan Çamlık 
mevkiinde yemiılerdir. 

Dünkü keşide 
Tayyare piyangosunun dördüncü ke 

tidesi dün ikınal edilmİ§tir. 
Dünkü keıidede 800 numara çekil· 

mittir. 800 numara da bugün çekilecek 
tir. Dün çekilen ikramiyelerden 40 bin 
ve 20 hin liralık ikramiyeler çılmuttır. 

20 hin liranın talihlisi Regence lo
kantası sahibi Tevfik Beydir. Tevfik 
Beyin bileti be~te bir olduğu için 4000 
lira kazanmıfbr. Diğer talihliler bugün 
anlaıılacaktır. 

Dün ke!İdede kazanan numaralara iç 
ıahifemizde halanız. 

Almanya ile de ticaret 
anlaşması imza edildi 

Türk tebaasının Almanyada bloke edil
miş paraları için bazı müsaadeler alındı 

Alb milyon Türk lirası mukabili döviz Merkez 
Bankası emrine amade bulunacakbr 

0

8ERLIN, 11 (A.A.) - Haftalar· 
dan beri Almanya ile Türkiye ara11n· 
da Berlinde cereyan et1Jekte olan ik· 
tisadi müzakeratın lktıaat vekili Ce· 
li.I Beyin huzurile neticelendiği öğre• 
nilıniıtir. Siyasi mahafil, bu itilafın 
iki memleket arasında mevcut dostane 
ve iktııadi münasebatm takviyeaine 
hadım olacağını kaydetmektedirler .• 

BERLIN, 11 (A.A.) - Muhabiri 
mahauıumuzdan" 

BugÜn Hariciye nezaretinde Türk • 
Alman ticaret anlaı~sı imzalanınıf• 
br, Bu itili.fı tamamlayan ve onun ay
nlmaz bir cüzünü tetkil edeeek olan 
Clearing mukavelesi de her iki mem• 
leket merkez bankalan arasında teati 
edilmiş bulunmaktadır. 

Fransadan sonra Almanya ile de 
akdolunan bu itili.flar mübadelenin 
tanzimi itinin tediye ı:ııüvazeneıi eaa
una göre yapdmaaı zaruret ve prensi
bini resmen tanımaktadır. 

Bugün imzalanan anlatma en mü
him hususiyeti Almanyaya olan ihra• 
catımızın yüzde otuzunu alhn döviz 
olarak Reichıbank nezdinde Cümhu· ı 
riyet Merkez bankaaı emrine amade 
tutulmasının temin edilmit olmaaıdır. 
Merkez bankamız bu dövizleri Al-

Dün Almanlarla da anlaıma;yı imza· 
la;yan lktısat Vekili Celil Bey 

manya dahilinde dilediği gibi kul
lanmak sali.hiyetini haizdir. Alman

(Devamı S inci sahifede) 

Dün çok güzel bir spor 
günü geçirdik 

Muhtelif sahalarda yarışlar ve 
müsabakalar yapıldı 

Dünkti spor faaliyetlerinin resimleri: Kürek yarışında hanımlar, Tenıa· 
de iki genç rakip yan yana Semih ve Danyal, Yüzme müsabakaları 
.yapılırken, yüzme yarıılarınıla en fazla muvaffak olan hanımlar : 

Artürüt Proyser, Jale, Leyla, Eva Alter, Rute Müeller ve arkadafiarı. 

Diin ıehrin muhtelif yerinde muhte
lif ıpor faaliyetleri yapıldL 

Bu faaliyetler de tunlardır: 
Yelken yanılan, kürek yantlan, yüz 

me müaabakalan, teniı maçlan, at ya
nıları. 

Bu bet müaabakanm beti de çok 
muntazam olmut ve iyi dereceler elde 
edilmittir. 

Sabahın erken saatlerinde Modada 
hararetli bir faaliyet vardı. Moda dün 
gene fevkalade günlerinden birini yap
mııtır. 

YELKEN: 
Yelken yantlarmcla, yalnJJı §&rPi

ler dün koımuıtur. 
12 m 2 prpi 11nıfma bet tekne itti· 

rak etmİ§tir. Bunlann da iıimleri ve 
kullananlan tunlardır: 

Flirt: Dümenci Sellin Zeki, flokçu 
izzet. Kulüp F enerbahçe. 

Böcek: Dümenci Şeref Refik, flok· 
çu Şakir Atıf. Kulüp Altmordu. 

Ece: Dümenci Enver, flokçu Osman 
Oğuz: Kulüp Fenerbahçe. 

Trix ili: Dümenci Dr. Demir Tur• 

gut, flokçu Naci Halil, Kulüp Galataıa
ray. 

Y old&§: Dümenci Hayrettin Talat, 
flokçu Sadi. Kulüp f enerbahçe. 

Yanı rota11 §Öyle idi: Moda koyun· 
ela iki defa 6 deniz mili. 

Bu ıuretle yapılan yarııta Dr. Demir 
Turgudun kullandığı Trix 111 tekneıi 
birinci bitirmitti. Zamanı 1,17,15 ve pu
ftlll 116 dır. 

ikinci Şeref Beyin kullandığı Böcek 
(Devamı S inci sahifede) _ ...... -........................................... .. 
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Tertip ettiğimiz yüzme 
müsabakası Moda havu

zunda yapılıyor. 

ıamaıoı••ııııııu 
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V arnadan nıektup!ar • 

Burgaz' da bir saat ... 
Vapurdan çıkınca çağırmadınız mı, 

_hiç bir hamal yanınıza gelmez .• 

• Burgaula bir solralr 

BURGAZ - (Avcılar be'fetimize 
fakat eden hususi muhabirimizden) 

Loydun Avantino vapuru; gene bildi· 
ğim Avantino. Tem.iz, aelaiz ve nazik. 
Bununla üçüncü seferimdir. Şimdi bi
ra~ daha fazla tileplik yapıyor. Terbi 
ye baıka ıey .. Ben bir larihte bu de
nizlerde yolculuk ediyordum. Bindi
ğım vapurun kamarotundan konyak 
iıtedim. Veremeyiz, dedi. Niçin? Kon 
yağınız yok mu? Var amma vapurun 
patronu vapurda! Olsun, bana ne? 
Kendisi icki icmez, vapurda bulundu
ğu zama~ yoİculara yau.k eder. Ya· 
rım saat sonra bir hanım piyano çal· 
maij'a başladı. Garsonlar yasak etti· 
lcr! Neden? Vapurun sahibi vapurda. 
dır, hem gündüz uykusuna yattı, hem 
de mu.aiki sevmez. Kendiai vapurda 
iken çalgıyı yasak etti. iki Üç yolcu 
birinci mevki yerinde bir •t•fı bir yu 
karı dolatıyorlardı. Bir memur geldi. 
Bir yer iıaret etti.. Buradan ileri geç· 
meyiniz dedi... Niye? Vapurun aahibi 
vapurdadır. Kendiıi vapurda olunca 
bu taraf ona ıalısis edilir, yolcuların 
geçmesini yasak etmiıtir de .. 

Vapurda deiildik. Vapur sahibi· 
nin harem daireainde paramızla ay· 
vazlık, halayıklık, aıimblık' ediyor
duk. Yalnız bu halyan vapurlarmda 
bir yemek aceleciliği var- Teneke tep
siyi ötürdiiler mi 7 Hemen sofraya otu 
rackımız. Yemekler biribirinin arka
amdan aökün eder, mitralyöz gibi. 
Enıtantane fotoğraf çekercesine çabu 
cak yemek yemeliainiz. 

Genit bir koy, güzel bir liman, ti
rin bir kasaba, her yerinde kafa ye el 
emeği. görülen bir yer: Burgaz. 

Hiç uğramamııtnn .. Kötü bir sahil 
kasabaı sanıyordum. Öyle değilmif. A 
,,.t• yulcan bir Avrupa tehri .. 

Vapur nhtmıa yanafb.. 
Ne baiırtı var, ne çağırb. 
Kaaketi aırmalr, ya§lıca bir memur 

çıktı. Pasaportlara baktı. Küçük bü· 
yiik her yolcunun sorduğu bin bir tür
lü suallere rüJerelı: ye isteyerek ce
vaplar veriyor. Yol erkin gösteriyor. 

iskele indirildi. Ne hamal var, na 
çammal. Daha doğruau •ar amma, U· 

zak'ia. Çağırmadan kimse yanaşıru
yo·-. Ç,.ğırınca da kime itaret ettiniz
$C o geliyor. 

Rıhtıma vapurun bJşmdan gümrük 
bine.ama kadar aralıkla memurlar di
zilrtılf. Ne yol kıran var ne itişen, ka· 
kısan. 

.N c araba yıiını, ne otomobil .. 
Cüınriiğe giriyorsunuz. Birkaç min 

tanlı mf'mur size muayene memurunu 
!Ö teriyor. 

-- l .. otfen oraya gidiniz. 
Gidip aövlüyorsunuz: 
- Sehirde gezeceğiz. 
Dikkatle, fakat terbiye ile bakıyor. 

Sonra anlar anlamaz türkçe aonıyor: 
- Tekrar dönecek miainiz? 
- Evet. 
- Gümrüldük bir ,eyiniz var mı? 
- Hayır. 
- Buyurunuz. 
Buyuruyoruz. Süprülmiq bir mey· 

<lan, aağda parknnaı bir aiaçlık. 
Bir meydan daha. Solda büyücek bir 
d.,miryolu durağı. Kartıda güzel bina 
!ar ve bir reniş, temiz cadde. Ona a
mut düz sokaklar. 

Telgrafhanenin üat kabnı bekliyen 

süngülü asker terbiyeli bir mihman· 
darlıkla bize telefon santralını göater 
eli. V arna tehp.,..derliii;nizle konuşa
cağız. Lif olsun diye acele istediği. 
miz için yetmit kurut verdik. Gene 
ucuz. Amma bir türlü konutamadık. 
Varna sözümüzü bir~'ürlü anlayama
dı. Fazla rahatsız etmemek için çe
k.ildik. Konuıarak çar11ya doğru yürü
yonız. Belediye ameleıi süpürüyor. 
Konı•. tuğumuzu İfİten bir dükkinoc 
haykırıyor: 

- iyi süpür. Misafirler gelmiş. A 

Tütüncü türkçe konuşuyor. 
Kahvenin önünde oturduk. Gar· 

son istediiimizi Türkçe tekrarlıyor· 
- Bir sade, iki az ıekerli, iki te· 

kerli. ı 
• Hiç bir taraf yabancı gelmiyor. Hat 1 

ti bir tane de uzaktan tanıdığa raat
geldik. Geçende at yarıılarma gelen 
zabitlerden birisine. 

Caddede arabalı balıkçılar dormuı, 
balık sahyorlar. Gütültüaüz yaygara
aız. Satıcılar dolaııyor, kulakların za. 
nm paralamadan .. 

Kaiıt zarf aldıiımız kitapçılar da 
türkçe biliyorlar. Tabii bir anlaıma 
içindeyiz .. 

Burgazlı Bulgar, iyi komıuluiun 
deierini biliyor Vf! komıuluğun hak
kmı veriyor. Pek terbiyel.i Te komşu 
Burgaz pek hoşumuza gitti. 
Dönüıümüzde bir zabıta memuru 

pasaportlarımızı ayrı ayrı geri verdi 
va hepimizi Ayrı ayrı oelimladı. Her 
yolcuya yaptığı gibi. Yerli Bulgar 
harpte çetin, komiteci Bulgar politi- · 
kada hırçmdır. Kalan kusuru kuzu 
mu kuzu. Naııl oluyor da bitkin Av
rupa hal&, sanki bızzat lfendtsl ayak• 
ta imit gibi. Bul1rariatanı ezmeğe ça· 
lqıyor? Bulgariıtana yapılan zalimce 
bakaızlık, Macaristana yapılan zalim 
ce haksızlıktan aşağı deiil. 
Şu Avrupanın medeni politikasın• 

ve poli.tika medeniyetine kim bir ni
hayet verecek? 

Büyük buhra r mı? 
Eier onlar i-e, onlarm daloa çoğal

masını, emniyet ıüpaplanm kırıp pat· 
lamaıını temenni edelim. Beıeriyet na
mına. 

Güzel, süslü, temiz sahil köylerinin 
önlerinden süzülüp geçiyoruz. 

Karadeniz toz mavi bir çarıaf ha
linde. Bu Kara~eniz denizlerin en gü
zeli. Yahut bizim denizimiz olduğu 
için bana öyle geliyor. Avcılar heyeti 
gÜvert.ede ve pencerenin önünde, arı
lan nu vurmıyorlar, kaplan mı yakalamı 
yorlar, tavfan mı kaçırmıyorlar?! •.. 
Avcılıkla hiç alakam olmadığı için ku 
lalı: asmıyorum. Yalnız içlerinden bi
risi sevdiiim şu f rkıyı mırıldanıyor, 
tatlı tatlı dinliyorum: 

- Karadeniz, Karadeniz! 
Gelen dütman dejil, biziz. 
Şuna inanıyorum ki böyle bir avcı

lar kongresi Londra mondra konfe· 
ranslanndan daha samimi ve millet
leri biribirine yaklathrrnak için daha 
kolay vasıtalardan biridir.. Ve gene 
sanıyorum k.i diplomatlar dünyayi bir 
hafta bıraksalar, dünya yedi asırlık 
rahata birden er,.cektir. Bütün düşün
düklerimi yazmamağı ihtiyatkirlık 
telikki ettiğim için suıuyorum. 

M. A. 

Yüzme müsabakamızın programı 
Y anşları idare edecek olan ha· 

kemlcrjn e3a.JJ\İaini ve programı ay
n en aıağıya dercediyoruz: 

Ba1 Hakem Ahmet Fetkeri B. 
Hakemler: Deniz: Federasyonun 

dan: Rıza Bey. Deniz. Federcuryo· 
nunılan kaptan Ziya Bey. 

Yüzme komitesi reisi Ekrem 
Rüftü Bey. 

Deniz: leılerasyonundan Abılu
rahman Bey. 

Her Rit, Alman mektebi limn<U 
'i.k hoc<Uı. 

Y. M. C. A. jimnastik "e su •por
ları müdürü llhami Bey. 

Müsabaka katibi: C. Kemal 8. 
Spiker: Spor muharririmiz Muh

tefem ôz:demir 8. 
Y anslar Ja her sınıl yüzücü i

çin ay;.. ayn düfünülmiif ve idare 
edecek olan hakemlerin ekseriyeti
nin fikri altnmıftır. Varı, progra
mı pudur: 

1 - 100 metre serbest erkekler 
2 - 100 metre serbest kadınlar 
3 - 400 metre serbest erkekler 
4 - 200 metre kurbailama er· 

kekler. 
5 - 200 metre kurbağlama ha

nımlar. 
6 - 100 metre sırt üstü erkek

ler. 
7 - 50 metre 12 - 14 yafındaki 

çocuklar için serbest müsabaka 
(kız ve erkek ço::uklar girebilir). 

8 -- 50 metre 14 · 16 ya~ında ço
cuklar için serbest müsabaka (kız: 
ve erkek çocuklar giredilir ). 

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

ler. 
11 -1500 metre serbest erkek

ler. 
12 - 200 metre serbest hanım· 

lar. 
13 - Tramplen Atlaman. 
14 - 400 metre serbest hanım· 

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

ya serbest tekaütler. 
11 - Türk.Bayrrı. yarlfı 
18 - Kule atlama 
19 - Hanıml<ır Türk bayrak 
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HARİCi HABERLER 
Asi Asuriler 

Irakta dağlara çekilip 
sığındılar 

• BAGDAT, 11. A. A. - lrak hu 
dudunu bir müddet evvel aşıp ge· 
çen hıristiy:ın Asuriler dağılmı•· 
lardır. Irak ordusu buralarda ken 
dilerini arayıp takip etmektedir. 

Asurilerin çekildikleri yerlere 
İrak hiikfuneti tarafından yeniden 
takviye kıtaab gönderilmiştir. Fa
kat ehemmiyetli her hangi bir ye 
ni çarpı,ma olduğuna dair hiçbir 
haber gelmemittir. 

PARlS, 11. A. A. - Saint Brice, 
Le Journale gazetesinde yazdığı 
bir makalede lrakta ikamet eden 
20,000 kişilik bir ekalliyete men
aup hin kadar hıristiyan Asurinin 
Suriyeye geçtiklerini ve müteaki
ben tekrar lraka geçerek lrakhları 
mühim bir aurette hezimete uğrat 
bklarını ve frakın, Fransayı hücu 
ma ait hazırlddarın Suriyede tes 
hil etmit olmakla itham ederek 
Cenevrede tikii.yette bulunduğunu 
yazıyor ve diyor ki : • 

-Fransa kendini müdafaa için 
delilden mahrum olmayacakbr. 
Zira, bu Asuriler 1927 de aktedi
len hudut mukavelesinde silahtan 
tecridi derpiş edilen aşiret ve ~ki 
ya meyanına girmemektedir. Bun
dan başka İngilizler hadise çıkar 
mamak için bunların silaha müra 
uat edilerek koğulmamasını iste
l'<'ekle iktifa etmişlerdir. 

frak ise, franıız rejimini bil
memekaizlikten gelerek hiçbir feY 
süylememi~tir. Eğer bu kendisine . 
ho~nutsuzluk davet ediyorsa bun
dan bizzat kendisini muahaze et
melidir. Eğer mesele Cenevreye 
gelirse frakla ekalliyetlere karşı O· 

lan vazifesini nasrl ifa ettiği soru-
labilecektir. • 

Codos ve Rossi 
Romaya uğradılar, oradan 

Fransaya döndüler 
ROMA, 11 (A.A.) - Franaız tay 

yarecilerinden Codos ile Rosai benzin 
ve yiyecek tedarik etmek üzere -t 
18,4-0 ta Romada yere inmiılerdir, 
Tayyareciler Marsilyaya gitmek için 
hemeıı havalanacaklardır. 

PARIS, 11 (A.A.) -Tayyareci Co 
dos ve Roasi dün akf&Dl Mnignane' 
muvaıalat etmitler ve tayyare meyda 
nına toplanan halk tarafından hara
retle karıılanmışlardır. Gazeteler, bu 
iki rekorcunun ikmal ettikleri seyya· 
hatten sonra Marailya, Royak seyya
hati heyacanh bir netice teıkil etme
mekle beraber, bu 3,000 kilometre· 
den konaksız gelmek tarzı ıayaaı ka· 
yıl olduğunu yazıyorlar .• 

Tayyarelerin cumarteıi günü Pari
se dönecekleri anlafdıyor. 

M. •: ost Fransız hükUmetinin teb
riklerini Marügnane da kendilerine 
tebliğ edecektir. 

Tun us valiliği 
TUNUS, 11 (A.A.) - Havas Ajan 

sı bildiriyor: 
Yeni Tunus umumj valisi M. Pe1rou 

to~ dün Tunu•a muvaaa.let ebn.İflir. 
Umumi vali Tunua beyini ziyaret et· 
miştir. Bu ve3ile il,. ıamimi ve itimat 
verici nutuklar teati edilmittir. 

Çekoslovakyada zirai 
moratoryom 

PRAGE, 11 (A.A.) - Çekoslo•ak
ya hükumeti sene nihayetine kadar 
zirai moratoryom ili.n eden bir ~mir
namc neşretıniıtir. Bu tetbir, iaki.n ye 
iılet e binalarr .İn~sı için zürraaa krf' 
di vermek ıuretile, zahire fiyatl n
nın yerli piyasada himaycaine matuf .. 
tur. 

İşsizlere iş 
BITTERFELD, 11 (A.A.) - Mın

l:akanın büyiik sanayi müesseseleri it 
aiz1ere it vermek ıuretile müstahdem 
leri adedini yüzq • on bet çoğaltmayı 
ve bu itsizlere en az altı ay İş verme
yi taahhüt etmitlırdir. 

Amerikada milli proğram 
NEVYORK, 11 (A.A.) - M. Roo

aeveld neşrettiği bir emirde Amerika 
hükiimetine alt bütün mukavelelerin 
milli program çerçevesi içinde tanzim 
edilmesini bildirmiştir. 

Romanya Jermanistleri 
BERLIN, il (A.A.) - Sosyaliat 

fırkasm1n harici aiyaret ofisi Roman
ya Jermanistleri birliğinin profesör 
Nieulitza'run idaresindeki 25 azası 
•erefine bir kabul reami tertip etmit· 
tir .. Romanya sefareti başkatibi M. 
Conaatantinadia, kabul resminde hazır 
bulunmuıtur. .................................................. ----
)'arı~. 

20 - 4 ;<..200 bayrak yar111. 
Müsabakada atlamalar puvana 

dahil değilılir. 
Diğer yarıfların hepsi bilcüstiş-

11a puvan alacakhr. 
V ateı·polo maçlarını bir günıl e 

bitirmenin imkanı olmadığı için 
miisabaka!arımızdn Vaterpolo ma
ç• yaptırma7acağ1z:. 

Son teşebbüs 
T emps'a göre Almanlar 

bildiklerini okuyorlar 
PARIS, 1 l. A. A. - Havas A

jansından : 
Temps gazetesi, Avusturya - Al

manya münasebetleri hakkındaki 
bir yazısında diyor ki : 

"lstefani Ajansının neşrettiği 
tebliğ büyük devletlerin Berlin 
de yaptıkları siyasi teşebbüslere 
müteallik mükalemeler üzerine de 
rin bir izbrakan hadiselere ait 
muhtelif safhaları büsbütün orta
ya çıkannı,tır. Fakat ne de olsa 
Fransa, ftalya ve lngiliz hükümet
lerinin Berlin' deki te~ebbüsleri gö
zetilen gayeye ulaşmıştcr. Çünkü 
Alman hükumeti, bu hadiselere bir 
nıhayet verilmesi lazımgeldiğini 
tanıyarak telsiz neşriyatile yapı
ları propağandanın ve tayyare a
kınlarının önüne geçileceğini ge
çen cumartesi günü İtalyan elçisi 
ne lemin etmi.tir. Ancak bu halt 
Alman halkına bildirmekten ta
bi .. tile sakınılmıttır. 

" Şimdi anlaşılıp görülmesi lii.
zımgelen bir nokta kalıyor, o da 
Almanyanın bu taahhüdünü ne su 
rf'tle yerine getireceği meselesidir. 
Almanyada idare makinesinin -
Hitler idaresi zamanında bile -
pek yavat ve geç ife ba,ladığına 
insanın adeta inanacağı geliyor. 
Çünkü, Bavyeradaki telsiz merkez 
ierinin Avusturya aleybindeki
propagandaya devam etmekte ol
dukları daha bu aabab alman ha
n~tlerde bildirilmektedir." 

Viyanadaki alman gazetecileri 
VİYANA, 11 . A. A. - Volff 

Ajansı bildiriyor : İngiliz ve A
merikan matbuatı muhabirleri bir 
!iği. alman gazete muhabirleri ara
sında yapılan tevkifat ve bunlar 
hakkında verilen hükümler mü
nase betile Avusturya hükômetine 
bir mektup göndererek muhabir
lerinin, hükumetin hotuna gitme
yen haberler verdikleri zeman tab 
si hürriyetlerinin tahdit edilmesi
ni protesto etmitler ve ecnebi mu
habirlerinin vazifelerini ifa eder
ken polia tetkilitmın keyfi muame 
lelerine maruz kalmamalarını hü
kumetten iıtemitlerdir. · 

-----
Lindberg öldü mü? 

Böyle bir şayia çıktı, 
fakat tekzip ediliyor 

KOPENHAG, 11 (A.A.) - Kopen 
hag'da dolatan bir pyiaya göre, tay
yareci Lindberg, Groenland'ra tayya
reaile yere dütıniit ve ölmiqtür. Bu bu 
auata açık ve doiru haber almaia ça
lışıhnaktadır. 

LONDRA. 11 (A.A.) - Lindbergb 
sağ ve salim Groenlanddaki Yulin· 
hall'da bulunmaktadır. 

Balık günü. 
Darlıktaki Alman balıkçı 
larına yardım edilecek 

STETIIN, 11. A.A. - Volff A
jansı bildiriyor : 

Pomeı:anya eyaleti memurları, 
itsizliğe kartı mücadele tedbirleri 
cümlesinden olarak bir " balık" 
cünü tertibine karar vermitlerdir. 

Pomeranyadaki bütün evlerde, 
lokantalı otellerde ve halk yemek 
hanelerinde o gün yalnız balık ye 
necektir. Yarınki cumartesi günü
nün ilk " balık " günü olması ka
rarlaştırılmıttır. Bu tedbir munta
zam aralıklarla tekrar edilecektir. 

" Balık " gününün tertibinden 
maksat büyük bir darlık ve sıkın 
b içinde bulunan balıkçılara yar
dunda bulunmaktır. 

Şimdiki halde mahalli bir m.>.
hiyete olan bu tedbirin ilerde bıi
tün Almanyaya te,mil edilmesi 
muhtemeldir. 

Beş çocuk boğuldu 
ROMA, 11 (A.A.) - Chieti'den ga 

zetelere bildiriliyor: Bir Ziraat maki
nesi motöründen sıçrayan kıvılcım bir 
ıaman yığınını ateılemİf ve yığının 
yanındaki evde uyuyan be§ kız çocu· 
iu dumandan boğulmuıtur. 

Strazburg grevi 
STRAZBOURG, 11 (A.A.) -Tram 

vay ve elektrik amelelerile bir kısmı 
gaz ameleai ışe tekrar başlamışlardır. 
Selviste mühim ıurette salih görülmeı 
tedir. r 

Avusturya istikrazı 
PARlS, 11. A. A. -1932 sene

si Temmuzunun 15 inde imzalanan 
protokol mücibince Avusturyanın 
yapacağı beynelmilel istikraza 
Fransanın i~tirak payı olan k111m 
için kayıt muamelesine batlarunıt
tır. Bu istikraza iştirak talepleri
nin kaydına muntazam surette de 
vanı edilmektedir. 

. . . . ' .' .. . . ..:,~ . 

D 
Keskinli katil ölü olarak tutuldu 

ANKARA, 11 (Telefon) - Kakin hükumet Joktoru Cemal B. 
in evini baaarak ıloktoru ölJiiren ve hali firarda bulunup z:abitaca ,ul
detle aranmakta olan keskin köylerinden Halid in isminli ve kıyafetini 
değiştirerek dün Ankaraya geldiği ve At pazarında saklanJığı zabitaca 
haber alınmlf ve tahassun ettiği eo muhasara alhna alınm1flır. Fakat 
Halit teslim olacağı yerde silô.h isti mal etmif ve müsademe neticesincle 
meyyiten istisal edilmiftir. 

• 
lntih.apta Yunan kadınının hakkı 

ATINA, 11. A. A. -Dahiliye nazırı kadınlara belediye vazaifine 
İntihap eılilmek halıkı veren bir kanun layiluuı hazırlamı~tır. 

Milli temsil akademisi 
nasıl kuruluyor? 

Ankarada İnşa edilecek milli opera 
binasının planları hazırlandı 

ATINA,'9 (Husuai muhabirimiz. 
den) - İki üç cünden beri Atina san' 
at mahafilini iıgal eden en mühim me 
sele İnanalım ki, Maarif Vekiletimi
zin meydana getirmeğe karar verdi
ği Temsıl Akademisi olmuştur. Maa
rif Vekili Reıit Galip Beyin bu iş 
etrafında tetkikata memur ettiği Mü· 
nür Hayri Bey, Atinaya gelerek. te
maslarına baıladı. 

Atinada, Münür Hayri B. sefaret 
erki.nından Milat Beyin ve Estiya ga
zetesi baımuharriri Möayö Kolombus' 
ün refakatinde Güezl sanatlar mekte
bi ve muıiki ve tenıail konıervatuvar
lannt ziyaret ettikten sonra meşhur 
Yunanlı rejisör Mösyö Politis'm dave
ti Üzerine Milli Yunan tiyatrosuna git
mittir. Size aaıl orada geçenleri bildi
riyonım: 

Mösyö Politia o gün Danuncio'nun 
bir eserini sahneye koymaktaydı. Pro
valardan aonra d~di ki: 

c - Arkadaılar, Tüıi< misafirimiz
den rica edelim, orta Avrupa gazete
lerinde haftalardan beri senasını o
kuduğumu:ı: güzel Türk projesinden 
bize biraz babıetsinler.,, 

Münür Hayri Bey, ıunları anlattı: 
- Arkadaılar, bucün Gazi Türki

yesi yeni bir maarif inkılabı safhası 
yaııyor Bir taraftan bir Ağuıtostan 
beri milli Türk Oniverıiteıi en modern 
.şartlar içinde kurulmuıtur. Bir taraf· 
tan Ankarada kurulacak milli kütüp
hanenin ve milli akademinin hazırlık
ları yapılıyor. Bir tafraftan büyük ma· 
arif ulahatı hazırlanıyor. Bu ceniı ha
reketin bir safhası da bir Milli Tem· 
ail Akademisinin tesiaidir. 

"Bir eyliilde Ankarada kurulması 
düıünülen Milli Tenuil Akademisi 3 
kısımdan mürekkep olacaktır. 

''Birinci lr.ııım: Dram.atik sanatlar 
ıubesi. 

"Bu krama liae veya ona benzer tam. 
bir tahıil cüzütammım bitİrmİf genç
ler alınacakbr. 

"ikinci lusnn: Lirik sanatlar ıube
sidir. Bu kısma musiki mektepleri me· 
zunlarile o derecede tahıil gördükle
rini imtihanda İspat edenler alınacak
tır. 

••üçüncü ksıun; dekoratif aana.tlar 
•e sahne tekniği ıuhesidir. Bu kısma 
orta tahsilini bitirmi~ veya sanat tah· 
aiti görmü, istidatlı gençler alınacak· 
tır. 

"Akademinin dramatik sanatlar şu
besi milli tiyatromuzun betili olacak
br. Lirik sanatlar şubeaindeo devlet 
operamız doğacaktır. Dekoratif aanat
lar Ye aahne tekniği tubeıi de ber iki 
kısma lazım olan teknik elemanlan 
yetiştirecektir. Göriiyoraunuz ki mev
cut benzer müesseselerden bu huaus· 
ta ayr,lıyonız.,, 

Burada Mösyö Politis ilave etti: 

Kübada vaziyet 
LONDRA, 11. A. A. - Küba 

hariciye nazırı M . Ferrara, Küba
nın Londra elçisine gönderdiil bir 
telgrafta diyor ki : " Küba'daki 
Amerikan elçisile görüttüın. Elçi
ne kendisinin ne de hükümetinin 
Küba' da bir müdahalede bulun
mağı asla dü~ünmediklerini bil
dirdi • ' ' 

V ASHINGTON, 11. A. A. -
Amerika ordu ve bahriye dairele
ri, kargaşalıklar çıkmıt olan Kü
ba' da muhtemel bir müdahale i
çin bütün tedbirleri almıtlardır. 

HAV ANA, 11. A. A. - Küba
da hükômet tarafından tertip edi 
len radyo ne~riyabnda efkarı u
nıumiyeyi Amerikaya kartı tah
rik teşebbüsü görülmektedir. 

Orfi idarenin ilii.nı sırasında mu 
halefet unsurlarına teslim olmala
rı için verilen 24 aaatlık ültimatom 
müddeti hitam bulmuttur. 

NEVYORK, 11. A,. A. - Kü
badan gelen haberlere nazaran, 
Machado amerikan tekliflerine 
mukabl kat'i bir teklif hazırlamak 
tadır. 

Yangın 
SAlNT LOUIS, 11. A. A. 

(Yukarı Rhin) de: Gece büyük 
bir kereste fabrikası ile iki ev yan 
mıstır. Zayiat bir milyon frangı 
ı:eçmektedir. 

- Fak.at en mükemmelini yapıyor, 
ıunuz.,, 

Münür Hayri Bey her ıubede oku
nacak dersler hakkında izahat 
Yererek ıunlan anlattı: 

- Mektepte tiyatro tedrisatı gayet 
ameli yollarla verilecekve talebe mek· 
tebe girdiii günden itibaren tatbiki 
bir yola sevkedilecektir. Mektept
çıkanlann istikballeri de temin edil
mittir. Akademiden çıkanlar en tabü 
sahalarını devlet tiyatro ve opera~m
da bulacaklardır. Buradan vazife ala
mıyanlann da istikballerini Maarif 
Vekaleti düıünecektir. Akademi An
karada olacaktır. Leyli ve meccani 
olacakt<r. Tabü baılangıçta ecnebi mü
tebassıslardan iıtifade edeceğiz.'' 

Akademimizde bir de balet mekte
bi olacaktır. 

Mektebin tedrisatı üç sene deTam 
edecektir. Bundan sonra akademinin 
faaliyeti tarzı etrafından bazı maili.
mat verdikten sonra Ankarada yapd
nıaaı muhtemel olan "Milli Opera., 
binasının gene beynelmilel bir otorite 
olan Profesör Kreia tarafından yapı· 
lan projesi açıldı. Bu bina resmini 
görünce Mösyö Politia haykırdı: 

- Fakat, lıİz, dünyanın en mü.kem 
mel ve modern tiyatroaunu yapıyor-
ıunuz.,. 

Meclise öyle bir hararet çökmÜftü 
ki yatlı ve pek meıhur bir kadın sa
natkar ayaia kalktı. Rumca: 

- Gazi, dedi, 0$i. . Sen ne bü· 
yük ve ne kadar hüyüluün •. ,, Kadı
nın gözleri yaıla dolmu!tu. 

Bütün sanı:.tkirlar ''Yaıaıın Gazi!, 
diye bağrııtıliı.r. Herkes derin bir he
yecan içindeydi. Yunaniıtanm en bü
yük kompozitörü Mösyö Manolia Ka 
lomiria Münür Hayri Beye yaklatt&. 
Bir fotoirafını uzatb. Fotoğrafın al
tında: 

"Jçinde bulunduğunuz en mükem
mel sanat itinin gü'Zelliii ve azam.eti 
karııaında hayran ve büyük Türk Re
isi Gazi Hazretlerine en büyük saygı 
hislerile bağlı olan Manolis Kalomi
ris,, yazıyordu. Bu satırları yazan zat 
milli konservatuvarın da müdürüdür. 

Münür Hayri Beye, eğer ecnebi ta
lebe almak imkanı olursa, Temsil A· 
kademimize Yunanlı talebe de gön
dennek için müracaatlar vi.ki olmuf
tur. ,. .. .. 

''Milli Türk Temsil Akademisi,, bit 
tün Avrupa sanat Aleminin derin tak
dir ve hayret duygu !arı içinde kuru
luyor. Tuttuğu iıe en doğru yoldan 
giden ve memleketin maarif davaam 
kuvvetle güden ve sarahatle ele alan 
Türkler bu sabada da muvaffak olacak· 
!ardır. 

M. M. 

F asta mahkeme önünde - . 
numayış 

FAS, 11. A. A. - Fesat çıkar
mak maksadını güden bir takını 
sözler söylediğinden dolayi mahk< 
meye verilen bir arkadatlarınm sa 
bverilmesini istemek için mahke
me önünde niimayiş yapmağa kal 
kışan yerliler tevkif olurunu~tur. 

Bir vapur battı 
ROMA, 11. A. A. -Adiryatik 

denizinde bulunmakta olan Ocea· 
nia posta vapuru, gönderdiği bir 
telgrafta, batmak tehlikesine ma
ruz kalan Yugoslavya bandıralı 
Treci gemisini kurtarmağa çalıt
mak için yolunu deği,tirdiğini bil 
dirmi,tir. 

Oceania timdiki halde Cattaro 
limanından 80 ve Treci vapurun
dan 40 mil uzakta bulunmaktadır. 

BRlNDlZI, ı t. A.. A. - Rot
terdam'a gitmekte olan Yugoslav 
treci Dalmatinschi vapuru meçhul 
b!r_sebepten dolayi batmıştır. 26 
kltı olan mürettebatı kurtarılmıt
tır. 

Dançig ve Gdynia 
V ARŞOV A, 11. A.A. - Oan

çiır ve Gdynia limanları arıuıında 
nakliyatın taksimi hakkındaki iti
lafın meriyet mevkiine konmasına 
ait hazırlıkları yapmağa memur 
Dançie mümeuilleri Varfovaya 
gelmitlerdir. 



IFıKlli 
Plaj sefası 

E Tim Salıparau plijile hemen he

- loapı laırpllr. H• sün pencerem
.. _ söriiyonmu 

Sin oürii hallr, lıadm erkek, tahta 
..... ._ halılıa pvenerelıı kenclilerini 
dellİae ah)'Oliu. Beı on kulaç yüzdük· 
ten aonra kenardaki sun'i kumsala dö
nü;rorlar. Kimisi oturarak 11rtmı süne-
141 ~cır, ldmiei ho,111 bo)'Una uzana. 
rü sırtlaimclaa ayaimm topuğuna ka 
..... ı.-.ıi ı.e.dilİlı.i kuma sömclüriiyorı 
'bir Dfti diri diri mezara ııirmek gibi. ••• 

iman haddi zatında ;rü:ııücü mahlii· 
bttM dejildir. Hatta lıu itte lıir bey
sir. Wr lröpelr kadar lııile tabii iotidadi 
;roktur. Su, ;rumurtadıın çıkan ördek 
ya'fTUoa için • anniyetli bir yiiziit "" 
yöriiyüt sahuıdır.. Kezalik beysir ve 
köpek yüzme öiretilmeie ihtiyaç gÖ•· 
termekoizin fütürouz ve tereddütsüz de
nizde emniyetle yüzer. Fakat dünyanın 
en ilim adamı olan Aynittayni denize a
tm; eğer yüzmek bilıniyo~ üç bet çır 
pımttan sonra suyun dibini bulacağı mu 

hakkaktır.lnoan, hayvanın en ahmağı olan 
kaz kadar olsun tabiaten yüzücü değil
dir. Bugünkü insan, çayiri sören at gibi 
keyf ile plaja koımalda, topuğundan 

trmaima kadar bir Hintli Fakir gibi 
kendioini kuma gömmekle tabii bir ihti
yaca cnap vermiyor, sadece moda yapı· 
yor ve kendisini modaya uyduruyor. 

Eoki devirlerde pliıj filan yoktu. Şeb 
rin muayyen yerlerinde deniz hamamla
" vardı. Bunlardan birisi - hayal meyal 
hatırlıyorum. • Karaköy köprüoünün Ha 
liç tarafında tahtadan heybetli bir sa
latlı. Karaköy köprüsünün Haliç tara
fı, tehrin en pi. denizi olması itibariyle 
buraya giritin, bataklıkta yüzütten far. 
kı yoktu. 

Medeni ilem fevç Ee.ç plaja koıar
ken bizim bu asri yürüyütte ııeri kal
maklıjımız doiru olamazdı. itte mem
lekette yer yer teeuüs eden plijlzr, bu 
aori ihtiyacın ifade ve nümunelericlir. 
Ve ilave edelim ki, iktıoacli bulıruıa kar 
tı da müe11ir tedbirlerden birisidir: 

Çünkü pliıj yüzünden eveli kum ta
ciri kazanıyor, oalaıın çİTisini veren nal 
bur, tahta11nı Yeren kereoteci kazanıyor. 
Daha aonra mayoları netÇeden örgü tez 
giıhları, kauçuk baılıklan, bel kemerle
rini ve deniz ayakkabılannı imal eden 
fabrika, ıatan acenta ve mağaza kazanı 
yor. 

Demek ki. plaja gitmekle iktısadi 

buhrana kartı - farkmda olmaksızın • 
bir nevi mücaifelede bulunmuı oluyo
ruz. O halde: 

Haydi Plaja!._ 
Salôhattin ENiS 

Yeni anfiler 
lık sınıf talebesini istiap 

edebilecek 
Tıp fakültesinin lstanbula nakli mü

nasebetiyle CerrahpafA. Gureba ve Ha
seki hastahanelerinde cerrahi ameliyat 
için yapılacak anfilerin inıasına baıla-
nacağını yazmıttık. . 

Bu anfilerin yalnız bir oınıf talebesi
nin değil, bazan iki sınıf talebesinin de 
yapılan ameliyatı kolayca takip edebil
meleri için genit olmaoı muvafık görül
müt ve ona ııöre yerler aynlmı§tır. 

Bundan batka eski Bekirağa bölü
ğünde yapılacak yeni teırihanenin de 
pliınlan hazırlanmr;, inşaata batlanmıt
tır. Fakültede dersler ba§layıncaya ka
dar tqrihanenin intaatı bitecektir. 

Haydzrp8§8da fakülte binasındaki 
tetrihane Yaktiyle çok mükemmel bir 
ıurette inıa edihnit olduğundan yeni 
teırihhane için de Haydarpaıa tetrihha 
nesinin planı muvafık görülmüıtür. 

..,.ııtuH•-H••---.,u.ı•11-...11"1•ımıuıuhıııııııHt11 

_I _B_O_R_S_A __ , 
(it Bankuından alınan cetveldir) 

10 AGUSTOS 1933 
A ktam Fiatları 

lotikrazlar Tahvilat 
""'1.ru d•hili 97,50 Elelıı:trik ~ 

1933 l•lilcraz.ı 95,25 Tram~ay ~ 

$ark d. yollan 2,45 T& .. ı ~ 

D. Muwahbide 54,25 Rı~bm 18,20 
Gümrültler 8,25 Anadolu 1 47,45 
Saydi maW ı,eo 

B.idat 10.25 » 111 46,70 
T, aıkuiye 10 Müınessil 11,20 

ESHAM 
it B ..... 11 Na· Tel elan 13,25 
ma l.IO Bomea.ti 21,-
• " Hamiline 9,.15 T•rkos 27.75 
., ,, Müff•i• 102 (:iment• 12,50 
Tram'l&J &O lttiat d•J'· 20.-
Anadola Hi••• 27,60 Şark day. 1,55 
Rej; 3,60 Balya 2,75 
Şir. lııari1• 11,25 Şark m. ecsa 2,90 

ÇEK FlATLARI 
Paris 
Londra 
Nü1ork 
Milano 
BrW.•cl 
Ati.na 
Cennre 
Sofla 
Am•terclam 

1µ1 t 
700 J 

64,Q6 

Prai 
Viya.na 
Madrit 

1,98,26 Beri in 
3,38,75 Zloti 

82,88 p .. ,. 
244 Bel erat 

~,77 Bükret 
1,17 Moako•a 

15,91,50 
4,29,50 
5,64,50 
1,98,50 
4,22,25 
3,70,75 

34,57,725 
79,48,25 

1090 
N U K U T (Satq) 

kurut 

20 f, franaıs 167 
1 l.terlin 704 

1 Dolar 155 
20 Liret 219 
20 f , Belcilca 116 
20 Drahwti 2S 
20 1. la•içre 818 
20 Lna 0.25 
21 Kur. Cek 116 

1 Fi " 8• 

1 $ilin. A•. 
1 Pezeta 
1 Mark 
1 Zeloti 

20 Ley 
2) Dinar 

1 Çerno•~ 
1 Alh• 
1 !\ıf .. cid iye 

B " .' ot 

ZS.-
15.
•o~ 
24.-

0.23 
55.-
-.-

927 
O.J7 
2M 
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ŞEHiR 

EkoaoMI 

Köylüye yardım 
Ziraat bankası bu sene 

yeni tertibat alıyor 
Aldığımız malômata nazaran Ziraat 

Bankası köylüye yardımlanm geniılet
mek için bazı tertibat almaktadır. Zira
at Vekili Muhlio Bey son defa tehrimi
zi ziyaretinde hu hususta lizım ııelen 
malumatı almıttır. htanhvl buğday ve 
her nevi hububat satıı sevkiyatının mer 
kezi olmuı itibariyle bu sahada çok hu 
sa• bulunmaktadır. 

Yeni mahou 1 memleketin bir lnonun
da henüz tarlada, bir kıammda orakta 
Ye harmanda, diğer bir kısmında da an· 
barlara çakılmıı bulumnaktadır. Bu iti
barla timdi yapılacak yardrmlann yo
rinde ve mahaline masruf olacağı görül 
mektedir. 

Bu sayede köylülerin malını yok pa
hasına elden çıkzrmaması veya tefecile
re muhtac olmamasr temin edilecektir. 

· ızmir panayırı 
lzmirde 9 Eylülde kurulacak büyük 

panayire ittirak için ıehrimizden de bir 
çok sanayi müeıeıeleri ve fabrikalar pa 
nayirde yer almı§lır. Halbuki öğrenil
ıniıtir ki, bu panayira yabancı firmalan 
ve sanayi müesseoeleri de ittirak edecek 
ve oatıı yapacaktır. Panayire ıehrimiz
den ııidecek müesseseler iıtirakten fe
ragat etmemekle beraber bunun doğru 
olmadığım 1ergi riyasetine bildi?Jl'İıler-
dir. ' - -

Afyon ekim mıntakaları 
AFYON - latanbulda afyon jnhi

aan meclisi idare reiai Habipzalte Zi .. 
ya Beyle fTı:tısat vekiletinden 1 ve Zi
raat vekaletinden iki zatın iflirakile 
yapılan toplanmalarda afyon ekim 
mıntakalanrun tahdidi için bir rapor 
hazır,lanmııJır. 

Bu rapor icra vekillleri heyetinde 
müzakere edilecektir. 

ViliıyetimiEiJI iktısadi ıraziyetini ıid 
detle ali.kadar eden bu mühim it için 
ticaret odamız mühim vesikalar hazır
lamııtır. 

ea,ka memleketlerden 
'arap ihracatı 

Muhtelif ecnebi memleketlerin aon 
seneler zarfındaki tarap ihracab fU 
suretle tesbit edilmittir: 

ltalyanm ta rap ihracatı: 
1930 da 1,02,2,3 ton 1931de1,672,2 

ton, 1932 de 802, 7 ~on .. 
Almanyaıoın tarap ihracatı: 
1913 te 176,9 ton, 930 da 50,6 ton, 

931 de 52,2 ton, 932 de 43,3 ton. 
Portekizin f8rap ihracatı: 
1913 te 1,079,7 ton, 930 da 814,2 

ton, 931 752,3 ton, 932 de 752, 7 ton. 
lopanyanın ,arap ihracatı: 
1913 te 3,841,8 ton, 930 da 3,488,8 

ton, 931 de 3,349,0 ton. 932 de 
1,075,3 ton. 

Polleto 

Feci kaza 
Otomobil bir kadının iki 

ayağını kırdı 
Horhor caddeoinde ırene feci bir oto

mobil kazası olmuıtur. 
Şoför Mehmedin idaresindeki 3612 

kamyon Horhorclan geçerken Hatice ha 
nnn isminde bir hanıma çarpmıı ve iki 
ayağını birden kırmııtır. Hatice hannn 
ifade veremiyecek bir halde hastahane
ye kalcfrrılmııtır. 

Tramvaydan inerken 
Mehmet oğlu Abdullah isminde biri 

dün Dolmahahçede tramvaydan düımüt 
ve yaralanmıttır. 

Sekteden ölüm 
Evvelki akıam Haçik oğlu Kirkor 

isminde biri birdenbire düşerek vefat et 
miştir . 

Mezarlıkta dayak 
Dün Pangaltıda Fransız mezarlığın

da varip bir vaka olmuıtur. 
Mezarlığa giren oeyyar komisyoncu 

Fehim Bey burada bulunan rahip Tlis 
ve mezarcılardan Jozef ile Antuan'ın te 
cavüzlerine uframı§ ve döğülmüştür. 

Fehim Bey ifadesine göre bir tam
dığı FransıZJ ziyaret için mezarlığa gir
mitti. 

Hırsız 
Kaoımpafada Mescit sokaiında 8 nu 

maralı dükkanda bakkal Hüseyin Efen 
di bulumnadıiı esnada ııirerek para ve 
ampul çalan Rizeli Mevliit yalralammt
tır. 

Sergide bir hırsız 
E nelki akf&m Galatasar"" yerli mal 

lar sergisinde sekiz yaımda bir hırsız 
yakalanınııtır. 

Sabatay isminde olan bu sekiz ya· 
tındaki hırsız yerli mallar sergisinde do 
lllfrrken bir pavyonun önüne sokulmut 
ve kalabalık arasında camekilnın üzerin 
den dört tane gümüı bilezik, çorap ve 
daha bir kaç parça qya aımp kaçmağa 
beılamıttır. 

Bu sırada itin farkına varan pavyon 
sahibi hırsız çocuğun arkasından koıma 
ğa baılamıt, ite polis te kanıarak ço
cuk yakalanmııtır. Çaldığı feyler Saba 
tayın üzerinde bulunarak müsadere edil 
miıtir. 

Bu çocuğun hırsızlığı keneli kendine 
yapmadığı, bunu birisinin tl!lvik ettiği 
anlatılmaktadır. Zabıta tahkikat yapı-
yor. 

Yanıyor zannile 
Dün gece saat 21 buçukta Burgaz a 

d;ısın ın Gürrn·ük iskelesinde bağlı bulu
nan n~cep Efendinin motörü hareket et 

....... ,.d. 
Bol su 

T esisahn ilk kısmı 
ikmal edildi 

Terkos fabrikası ile ıehir arasında
ki ana tesioat ve mecralar üzerinde ya
pılan yeni taclilit ve ilavelerin ilk kıo
mı ikmal eclilmit tir. T erkos tesioab üze 
rinde yapılmıt ve yapılacak olan yeni i
liıveler oayesincle tehrin su ihtiyacı da
ha eenit mikyasta tatmin edilecek ve 
daha bol suyun ıehre gelmesi temin o
lunacaktır. 

Seyyahların şehirde gezintileri 
Şimdiye kadar htanbula gelen sey

yahlar şehir dahilinde ancak teobit edil
mit olan oeyahat proııramı dahilinde mu 
ayyen yerleri dolatıyorlardı. 

Bundan sonra ıehir dahilıı\de sey
yahlara daha ziyade kolaylık olmak üze 
re yeniden tertibat alımmştır. Bundan 
sonra gelen seyyahlardan arzu edenler 
pasaportlarmı zabıtaya teslim etınek tar 
tiyle ıehil'tfe istedikleri yerleri serbest
çe gezebilecekler ve dönüıte puaport
lannı tekrar zabıtadan ııeriye alacaklar 
dır. 

Oktruvanın lağvından sonra 
Dahiliye V ekileti ııeçen gün viliyet 

ve belediyelere gönderdiği bir tamimde 
olrtruvanın lağvı dolayısile ne gibi mad 
delerde fiat farklan olduğunu, ucuzluk 
bulunup, bulunmadığını sonnuttu. Bele 
diye, V ekiletin bu süaline cevap hazır
lıunalc üzere tetkikata baflamqtır. Bu 
tetkikat neticesinde olrtruvanın liğvın• 
dan evvel ve sonraki fiat farklan muka
yese edilecek ve ~ce Vekalete bildiri
lecektir. 

Şehrimizde açılan pazar yerlerine hal 
kın ııöoterdiği raibet, pazzr yerlerile. 
hariçteki erzak fiatleri arasındaki fark
lar da göoterilecek ve pazar yerleri hak 
kında belediyenin dütündüğü yeni ted
birler izah edilecektir. 

Seyyahları soyanlar 
Son zamanlarda tehrimizi ziyaret e

den bazı seyyahlardan bir kısmı satıeı
lann ve vesaiti nakliye sahiplerinin gay 
ri tabii yüksele fiat iotedikleri nazan dik 
kati celbetmektedir. 

Belediye Turizm §ubesi bu ııihilerle 
daha esaslı tekilde mücadele edecektir. 

Klavuzluk işleri 
Aldığımız malumata nazaran lktıoat 

Vekaletince klavuzluk itlerinin yeni e
saslara göre ıolahı İç.İn bir taoavvur mev 
cuttur. 

Deniz ve Kara müateprlığının bu it 
üzerinde mefğul olduğu anlaşılmakta
dır. 

Yeni şekilde klavuz itleri en ınoclern 
bir tekle sokulacaktır. 

' 

KUçUk haberler 1 ---
* Bir müddettenberi ıehrimizde bu

lunan Zootekni mütebaum M. Velman 
ile yüksek baytar mektebi zootekni mü
teha11ısı Salilıattir> Bey Mudanya tari
kiyle Buroaya hareket etmitlerdir, Mü
tehassıslar Karacabey kazasında ayğır
lar üzerinde tetkikat yaparak tebrimize 
avdetten aonra, Şark vilayetlerine gide
ceklerdir. 

*Etıbba ...,11nca satın alman yeni 
binamn tadiliıt ve tamirine Jıaılanmııtır. 

Operatör Nazım Hamdi Bey Oda kü 
tüphanesine 40 cilt eser hediye etmit· 
tir. 

* 933 güzeli Nazire Hanım ela film 
çevirmeğe karar verıniıtir. ilk tecrübe
nin iyi netice vereceği söyleniyor. 

Filmin adı dki ahbap» dır. Bu film
de Feriha Tevfik Hanım da rol alacak
tır. 

Mahkemelerde 

1 
İST ANBULDA GEZİNTİLER 

Sergide bir saat ..• 
Daima sağı takip ediniz! •. -Sanmsak soğan asmalı .. -
Sümer kızı! Bedava takla ablmazl - Koku ile 

bulunan pavyon ... - Mene bah dadaşım! 
Yerli mallar serıisinin laf koridor

larını uğultularla dolduran hu iman 
kalabalığının içinde, kendimi akıntı
ya kapılmıı pusulasız bir gemiye ben
zetiyonım. Buna yürümek defi!, iti
lip kakılmak derler. Bütün duvarlar 
dile gelmit, ziyaretçilere haykll'Jyor: 

- Da.ima aağı takip ediniz! 
Fakat sağ hangi t!lr!lf? .. Sol hansi 

taraf. . . Onu bilen varsa çıksın kartı
ma. • Ben sergi tertip heyetinin yerin
de olsam, sağını solunu tatınnamaları 
için kapıdan girerken herkese birer 
aarımoak, soğan dağıtırdım. Sarnnsağı 
aağ, soğanı sol eline al, yÜrü. • • Hiç 
korkma, şaşırmazsın. 

Sümer Bank dairesi önünde anıızın 
bir ileri atılıı hareketi oldu. 

Merak edip ben de sokuldum. Ö
nümdeki kalabalık gide ıide deri çan
taları tetkik eden bir hanımın etrafın
da halka oldu. 

Bu hanım, sahiden güzeldi. Ama, o 
kadar güzeldi ki, kalabalıiın onu gör
mek için birihirini çiğnemesine derhal 
hakverdim. Gençler, tela§lı telaılı so
nıyorlardı: 

- Kim acaba? Kim bu hanım aca
ba? .. 

Sanırım ki kim olduğunu öğren.,me
diler. Fakat ben kendi kendime; bu 
gÜzel kadına isim buldum: 

- Sümer kızı! .. 
Sergide ilk gözüme iliten bizdeki 

tahta ve madeni ev eıyaamm bolluğu 
idi. Meğerse ne güzel yerli karyola
larımız, ne güzel oda takımlarımız 
varmıf ••• 

ihtiyar bir hanım, dolata dolata yo
nılmut olmalı ki, koltuklardan birinin 
üstüne çöküverdi. 

Nezaketle ihtar ettiler: 
- Lôtfen, Üzerine oturmayımz! 
Kadıncağız, vakit kazanmak iotedi: 
- Oturduysam ne olur? 
- Forması bozulur da efendim. • 
lotemiye ioteıniye kalktı ama, hu 

kaldrrışa canı sıkıldı: 
- Bunu alanlar, sanki üstüne otur

mıyacaklar mı?. 
Oatüne basma entari giydirilmit, içi 

kut-ıun dolu bebeklerine durmadan 
takla atbran yerli b ir O)'Uncakçı, ge
leni geçeni yolundan çeviriyor: 
1 - Canlı bebekler. . • on be§ kuru
ta ... 

Bir çocuk yavatÇa aokuldu: 
- Amca, biz de oynatalım 1 
Oyuncakçı auratı astı: 

- Paraıını ver, ondan aonra. • Bi· 
zim bebekler, bedava kimseye takla 
atmaz! .• 

Biriai tahtadan yapılmıt oyuncak 
koyunun fiatini sordu: 

- iki lira! cevabım almca, gÜ)erek 
yürüdü: 

- Ben iki liraya mandıradan hu
nun canlıaıru alırım. • 

- Oyuncakçı arkasından bağırı
yor: 

- iyi ama, canlrsrm be.lemek la
zım. • Bizim koyunlar, ekmek istemez 
au iatemez! 

ltrıyatçıların dairesi, sergide koku 
ile bulunuyor. Aramağa hiç lüzum 
yok. 

''Pertev,, paviyonunun önünde ha
nımlar konuıuyor: 

- Geçen sefer yağsızından aldıktı, 
bu sefer de yağlı olsun! 

- A. . • Yaz için, yağ11zı daha iyi •• 
Eli aopalr bir acuze, avucunu açpııf 

tezgiıhtaki kıza: 

- Sevaptır, ayol. • diyor, iki d ... 
la da hana akıt! •. 

Zaten bu ricaya hacet yok. Gelenin 
ıeçenin aırucu açık defilae, üotV.. 
bafına serpiyorlar. Bazm, bu ikram
dan hotl..-ıyarak: 

1- Meni! meni! diye llir kenara 
çekiliyor. 

Altın "bileziklerin ıözleri alan ren
gi karııunda kendinden geçınİt han
lara rastlıyorum. 

Kolunda bunlardan yirmi kadannı 
tqıyan ortayaılı bir hanJJDefendi, tez
giıha yaklqb: 

- Şunlan çıkarır mromı:ıı? 
Satıcı, çrkanp ııösterdi: 
- Diyarbekir itidir hanımefendi

miz, dört dirhem ıelir. . Üçer buçuk 
liradan on dört lira •. 

Hanımefendi t '1eziği tarttrrdıktan 
aonra pazarlık hile etmeden on dört 
lirayı saydı. Kadmcaiıza adeta gözle 
yiyecek gibi "bakıyorlardı. Biri yer, bi
ri bakar; kıyamet ondan kopar, derler 
ya. • Ayni hesap. . Biri takar, öteki 
b~kar. • • K.ıokançlık ta bundan çı
kar .. 

''Gizlaved,, yerli listikleri paviyo-
nunda bir münakata: 

- Ayol, bunlar nerenin yerlioi?. 
- Yerlidir efendim .•. 
- Bizde lastik ayakkahıu yapılı-

yor mu?. 
- Hem ali11 ..• 
- · Dünyada inanmam .. 
Tezgahtar kıpkırmızı kesilerek: 
- Nasıl inamnazsrnız efendim, 

diyor, Eyüpte, Bahariyede fahrikaaı 
var. Oç yüz amele çalıtbnyoruz. • 

- Ya tu çocuk perdösüaü? •• 
- O da yerlidir efendim. • Gizla-

ved fabrikaaı çıkanyor • . 
Pardösüyü uzun uzun ellerile mua

yene ettiler: 
- Kavuçuk hem de. . • Vallahi, ne 

iyi f"Y• • 
Sergi tertip heyeti odaama girer

ken kulağıma tanıdık bir sea seldi. A
cem ıivesile bir muhavere: 

- Hey •• Menne bah, dadatıın, A
lesıer effenclL . • llle menim içtiğnn 
gayvenin lezzetini una terif edemem. 
Göppürdüğü demde, aanıru.n ki derya 
ıöppürüptür ••• 

- Ağam. • • O içtiğin gayveyi Dİi'• 
den aldığını bilminen? .. 

- Nasıl bilınirem. Mraır çar,ram
da guru gayfeci M-..et Efendiden 
almitem •.• 

Mikrofonun önünde bu taklitli mu
ha•ereyi yapan tanmmıt reuamlan
mızdan biri değil mi imit?. Yanına 
yalılaıınca beni gördü. Gülerek: 

- Bizde bu da ırar! dedi. 

- Allah, mübarek etsin! .• 
Biraz sonra, mikrofonun önüne bir 

bqka genç seldi. Bu da bir çorabın 
radyo vaaıtaaile reklamını yapıyordu: 

- Arnan aman. • Vapur ne vakit 
yeldi, Kuzguncukta. . Bat.tik ki halat 
yok. • • Yordun mu, timdi 1 Ne yapa
cağı:rJ Lizim ıamandıraya "bağlamak 
bir feY ki vapur yanao;.aın .•• 

Yolcular içinden bir hanım: 
- Bu iti bana bırak! dedi. 
Ayagindan çorabmı çıkardı, bir u-

cunu bağladı vapura, bir .ucunu atb iı· 
keleye. . Şamandıra koptu, parçalan
ch, çoraba bir ıey olmadı. 

Gümrük ambarlannı so
yanlar mahkum oldular 

Hey ma,.ıla, matalJa. . Biliyor mu
ıunuz, bu çorap ne marka çorapb!,, 

Tekrar serginin köte bueaiını do
latmıya çıktım. Buna biçakları satılan 
paviyonda hararetli bir alıtveriı var. 
Biribirlerine aoruyorlar: 

- Sen kaç hiçak aldın 7, 
- Oç .• 

İkişer buçuk sene 
Bundan bir kaç ay evvel Paket pos

tahanesinin damım delip oradan geçe
rek gümrük anbar;anna Kiren ve eroin, 
iskambil kiiıdı ve kumat çalan hamal 
kömürcü Ahmet ile Moruk Ahmet ye 
IMehınedin muhakemeleri İntaç edilıniı
tir. 

Mehmet kaçmıı ve aranmasına rağ
men bulunamamıı olduğu için hakkın
daki muhakeme muvakkaten tatil edil
miı, kömürcü Ahmet 2 sene 6 ay hapse 
mahkU.m olmuıtur. 

Mehmet hakkındaki tahkikatta bu 
hırsızlık cünnünün faili olduğunu isbat 
ettiğinden onun da 2 sene 6 ay hapse 
konulma11na karar verilmiıtir. 

Yunanistandan kaçan katil 
10 sene e .... el Seli.nikte ı.ir askeri 

öldürerek lotanbula ~ve Yunan te
baoından Karakaç Yorginin Yunan hü
kiimeti tarafından iadesi talep eclilcliğini 
yazmııtık. 

Asliye birinci ceza mahkemeoi Yor
giyi iıticvap etmiı ve cürmünün ıiyaai 
olmayıp, ..ti olduğuna karar vermiıti. 

,mek üzere iken makinenin çalıımaıı eı
asında makineye bulaşmış yağların u
fak tefek iıtiallerle alevlenmesi gören 
halk bunu yangın zannederek itfaiyeye 
derhal haber verilmiş. Fakat itfaiye gel 
meden bu kü~ük alevler söndürülerek 
ha l kı" heyecanı le.kin edilmiştir. 

hapis yatacaklar 
Bu kzrar Adliye V ekileti vasıtasiyle 
Hariciye Vekaletine bildirilınittir. 

Karaka, Y orgİnİn cürmü adi oldajla 
için Yunaniotana iade edilmeoi muhte
meldir. Hariciye Vekaleti iadesini ten
sip edene Karakaf Y or~i Uzunköprü ile 
Eclirne araomdaki ilk Yunan istaayonun 
da Yanan polisine teslim edilecektir. 

Sonposta beraat etti 
«ittihat ve Terakki nasıl doğdu, na-

111 öldü?.» isimli tefrikadan dolayı Son
posta refikmiz aleyhine açılan hakaret
amiz netriyat dava11 neticelenmıt. cü
rüm sabit olmadığından gazetenin oahi
hi Ali Ekrem ve Nqriyat müdürü Halil 
Liıtfi Beylerin beraetine karar verilınit 
tir. 

Manitacıların muhakemesi 
Bir liralıklar büyüklüğünde kestik

leri bir demet gazete kağıdının altına ve 
üstüne birer lira koyup bir kaç yüz lira
lık bir deote ıibi yere dütüren ve gaf
letle bunu yerden alan bir faoulyacıyı 
dolandıran Kazım ve Cemal iominde iki 
manitacının muhakemelerine batl•nd ... 
mıttır. 

Kazım ve Cemal kendilerine isnat 
edilen cürümleri inkar etmişlerdir. 

fasulyeci mahkemeye gelmeıniıtir. 
Mahkeme hem fasulyecinin, hem de t•· 
hitlerin ce)bj için ba~kn güne bır~dmış 
tır. 

- Ya sen.. 
- Ben •ir düaiiıHı aldım. • 
- Bir düzüne biçakla ne lleaecek-

ain?. 
- Bizim lt.anamm ümidini keeece

iiml 
- Anlamadım •• 
- Kaç aünden Nri aersiden Mr 

hediye istiyordu. Biçaiı elİDe verip 
''bqka hediyeden ümidini kea in diye
ceğim. 

Serginia .. hçeai, bir baıka &lem. , 
Bütün midesine diifkünler buraya 

toplanınıt- Kimi bira içiyor, kimi bwı· 
111 ayran. • • Kimi aaııdoviç yiyor, ili
mi zeytinyağlı dolma .• 

Zinga) Şirketinin ah§ap eırini ziya
ret eden edene •• 

Genç bir Iradı-. yarundalli tlelikaa
lıya bu evi söatererek: 

- Nasıl, dedi, kan"°"a lrafeai siltl 
deiil mi? 

Delikanlı süıü-diı 
- Demek niyetiniz beni kafeM 

koymak? 
- Estafurullah •• 

Gül üterek yürüdüler. Ben dıtarı ÇJ• 

karken hoparlör, bir dit macununun 
reklamına hqlamııtı. . 

Eğer görmiyt11ler varsa tavsiye .. 
derim, ipe un sermeainler, ıu ıeraiyi 
kapanmadan gidip ııörsünlerl •. 

M. SALAHADDiN 
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Boğaziçi 
- Haltanm YCl2W -

Busünlenle luometim Boia:ııdan a
çıldı. Boğazdan diyince yemekten iç• 
mekten minaaı çıkarmayın! Bofazi
çinder> açıldı demek istiyorum. Zat
Boğazm en Mienmedifim yeri iami
dir. ( Boiaaiçi) diyinc:a aklıma tito 
mif .. demcilder gelir... Boğa:ıı.m ba
demcikleri de iki Hisarlar değil mi· 
dir? Güzelim ( Boiaz) lifma •ir de 
(içi) iliYe etmekteki lükmet ne İmİf 
bi'-. Bir sözün yerinde ve dofnl , 
olmau için alıainin de doğru olmau 
laaıındır. Boğaziçi diyoruz. (Boia• 
dqı) da diyeltilir miyiz?. Hayır. Bo
ğaadıp diye bir yer yoktur. Boğazın 
laaric:hHleki her yer botaz dıpdır. O.. 
artık iaim talulmaz. Uaatmıyalım. Bu 
aünlerde Boğaza fazlaca gidiyorum. 
Dün de böyle günlerimden biri idi. 
Köprüden vapura bindim. Rumeli kı
yıundan gideceii için vapurun iskele 
tarafına oturdum ... Kar,rma ve yanı
ma da lulıklanndan seyyah olduğu u 
!atılan bir takını adamlar ııeldiler, 
yerfettiler ... Bir adamın seyyah oldu
ğu neresinden bellidir? Üstünden ba
tından, buynundaki fotoğraf makine
ainden, ellerindeki rehberlerden, fa
kat en ziyade her §"ye, herkese me
rakla baluılanndan. Yanlarında bir 
de ten:üman bulunan bu gnıp ya in. 
giliz, ya Amerikalı idiler. Çünkü in
gilizce ıörÜ§ü):.rlardı. Ben bundan 
bir İÜ sene eYVel İngilizceye çalıtmıt
tım. Onun için bu lisan kulağıma pek 
yabancı gelmez. Eier ingilizceyi bi
zim yerlilerden biri söylene adam 
alullı anlarım. Fakat bir lngiliz, hele 
Amerikalı ağzmdan çıkarsa, hak ge
tire! .• 

Ten:üman genç bir adamdı. Vapur 
üç buçukta kalktı. Ben de, bakayım 
İngilizceyi kavrayabilir miyim diye 
ııörüşmelerine kulak verdim. Biraz 
ııittik, Kabataıa gelirken Fmdıltlı Ye 
Salıpazarmdaki dağ gibi odun yığın
lanru ıördüler ve tercümana bunun 
ne olduğunu aordular: Çocuk cevap 
verdi: 

- Odun. 
- Ne ite yarar? .. 
Ben oloam belki yakmaya yarar 

derdim amma, çocuk oanll,linin eri bir 
tercüman. Hemen fütursuz cevap ver .. 
di: 

- Sa '~de kullanılır .. 
- Ne gibi? 
- Balta sapı, kazına oapı, hokey 

oapı falan gibi .. 
Hep tattılar ... Bu ne ço balta sapı, 

ne çok kazma aapı .. Daha bir "baltaya 
sap olmam•t nice odunlarımızm oldu
ğunu hilselerdl küçük dillerini yulal"' 
lardL. Yürüdük, yürüdük. Dolmabah
çe sarayını geçtik. Buranın saray oldu 
ğunu biliyorlar. Sormadılar hile .. Çı
rağana geldik .• 

- Bu harabe nedir?. 
Tercüman cevap Y,erdl: 
- Burası milattan .1912 sene ev· 

vel Hünler tarafmdan yapılmııtır. Ta 
rihi kıymeti olan bu harabelere el •Ü· 
rülınez.. 

- Çok garip!. Hiçte hozulmamıt, 
daha dünkü gibi duruyor •• 

- EYetl. Harabeliiine halel gel· 
mesin diye çalıtrnz •. 

Ortaköy cami inin reunini aldılar .• 
Zaten bu c:amiin talii de oinema artist 
leri cibi resmi almmalatJr. Biraz aonra 
Kurnçetme ıöründü ... Battan atağı si 
yahlar giyinmiı bir ketit manzaraoı 
Yeren hu cüze! ve Boiazın en tirin 
yeri kömür depolarının matemi için
de yatıyordu •. Seyyahlar aordular .. 

- Kömür madeni yakında mı? .. 
Tercüman evvelen kavrayamadı. 
- Hangi kömür madenleri .. 
- itte fU yığınlannı gördüğümüz 

kömürlerin ocak lan? 
- Ha!.. Evet! Yakında, b ir saat 

kadar içeridedir. Oradan çıkarılır ve 
buraya getirilir .. 

- Ne nevi kömür vardır?. 
- Her nevi var. Antr8'it, adi kö-

mür, kok kömürü ... 
- Kok kömürü mü? 
- Evet! .. 
- Demek kok kömürü sizde m aden 

olarak çıkar .. 
- Tabii. Sizde nasıl çıkar?. 
- Bizde sun'i olarak yapılrr. 
- Bizde henüz sanayi o kadar il4'* 

ride deiildir. Biz ta~ii kok kömürü 
kullanmz .. 

Seyyahlar hayrette!. Ben de hay· 
retıeyim ya! ... 

Arnavutköyüne geldik.. Bir tanesi 
sordu .. 

- Buraıı nereai?. 
- Arnavutköyü •• 
- Ne demek?. 
Ve çocuk anlatb .. 
- Burada ArnaYUtlar mı Yar?. 
- Hayır öyle ioim konmuf .. 
- Ya, Arnavutluk bunu ileri süre· 

rek buralara ta .. rruf iddia ederse .. 
- Edemez .. Cemiyeti Akvam .. ar •• 
Bebeği geçtik.. lamiai sordular. 

(Bebek) olduğunu öirenince hep bir 
qudan tekrar ettiler.. Bebek! Be
IMıkl .. Sonra minasını sordular. Tercü
man ...Jatb .. Güliiftüler. Rumelihioa· 
nna ırelince ayalılaıadılar, zatea va• 
pur doğru Rumelibisarma geliyordu. 
o.Jar çıktılar. Ben yola de...am ettim. 

FELEK 

Tayyarecilik imtihanlan 
Kalamııta Vecih' Beyin sivil tayya

recililı mektebinde lıntihanlara baflaaa
caktır. Bu m~ehetle mektepten ilk 
defa olarak çıkan amatör pilot Bedriye 
Hanım ıerefine bir belo tertip edilecek
tir. 

Balodan evvel, tayyue uçuı Ye hü
nerleri ııöoterilecek, ııeceleri sivil ahali
nin tayyareden kon.nma tecrübeleri de 
yapılacaktır. 
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( Fikirler ve İnsanlar l 
Sanatsızlığın sebebi 

Tabiatım icabı, umumi itlere kan· 
tanlardan deiil, kendi kendilerine dü
fÜnenlerden olduium için bir, iki aaır 
sonra yaıamaiı iaterdim; çünkü tari· 
hin en canlı, en ırüzel devrelerinden 
birini reçiriyoruz ve zamanDDJzm 
canlılıiı, güzelliii aad bir iki aaır aon 
ra tamamile anlaJılacakhr. Şimdi par 
ça parça cereyan eden, biribirine hiç 
benzemiyen, hazan biribirinin teairle
rini ailmeğe çalıtan vakalar o zaman 
parçalanmaz bir kül bilinde ıözüke
cektir. Hakikat de bu peri§ADlıkta 
değil, o vabdettedir. Buırünün bütün 
vakalan hiç ıüpheaiz ki hepaini için· 
de toplıyan, hepsinin manaaı ile dol
ıun bir tek vakayı hazırlamak için ce
reyan ediyor. Ne olacaimı benim de 
kimaenin de tayin edemiyeceğimiz 
o vakadan ıonra gelip onun üzerinde 
düşünmek iaterdim. 

Böyle bir itirafın çirkinliiini ıizle
meğe kalkacak değilim; "meditation,, 
adamı korkunç bir egoisttir. Jean 
Guehenno, Andre Gide'in zenginler 
aizından ıöylediği bfr aözü zikredi
yor: ''Benim ekm.eğ~ senin alnmm 
teri ile kazanacak11n.,. Geçmiı vakayi 
üzerinde dütünmeii seven adamm ağ
zından da, o vakayie ittirak etmlı o
lanlara hitaben ,öyle bir ıey söylene
bilir: "Benim alakadar olacağım hi
diıeleri, kendi kanınızla yoğuracakaı· 
nız.,. Fakat tarihçi de bunu söyler, 
romancı da, tair de. lntellektueller 
dünyanın en zalim adamlarıdır. Ne
ro'nun gaddarlıklarını, linetle de ol· 
sa, anlatan ıair, tarihçi, nihayet her 
an tehlikeye maruz kalmıı olan Ne
ro'dan da gaddar., ondan da egoist 
değil midir? 

Bütün hareket devirleri gibi zama• 
nımızın da intellektuellere müsait ol
maması işte bunun içindir. lntellektu· 
el, her tarafın söyleyip yapbklarmı 
tahlil etmek, tatmak için hiç bir taraf 
tan olmamak hakkını iıter; fakat or· 
tada kan varken hiç bir taraftan olına 
mak hakkı hiç kimseye verilemez, o
nu hiç kimıe ve~emez. Julien Benda, 
millet, aınıf, fırka kavıalarına karııan 
intellektuellerin hiyanetinden (la 
Trahi6on de• Clerc•) bahsetmiıti; fa
kat bu biyanet zaruri idi, çünkü her
kes çarpııırken fikir adamlarının İfe 
karıtmam~ iıtemeai bir ''mon.atruo .. 
aite., olurdu. O biyanet, beıeriyete aa· 
dakat demektir. Bugünün intellektu
eli ya bir tarafı iltizam edip çarptf&• 
cak ve yahut çarpıtan tvaflann ara• 
11nda ezilip gidecektir. 

Ezilınese de ne yapma11 kabildir?. 
Hakikati söylemek, güzellikler yarat
mak mı? Bu kaosun içinde hakikati 
ıörmeie imkin yoktur; ıüzellik ise 
ancak bir kıymetler ailsilesine istinat 
eder, halbuki bugün kıymetler defi· 
ıiyor ve yarmm n_eye inanacaimı bil
mek kabil değildir. Sanatkir, bugüne 
kadar hüküm aürmüı olan kıymetlerin 
yine kalmaıını mı istiyor? öyle iae on
ları müdafaa eden tarafa kanfıp çar
pıısın. (Muvaffak olacağı pek ıüphe
lidir, çünkü o kıymetlerin münakaıa 
edilmesi bile artık kurtulamıyacakla
nnı iabat eder.) Yok, onların değiıme• 
sini mi istiyorlar? Yenilerini kunnak 
isti yen tarafa karııaın. LCon Daudet: 
"Entre la rcvolution et la reaction, il 
y a l'inaction,, der; vakıa sanat, baı .. 
bi tefekkür biraz da ~•maction,, de
mektir ( 1) ama ihtilal ile akaülime
lin çarpışması . bu kadar had olduğu 
bir devirde ona yer yoktur. 

İngiliz romancı ve münekkitlerin .. 
den Aldoua Huxley "Art and the oh· 
vioua,, isimli bir yazıunda (2) hakikat 
leri, büyük ve küçük olarak ikiye ayı-
rır. 

Bütün büyülı halıikatler Qfik&r bi· 
rer halılkattir. Fakat bütün Qfik&r ha
lıiltatler birer büyük hakikat değildir. 
Muel& hayatın lıua ve kaderin belir
.Ü olduiu •on derece Qfik/irdır. Saa· 
detin, büyük bir mıkya.ta, harici ıe· 
raitten delil, kendi is:imizden geldiği 
Qfik&rdır. Babalann annelerin umu· 
miyetle s:ocuklarını .avdikleri; erkek
lerle kadınların biribirlerini bin bir ıe 
kilde ce:ııbettikleri afİk&rdır. Bir s:ok 
lıinuelerin lıırlardan 4oılandıklan ve 
tabiatin muhtelif manzaralan karıı
.,,.da gurur, korku, ffllkat, neıe, hü
:ııün heyecanlan duydulıları tıtiklirdır. 
in.anların s:oğunun evlerine, memle· 
ket/erine, kendilerine çocalıluklann. 
da öğretilen itikatlara, kabilelerinin 
ahl&k kaidelerine bağlı olduklan aıi· 
k&rdır. Tekrar ediyorum, bütün bun
lar aıik/ir birer hakikattir ve hepsi de 
birer büyük hakikattir, çünkü bunlar 
her zaman ve her mek&nda (univer• 
aally) manidardır ve çünkü hepıi de 
in•an tabiatinin e..u vaaıllanna daya
nır. 

"Falıat bafka bir cinaten Ofik&r ha
kikatler daha vardır ki bunlara, ebedi 
bir manadan mahrum olduklan ve in
aan tabiahnın ••a.ı uaaıllanna dayan• 
madıkları ~n, büyük 'hakikatler de
neme:z;. Me•el& N- · York'a gitmiı o
lan herk•• is:in orada pek çok otomo
bil ve gayet yük.elt binalar bulunda· 
iu Qfik/irdır •. • ,, 

Aldouı Huxley aaııatm ancak bü
yük hakikatlerle mqgul olabileceğini 
söylüyor; çünkü onlar ebedidir ve aa, 
nat ebediyi istihdaf eder. Onun gibi 
düıünenler çoktur ve ben de uzun za. 
man bu fikre ittirak ettim. ikinci 11-
mf hakikatlerin, yani küçük hakikat· 
lerin sanata mevzu olamıyacağına yi .. 
ne kaniim. Fakat lıan&'i bakikfltlerin 
ebedi olduğunu artık bilmiyoruı:; çün
kü zamanımızın ihtililleri yalnız ha· 
zı müesseseleri değil, insanın fıtratını. 
mahiyetini değiıtinnekten bahsediyor. 
Yunan tragedialanrun "büyük haki· 
kati,, kaza ve kaderdir; bugün o ha .. 
kikat bize de aıikii- gözülı;,p,diği gj... 
bi bizim büyük hakikatlerimizin de 
yann bir vehim addedilıneai kabildir. 

Sanatm mevzuu e\>edi hakikatler 
değil, belki her hakikat gibi geçici o
lup da bir zaman insanlannm ebedi 
aandıklandır. Bugün tamamile inana• 
rak: "l\te bunlar ebedidir., diye göa
terebil•/;eğimiz hakikatler yoktur;on• 
lar meydana gelinciye kadar da aanat 
eseri' yarablamaz. 

Zamanımız cidden güzeldir; çünkü 
eskimit bir ilemin yıkılıp taze bir ale
min doğmak Üzere olduğu devirdir. 
Fakat bir iki aaır sonra, yeniden mev· 
hum ebedi hakikatler kurulduğu bir 
zamanda, yani aaııabn tekrar kabil o
lacaiı ırünJerde dünyaya gelmek is
terdim. 

Nurullah ATA 

BiR TASHiH. - Geçen hafta Ha
san Ali'nin Dönen ses'inden bahaeder· 
ken o kitabın parlak kiiıda basıldığı
nı aöylemittim; halbuki ancak bir kıs
mı öyle imit, bana da tesadüfen o 
nüahalardan gelınif. "Papier c.ouche., 
ile cedition de luzelı .•• 

"Edition de luze,, dayanıklı kağıtla 
yapılır; halbuki cpapier couchcı hem 
çirkin, hem de ekseriya çürüktür, çün 
kü onu her cins kağıttan yapmak ka· 
bildir. iyi, sağlam kağıda cili vur· 
mak da kimsenin aklına gelınez. 

N. A. 

(1) Baudelaire Giinllik'e: "Je haüı 
le mouvement qui deplace lea li6nea,, 
dedirtiyor. 

(2) Music at night and other easayı. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat tizerlne •igorta muamele•\ icra eyleriz 

Sigortaları halk için mtisait ıeraitl havidir 
Merkezi idare•iı Galatada Ünyon Hanında 

bulunmayan ıehirlerdıı 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

Galatasaray Sergısındell.İ 

Yedikule Gaz Şirketinin 
dairesini ziyaret ediniz, 

KÖMÜRÜ 
çıkarılan maddeler. - (6264] -

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü nün inşa edilmekte olan Zootek 

ni, Kimya, Süthane ve Şaraph ane binalarının mefruşat ve on 
lara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna 

kasaya konmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şart 
namesi planlar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Zi

raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacak 
tır. Her talip münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile ehli 

yeti fenniye ve kudreti maliye sine ait vesikalarla birlikte as 

gari 20,000 lira kıymetinde k at'i tesellümü yapılmış ve iyi 

netice vermiş mobilye tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayi 

da komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklife 
decekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu nisbetinde teminatı muvakka 

le mektupları beraberlerinde olduğu halde ihale gÜnÜ olan 17 
Ağustos 933 perşembe günü ı;aat 15 te Vekalet İnşaat Ko-

misyonuna müracaatları ilan olunur. (3558) 5026 

MlLLlYET CUMARTESl 12 ı\CUSTOS 1933 

kUa..&.& .................. 
Antika ... 

Bir arkadatım anlattı: 
- Kocamustafapata'da tamdık-ı 

!ardan birinin evine gitmittim· Dö 
nütte otobüs bulamadım. Bir ara
baya atlar giderim, diyordum. fa
kat sağa sola bakındım, bir tek a
raba göremeyince tekrar otobüs 
durak yerine geldim. Tam bu sıra
da kötebatından bir araba sökün 
etti. Sordum: 

- Sirkeciye kaça ııötürüraün? 
Sanki Sirkeci aeğil de "Bağda

da gider misin?,. demitim gibi yü
züme dik dik baktı: 

- Sirkeciye mi? 
-Eveti 
- Bir lira vereceksin ••• 
- Çok değil mi? ı 
- İtine gelirse bin, itine gelmez 

ıe binme! •• 
Bu cevaba kızdım ama, ihtiyar 

arabacıya kızdığımı belli etmedim. 
- Demek aşağı olmuyor •• 
- . . . . . . . 
Arabaya yaklattım. Ayağımı ba

samağa koyarken ayni asık çehre 
ile: 

- Bir liradan aşağı götürmem 
ha! dedi. Sonra, kavga etmiyelim •• 
Ben lafımı petinden söylerim •• 

- Peki, peki. • • Senin dediğin 
gibi olsun •• 

Yolda bir cigara yaktım, -bir ci
gara da arabacıya uzattım. İçmez. 
mit• Almadı. fakat tetekkür etme
ğe de lüzum görmedi. 

Cılız, hastalıklı iki beygirin sü
rüklediği köhne arabada sarsılarak 
giderken alt perdeden içimdekini 

• açtım: 
- Darılma ama, sana bir fey 

aöyliyeceğim •• 
-Söyle! 
- Adım batında bu kadar oto-

mobil varken mütteriye bu kadar 
nazlanıtmıza aklım ermiyot ! •• 

"Sen o kadar bilirsin!,. demek 
ister gibi omuzlarını silkti: 

- Efendi. • Efendi. • Ben fU vi
ran arabamı on bin liralık otomo
file değitmem ! 

- Acayip! dedim, mesela birisi 
almak istese kaça satarsın? 

Başını çevirmeden: 
- Dört bin lira verdiler de ge· 

ne satmadım! 
- Peki, bu arabanın kıymeti ne

reden geliyor? 
Hayvanlarını deeeeh.. diye kam 

çıladıktan sonra cevap verdi: 
- Orasım bilmem ama, ömnttn 

varsa on sene sonra, ben bu aralla
yı antika diye satacağım. • 1stcih
bulda kaç kitinin elinde araba kal
dı ki? ••• 

M. SALA.HADDiN 

c
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=.oeUTLEPJ 
Temizlik ve sıhhat 

Temizlik hıfzuaıhhatin eaaa pren• 
aiplerindendir. Binaenaleyh vücudu
nun sıhhat ve .elimetini iıtiyen her 
fert bunu her ıeyden evvel gözönün
de bulundunnalıdır. Vücudumuzdan 
dıtarıya çıkacak feylerin en mühim 
yolu derimizdir. Bu itibarla böyle fe. 
na ve zehirli ıeyleri derimiz üzerinde 
bırakmayıp temizlemek lazımdır. Zi· 
ra bu zararlı ıeyler derimiz Üzerinde 
kalırsa hem mesamat denilen delikle
ri tıkar, diger ite yaramıyan ve o me .. 
aamat vasıtasile dııarıya çıkacak o
lan zararlı §eylerin çıkmasına mini 
olur; hem de derimiz üzerinde dur .. 
dukça türlü türlü fena ve muzir tesir
lerile pek çok rahata_ızlıklara ve deri 
hastalıklarma sebep olurlar. Bunun i· 
çin her ırün bu zararlı ıeyleri vücudu
muzdan kaldırmalı ve derimizi temiz· 
temelidir. 

Pek yaılılar müstesna olmak Üzere 
hemen umum halkın her ırün vücudu
nu yıkaması V!! b~am yapmaaı ta .. 
znndır. Yıkanılan suyun harareti 
berkesin ihtiyacına göre olınalı. Ma
amafih derimizin temizliğini tama• 

mile temin etmek için bol sabunla sı0 
cak au kullanmak her halde lazımdır. 

Soğuk su ile banyo yapan ve yıka
nanlar temizlikten ziyade kanlarını 

harekete getirmek için münebih gibi 
tesirinden istifade ederler. Fakat ban
yo akabinde vücutları kızıımaz ve 
renkleri kızarmazsa faydadan ziyade 
zarar görürler. Soğuk su banyoıun
dan sonra titreme gelirse banyodan 
büsbütün vazgeçmelidir. Soğuk au ile 
yıkanmanın mahzurlarına kartı fayda 
amı görmek istiyen1er evveli. sıcak su 
ile temizlendikten sonra soğuk suya 
babrılmıı bir süngerle vücutlarlm ıa
latmalıdırlar. Bu auretle soğuk suyun 
münebbih tesirinden istifade ederler. 

Türk ve Rua hamamlannm Avrupa· 
da yapılan ıeklinden hararet farkı bü0 

yük bir rol oynar ve deri üzerinde ha· 
aıl ettiği kuvvetli akıülimelden bir 
çok lüzumsuz ıeylerin >Qicuttan çık
masına sebep olur. Böyle sıcak ve 
sonra soğuk su ile yapılan banyolarıb 
dikkat ve emniyetle yapılınak tartile 
vücudumuz üzerinde hasıl ettikleri 
hoı tesirler derimiz, çehremiz ve ren .. 
gimiz_ Üzerinde pek BJikir olarak gö
rülür. Sabun ve süngerle yatakodaam
da dahi banyo yapmak mümkündür. 
Bu suretle hamamla yatakodaaı ara• 
sındaki hararet farkından ve banyo
dan yatakodasına geçerken aralık 

yerlerde soğuk alınak tehlikesindı>n 
maaun ve mahfuz bulunulur. Banyo 
suyuna biraz kolonya ilave edilirse 
aerinletici bir tesir yapar. Ve bu oka· 
dar masraflı ve lüks te sayılmaz. ilaç• 
lı banyolarm ihtiyaca göre bir çok 
türlüsü vardır. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren lale 

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

kadar eski talebenin kayıtları tecdit, müracaat edecek yeni 

talebe namzet kayıt olunacaktır. 
3 - Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebe 

nin sıhhi muayeneleri yapılmak üzere muayyen giinlerde 

saat onda mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 
4 - Yeniden kayit olunacak talebenin hüviyet cüzdanı 

evvelce bulundukları mektebin ~ehadetname veya lastik 

naınesi ; beşbin beşyüz kuruşa kadar maaş alan memur ço 
cuklarından pansıyon kanun una tevfikan yüzde on tenzilat 
yapılmak için babalarının bulundukları vazife ve maaş mık 
tarım gösterir vesika " onbeş kuruşluk pul lazımdır" bera

berlerinde olarak velJeri ile birlikte müracaat eylemeleri. 
5 - Mektebimizin ille la sun dördüncü ve beşinci sınıfla 

·rile orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur. İlle las 

mm leyli ücreti 200, orta ve lise s1nıflarınm 225 liradır. 
6- Eylül İptidasma kadar kayıtlarını tecdit ettirme· 

miş olan eski talebelerin yeri ne yeniden müracaat edenler 
kayıt olunacaktır. Tatil münasebetile bulundukları mahal

lerden muayyen zamanda ge lemiyecek olanlar ücretlerini 

göndermek şartile yazı ile müracaat edebilirler. 

7 -- Mezuniyet, ilanal ve kabul imtihanları Eylül ipti 

dasmdan onbirine kadar yapı lac::ak Eylülün onbirinci günü 

d·~ı·slere başlanacaktır. (3937) 5293 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Önümüzdeki ders yılında Gazi Lisesinin bütün sınıf 

ları açılacaktır. 
Gazi Lisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacaktır. 
Yatı karşılığı 275 liradır. Üç taksitte ödenir. 

Barem kanunna girmiş ve aylıkları 55 ve 55 den aşağı o
lan memur çocuklarına yüzde 1 O, ikisi de yalıda okuyan kar

deşlerin ikincisine yüzde 15, üçüdc yatıda okuyan kardeşle 
rin üçüncüsüne yüzde 20 tenzilat yapılır. 

2 - Gündüzlük talebelerimiz İçin Devlet Demir Yolu,' 
Cebeci, Yenişehir, Ankara istasyonlariyle mektep yanındaki 
istasyon arasında mektebe devam saatlerine uygun gitme gel 

me tren seferleri açacaktır. 
3 - Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil ingilizcedir 

• Öbür sınıflarda İngilizce, fran sızca, almanca kursları vardır. 
4 - 20 Ağustos 933 de yatı ve gündüzlük talebe kaydı 

na başlanacaktır. (3871) 5284 

HİKAYE 
Tahakküm 

Salona gayet iyi giyinmif, azimkir 
tavırlı, melih çehreli bir ıenç girdi. 
Elindeki paketi masanın Üzerine bı
rakarak, kendisine uzablan ince par· 
maklı, zarif eli öptü. 

1 

Meliha, endamlı, güzel bir kadındıı 
- Sizi bekliyordum, dedi. 
- Yalnız mısınız? 
- Evet (kadın hafifçe kızardı) fa· 

kat Sedat nerdeyse gelir. 
Otuz yatlarında görünen delikanlı 

Server Şarim Beydi, kanapede, Me
lihanm ta yanı baıma oturdu. 

- Meliha, dedi, beni dinle sana o 
kadar çok söyliyecek feylerim var ki .• 
Fakat bu çok ıeylerin hepaini bir 
cümlede hülii.aa etmek kabildir: Seni 
ıeviyorum. Biliyorum ki aen bana kar· 
tı hiasiz değilıin. Meliha, evlensek 
ne olur? Hem bu lazım. Kararsızh· 
ğın bana öyle ıabrap veriyor ki .. Eğer 
bir müıkül varsa, söyle. Ben hepıini 
hallederim. Bilirsin ki zayif Ye bece
riksiz bir adam değilim. 

Genç kadm: 
- Server, dedi, dur bakalım, o ka· 

dar acele etme .• 
Birden kapı açıldı, alb yaJlarmda 

bir çoc~ Melihaya doğru koftu ve 
kollarmı boynuna doladı: 

- Anneciğim, benim biricik anne• 
ciğim, dedi. 

- Server Beyi görmedin mi? 
Çocuk baımı çevirdi ve soğuk bir 

tavırla: 
- Gördüm anne, dedi. 
Server Bey söze karıştı: 
- Sana bugün yeni tayyare ıetir· 

elim, dedi, geçen hafta getirdiğimi 
kırmıısm. öyle mi? 

Meliha dedi ki: 
- Fakat Server Bey, ıiz de çok 

yüz veriyorsunuz. Sedat, insan hediye 
alır da tetekkür etmez mi? 

- Teıekkür ederim. 
Çocuğun bu aıikir soğuk tavn k~~

ııaında, Meliha Sedadı salondan ıo
türmek istedi: 

- Haydi git, yeni tayyarenle oyna. 
- Hayır, canım oynamak iatemi-

yor. Ben senin yanından ayrılmam. 
Çocuk bir yasbk aldı, anneainin a• 

yaklannm önüne koydu ve Üzerine o· 
turdu. Bütün inadı Üzerindeydi. 

Meliharun cam sıkıldı: 
-Haydi git, vazifelerini yap. Ben 

ıimdi gelirim. 
Fakat çocuk bir yere kıpırdamak is 

temiyordu. O zaman Server Şarim a
yağa kalkb, Melihadan müıaade iste· 
di ve ertesi hafta çocuk leyli mektebe 
yerleıtirildikten sonra, geleceğini söy
ledi ve sitti. 

Meliha yalnız kalmca, çocuk ya• 
bancı bir adamın mevcudiyeti kalına• 

• dığı için, o da baık,. odaya &'eçti, o
yunlarına daldı. 

Genç kadın dütünüyordu. Üç sene
denberi duldu. ilk defa bir aıkın kıs· 
kaçlarım kalbine takbğıru hissediyor• 
du. 

ilk kocası bir otomobil albnda ka· 
tarak, hastahanede ölmüştü. Bu auret• 
le daha yirmi üç yaıında iken dul k'.'J. 
mıtb. Eski kocası Numan Bey haıın 
mizaclı son derece kıskanç bir adam· 
dı. on.:nıa seviıerek evlenmişlerdi. 
Fakat ıstırabı yavaı ya vat sükunet 
bulunc'h Meliha tekrar çaylara, ziya• 
retlere gitmeğe başlamıştı. l••e b•· < ı
ralarda idi ki Server Şarim ile tanıt
m14b. Server kendisine musırrane kur 

l.__R_A_DY._o_I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ' 
18 Gramofon. 
18,30 Fransızca derı (Müptec:lil•r• mahıuı). 
19 Udi Refik Talat B. ve arbdaı1an. 
20 Bedaj.ii Musikiye Hey'eti 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajau11, Borıa haberi •• ıaat ayan 

ANKARA, 1538 "'· 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkHtraaL 
18,45 : Alaturka ıaz. 
19,45 : Danı muıikiai. 
20,15 : Ajanı haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 "'· 
21: Orkıt!ılra konseri (taıanni refakatli•). 
22,35: Cbopin'i.n eserlerinden konser. 23: Danı 
muıikiıi. 23,45: De•amı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. • 

21: izci n•ıriyatı ..-e konıer. 22: Plak. 24.20: 
Bir Macar izci ananeıi harlç memlekettek.ı 
izcilere bitap edili7or. 24,30: Sözler. 

ViYANA, 518 m. 
20,20: Salzburı'tan naklen Mourt'm 

11Zau· 
berflöte" opereti. 23.25: Haberler, 23,40: C..· 
operas.ı. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
21: Haberler. - Plak Mliteakiben: Salzb11rs· 
tan (Zauberflöte) operasını nakil. 

PRAG, 488 m. 
21,Kon(erans. - Senfonik konser. 23.20: Halk 
dans takımı. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.k. 14: Plik, 18: Romen. 
milli havalan. 20,25: Mulı.telif aletler ile par· 
çalar. 21: Viyana Şrammel muıikiıi. 21,30: 
neteli sözler. 21,50: Halk musikiıi. 

Ademi iktidar ve 
bel gevıeg ilkine 

kartı en müeuir d~va SERVOİN 
haplarıdır. Depoıu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Tat· 
raya 150 kurut poıta ile ıönderilir. İz· 
mir' de İrgat pazarındaki, Trabzon' ela 
Yeni F erab ecza;,elerinde bulunur. 

51'12 

Oztlm müzayede•I 
Kızıl toprakta F eneryoluncla merhum 

Gazi Ahmet Muhtar Pqanın nefaaetile 

meıbur üzümünün bu ıeneki mahsulü 
bilmüzayede sattlacağmdan ittiraaına ta 
tip olanların 13-8-933 tarihine müsadif 
Pazar günü saat on dörtte mezkUr kötk 
te hazır bulunmaları ilin olunur. (6224) 

yapıyor ve ziyaretlerini gittikçe aık
laıtınyordu. 

Fakat küçük Sedat, o yaıtaki iha
tası ile annesini elinden almak istedik
lerini anlamııtı. Hayır, annesini mÜ· 
dafaa edecekti. O zaman erkekle ço
cuk arumda mücadele baıladı. 

Meliha da her ikiainin arasında 
müthiı bir ubrap çekiyordu. Oğlunu 
beyhude yere iknaa çalııb. Leyli mek· 
tebe koyacağmı söyliyerek tehdit etti. 
Fakat çocuk o zaman öyle ıöz yaıla
n döküyordü ki, Meliha korkuyor ve 
kuvveti dağılıyordu. 

Fakat Serveri de seviyordu. AJkmı 
da feda etmek eatemiyordu. 

• • • 
Bir gün Meliha ve Sedat kartı kar• 

ııya öğle yemeklerini henüz bitinniı· 
!erdi ki kapı çalındı. Koca11nın arka· 
datlanndan irfan Şükrü içeriye girdi. 

irfan kendisinin de çocukluk arka· 
datlanndandı. Bittabi sevili'di: 

-Vay irfan Beyfendi, doğruau si
zi hiç beklemiyordum. Nerelerden 
böyle? Seneler var ki kayboldunuz. 

- Daha dün ıeldim. ilk defa aizin 
ziyaretinize titap ediyorum. Artık 
kat'i ıurette latanbula yerleıiyorum. 
lzmiri bıraktım. 

- Kaç aene oluyor deiil mi? 
- Öyle ya.. Siz evlendikten üç ay 

aonra gitmiıtim. 
- Doğru .• Sana oğlumu takdim e

deyim: Sedat 
Çocuk yeni gelen ziyaretçiyi alıcı 

bir gözle tetkik ediyord~. irfan çocu• 
ğa baktı: 

- Maıallah çocuğuın, gel kucaiı· 
ma bakayım. Babasına da ne kadar 
benziyor. 

Sedat çok alikadar oldu: 
- Siz bahlımı tanır mıaımz? 
. - Elbette.. Annen onunla evlen· 

dikten bir kaç ay sonra lzmire &'ittim, 
Şimdiye kadar hep orada kaldım. 

- lzmir nasıl, güzel bir yer mi? 
- Eh güzel ya.. 
- lzmiri bana anlataamz a.. 
- Peki yavrum, sana her te:r.i an-

latırım. Bir daha &'elir- aana çok 
hikayelerim var. 

- Ama, hemen ıel.. Meseli yann 
gel.. 

• • • 
Çocuk hemen İrfana kartı bir dost• 

Iuk bailayıvermiıti. Eğer irfan bir 
gün eve gelmezse, Sedatta aerzenİf 
hatlardı: 

- Anne, irfan Bey bugün neye 
gelmedi? 

Geldiği gün de irfan Bey aparb· 
man aradığından bahsedince, Sedat 
hemen abldı: 

- Neye bizimle beraber oturmı
yorıun. Evimiz ne iyi otururuz, sen 
babam gibi oluraun. 

irfanın boynuna dolamnıı, !arar e
derdi. 

Meliha sapsan Serveri düıünürdü. 
Atkmı feda mı edecek? 

irfan genç kadmm kalbindeki mü
cadeleyi bilmediii için, Melihanm e
lini tuttu: 

-Bak Meliha, Sedat ne diyor, ra· 
zı olur musun? dedi. 

Kadın ce.-,.ap veremedi. Baımı eiıdi. 
Oğlu ona lazım olan kocayı intihap 
etmiıti. 

Çocuk babaaı ıibi haıin ve kııkanç· 
b ve merhum, bili oğlunun mevcudi· 
yeti ile tahakkümüne devam ediyor· 
du. 
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Dün çok güzel bir spor 
günü geçirdik 

(Başı 1 inci sahifıede) 
teknesi ııelmittir. Zamam 1,36. 
Kazandığı puvan 69 dur. 

12 dlr. / 
Mehmet Ka.rakaş 8-6, 6-4 Trebugofa 

galip. 

Üçüncülüğü Selim Zeki Beyin kul· 
landığı Flirk'i kazanını ıtır. Zamanı 
1,42,11 ve puvam da 11 dir • 

Diğer iki tekne yanıı bitirmeden ter 
ketmitlerdlr. 

KUREK: 
Dün Modada kürek yanılan yapıl· 

mııtır. Büyiik bir alaka ile takip edilen 
bu müıabakalar ıu ıayam dikkat netice 
yi vermiıtlr: 

Üç çifte kıdemli: Beykoz birinci. 
iki çifte kıdemli: Galatasaray birinci. 
Bir çifte kıdemli: Galatasaray birinci. 
iki çifte dirsekli kıdemli: Fenerbah· 

çe birinci, 
Üç çifte kıdemsiz: Beykoz lıirnci. 

Döb Zü,.ün? dBeyink: 
iki çifte kıdemsiz: Galatasaray bi· 

rinci. 
iki çifte dirsekli kıdemsiz: Fener. 

bahçe birinci. 
iki çifte kıdemsiz: Fenerbahçe bi· 

rinci .. 
Müptedi üç çifte: Beykoz birinci. 
iki çifte müptedi: Galatasaray bi· 

rinci. 
Bir çifte müptedi: Galatasaray bi· 

rinci. iki çifte dirsekli müptedi: Fe· 
nerbahçe birinci. 

Bir çifte sikif: Galatasaray birin
ci. 

Umumi taanif neticesinde Galatasa 
ray 38 puvanla birinci ve Beykoz 32 
puvanla ikinci ve F enerbahçe 28 pu· 
vanla üçüncüdür. 

YÜZME MÜSABAKALRI: 
Vakit gazetesi tarafından tertip e

dilen büyük yüzme yarıtlan dün tim 
diye kadar hiç bir yÜzme müsabaka· 
sında görülmemi§ derecede büyiik bir 
kalabalık önünde Moda havuzunda 
yapıldı. 

Müsabaklara 25 yi müteca'viz spor• 
cu girmesine ve bu yarııJann Moda 
fı.itvuzunda icra edilen ilk organizas
yon olmasına rağmen bütün müaaba .. 
kaJaı- büyÜk bir intizam ve mükemme 
liyet içinde cereyan etti. Alınan tek
nik neticeler ıunlardır: 

Türk bayrak yarıtı: 
Bu müsabakaya Beykoz takımı ra

kipsiz olarak iıtirak etti. Takını Ni
ko, izzet, Agoptan müteıekkil idi. 
Elde edilen derece 7.21.2 dir. 

400 metre ıerbest: 
Bu müsabakaya 10 kiti girdi. Birin 

ci: Salim (Fenerbahçe) 6.14.ı_ (Yeni 
Türkiye rekoru). ikinci Agah (Bey· 
koz) üçüncü Cemil (Fenerbahçe). 

100 metre hanımlar: Dört hanım it 
tirak etti. Leyli. H. ( F enerbahçe) 
1.45.4 ile birinci, Melle Eve Alter (1. 
S. K. ) ikinci. 12 • 14 ya§ arasındaki 
çocuklara mahsus 50 metre: Birinci 
Fethi (Fenerbahçe) 35 saniye İkinci 
Arnoldi, üçüncü Mahmut (l.S.K.) 

200 metre kurbağalama: Birinci 
Adnan (Beykoz) 3.49.1 ikinci Orhan 
( F enerbahçe) 3.49.2 

200 metre kurbalama hanımlar: 
Birinci Leyli. H. (Fenerbahçe) 4.6. 

6 (yeni Türkiye rekoru) ikinci: Eva 
Aite. 

100 metre sırt üstü erkekler: 
Birinci: Niko (Beykoz) 1.41.2 
100 metre serbest erkekler: 
Bu yanta 17 yÜzÜcÜ ittirak etmit· 

tir. Birinci : Orhan (Galatasaray) 1. 
12 (yeni rekor) ikinci Halil (Galata 
ıaray) üçüncü: Li. 12. 14 ya§mda kız 
tara mah:ıı.us 50 metre: Birinci Suzi 
Müller (l.S.K.) 41.8 ikinci Necla. 
100 metre hanımlar: (14-16 ya§ında 
kilere mabauı) Birinci: Artrut ( l.S. 
K.) t.48.8 ikinci Rut Müller (l.S.K.) 

100 metre çocuklar: . 
Birinci: Fuat (Fenerbahçe) 1.18.6 

ikinci : Kari Linke (l.S:K.) üçüncü 
Mahir ( F enerbahçe) 

50 metre tekaütler: 
Birinci Galip ( F enerbahçe) İkinci 

Ekrem Rüttü ( l.S.K.) 
50 metre gazeteciler: Birinci Ali: 

58. ikinci : Salim Hamdi. Üçüncü 
Muhteıem. 

Çömlekleme: Muhteıem Ozdemir 
birinci. 

1500 erkekler: Salim (Fenerbahçe) 
26.07 ile birinci (yeni Türkiye reko· 
nı) Ihsan (Karamürsel ldmal} yurdu1 
ikinci. 

Yağlıdirek: birinci Hüseyin (Bah·. 
riyeden) 

200 metre serbest erkekler: Halil 
( Galatasaray ) birinci. 2.50.4 Saffan 
(Beykoz) ikinci. 50 metre kurbağa· 
lama (12-14 Y8§ arasındakilere mah· 
sus) A. sınıfında birinci: Fethi (Fe· 
nerbahçe) 0.51.8 
B. sınıfında Kir kor ( F enerbahçe) 
C sımfmda Gerhart Müller (l.S.K.) 

ci. 

50 metre kurbalama: 
Birinci Hilda Git (l.S.K.) 
400 metre serbest hanımlar: 
Leyli. (Fenerbahçe) 7.66 ile birin• 

Birinci : F<)1ıri (Beykoz) 63.16 
İkinci : Sabri (Beykoz) 
Hanımlar arasında "atlama: 
Artrut Preyer birinci, Rut Müller 

ikinci. 
TENiS: 

Her sene icrası mutat (ÇeJen.s ku,p) 
t.enis müsabakalarına dün O~iyat 
mecmuasının himayesinde lıaşlarulıı. İlk 
gün alınan netieele~ şwılat"dır : 

Danyal, 6-1, 6-3 Orhaııa -galip 
Semih 7-5, 6-3 Niyaziye gali!P. 
Trebugof 6-4, 4-6, 6-4 Şodvara galiıp 
Aıı:met Ferit Jofrediye hükmen galip .. 
Frıtş rakibi F.ııuatiyeye hükmen galip 
Necmi 6-3, 6-4 Cideciyana galiıp. 
Mehm.:t Karakaz 6-1, 6-1 Dr. Hik-

mete galıp 
Suat, fona oymyan Ahmet Feride 6-4 . . 

6-0 g.al;ip 
Danyal Semih çifti, Havet, Bins çif· 

tine karşı 6-3, 7-5, 1-6 galip. 
Vedat Abut, 6-2, 6-1 Ba1diıniye mağ

lup 
Jafo 6-2, 6-1 Tri.se gal;ip 

1 
Danyal 6-3, 2~. 7-5 Semihe galiıp 

Futbol 
Apoyematini gazetesin.in tıerri!P etti

ği tııımuva müubakalıarınm .finali dün 
Taksim stadyomundıa Den.iz Akay • 
Kurtuluş takımları a.rasınıdıa oynandı ve 
neticede Deniz Akay takımı 3-2 galip 
gelerek birinciLik kupasını a.lıdı Ku.rtu· 
lu§ takımına da ikincilik 1ı:u!P3~1 veıri>l 
miştir. 

Dünkü at yarışları 
lstanbul at yarıılarınm uçuncusu 

dün Veliefendi yarıı mahallinde yapıl 
dı. Seyirciler kalabalıktı, bahıi mÜ§• 
terek hararetli idi. Y anılara tam aaat 
15 te baılandı. Ve beı kotu yapıldı. 
Neticeler ıunlardır: 

Birinci ko§U: 
Satıı koıusu idi. Oç ve daha yukarı 

yaıtaki halia kan İngiliz at ve kısrak
larından 6 at iıtirak etti. Mesafe: 
2100 

Birinciliği Prens Halim Beyin Lov· 
dytag İamind~ kıarafl, ikinciliği lz. 
mirli Hasan Efendinin Odepaste iımin 
deki atJ, üçüncülüğji Mıstlr Binna'in 
Gfro ismindeki al kısrağı kazandı. 

Birinciye 150 ikinciye 55 üçüncüye 
20 lira mükafat verildi. 

ikinci koıu: Handikap kotusu idi, 
Dört ve daha yukarı yqtaki yer .1, 
yarım kan arap ve halis kan arap at 
ve k11raklara mahsus olan bu kO§uya 
9 at, iıtirak etti. Mesafe 2,200 

Birinciliği: Prens Halim Beyin Ha· 
kanı, ikinciliği Kemal efendinin Al 
derviıi, üçüncülüğü Ankaralı Ahmet 
Efendinin Tayyar ismindeki kıratı ka 
zandı. Birinciye 150, ikinciye 55 üçün 
cüye 20 lira mükafat verildi. 

Üçüncü koıu: 
Üç ve daha yukarı yaıtaki yerli ya• 

nm kan lngiliz at ve kısraklanna mah 
sustu, 12 at iıtirak etti. Mesafe 1200, 
birinciliği Ziya Beyin Yavuzu, ikinci· 
liği Ahmet Fikret Beyin Yıldırımı, ü
çüncülüğü Emir Salih Beyin Klaı İı· 
mindeki atı kazandı. 

Birinciye 350 lira, ikinciye 55, üçün 
cüye 2 Olira mükafat verildi. 

Dördüncü koıu: Handikap kotu•u. 
Üç ve daha yukarı yattaki İngiliz ta. 
ve kısraklarma mahsus idi. 'Mesafe 
2,200. Bet at ittirak etti. 

Birinciliği: Akif Beyin Bekar is
mindeki atı, ikinciliği, Ahmet Fikret 
Beyin Piper ismindeki atı, üçüncülüğü 
Prens Halim Beyin Aknatonu kazandı. 
Birinciye 275 lira, ikinciye 55 lira, Ü· 
çüncüye 20 lira ..pıükifat verildi. 

Befinci · ko§U: l>ört ve daha yukan 
yaıtaki yerli yarım kan arap ve ha· 
lis kan arap at ve kısraklarma mahsus 
idi. Mesafe 200 • 12 at iıtirak etti. 

Birinciliği: Prens Haliın Berin Rüç· 
hanı, ikinciliği Kemal Efendinin Al· 
Derviıi, üçüncülüğü Ihsan Beyin Ve· 
zir iamindeki atı kazandı. 

Birinciye 150, ikinciye 55, üçüncii· 
ye 20 li~a müka~_erildi. 

En kuvvetli rivayet 
• (Başı' 1 inci sahifede) 

n da Köprülü zade Fuat Beye ayn 
ayrı müracaat ettik. Neşet Ömer Bey 
mürı c-aatnnıza ıu tekilde cevap ver .. . ~\: 

- istifa ettim. Sebebi hakkını!a. bir 
şey söyliyemem. 

Fuat Bey de sadece §unları söylc
d; · 

-.- Bl' hususta bana bir şey 10rma
yınız. 

Gerek Neeşt Omer Bey ve gerek 
Fuat Bey profesörlük hakları baki kal 
mak Üzere yalnız makamlarından is
tifa etmiılerdir. Dün. üniversite mu
hitinde ve talebe arasında günün bat 
lıca mevzuunu bu mesele teşkil edi
yordu. istifaların §ekli ve sebebi hak 
kında muhtelif rivayetler doalfıyordu. 
Bu iki zata İstifa teklif edildiğini aöy. 
liyenler olduğu gibi, kendiliklerinden 
fU veya bu sebeple istifa ettikerini 
•Öyleyenler de vardı. Maamafih umu 
mi kanaat birinci ıık Üzerinde toplan• 
makta idi. 
Sağdan soldan dinlediğimiz riva

yetler §unlardır: 
Vekil Bey ihtiyari tedrisatın aley

hindedir. Talebenin öğleye kadar de. 
ğil, aktama kadar Üniversiteye deva· 
mına taraftardır. Buna mukabil Ne
§et Ömer ve Fuat beyler aksi kana• 
attedirler. Talebede!\ bir çoğu tahsil· 
)erine devam etmekle beraber, ayni 
zamanda dııarıda hayatlarını kazan• 
dıklan için, her iki müderris bunla
rın akıama kadar Üniversiteye de
vamlarına imki.n görmiiyorlar. Bu ri
vayet bilhassa talebe arasındadır. 

Diğer taraftan ecnebi müderrisler 
mevzuu bahsoluyor. Gôya ecnebi mÜ· 
derrislerden beklenilen hakiki istifa· 
deyi temin etmek kabil olarnıyacak· 
mif. 

Bir rivayete nazaran da istifanın a
sıl seb~i, inkılap kürsüsünün müder• 
risliğini tayinde gösterilen isticaldir. 
Akla yakın gelen bu rivayetin doğru 
olduğunu ileri sürenler diyorlar ki: 

- Üniversitenin vaziyeti henüz 
tam manasile tekemmül etmiş değil
dir. Binaenaleyh kimsenin her hangi bir 
kürsü teklif etmekte salahiyeti yok· 
tur. 

Dün bu hususta malômat almak 
için geç vakit Yalovada bulunan Ma
arif velt~li Reşit Galip Beyle goruı· 
tük. ~eıit Galip Bey sadece §U ceva· 
bı verdi: 

-«Universite emini Dr. Neşet Omer 
ve Edebiyat fakül lesi reisi Köprülü 
zade Fuat Beylerin istifalarını bu sa· 
bah aldım. Bu istifalar hakkındaki fik 
rimi §İmdiden söyJemiyeceğim. Yarın 
1stanbula avdetimde size bu hususta 
geniş melUmat verebileceğim.'' 

MiLLiYET CUMARTESi 12 AC.US'rOS 1933 

M. Herr1otdün gitti 
(Başi 1 inci sahifede) 

harem daresini ve ıehzadegan mektebi
ni gezmiştir. 

M. Herriot verilen İzahatı dikkatle 
dinlemiş, notlar almıştır. 

Çini kolleksiyonunu takdir ile seyret 
miş, tertip ve teıhir tarzını çok beğen
ınııtır. M. Herriot buradan çkıarken: 

- Ne nefis eserler.. Ben ömrümde 
böyle güzel şeyler görmedim, demiştir. 

M. Herriot hazine dairesinde taht
lar, taçlar, paditah elbiseleri, nitan kol· 
leksiyonlan önünde durmuş ve bilhassa 
büyük çubuklar nazarı dikkatini celbet
miştir. Bu alakanın sebebi belki de M. 
Herriot,nun pipo meraklısı olmasıdır. 
«Pipe Herriol» Fransada pek meşhur· 
dur. 

Pipo sabık başvekilin demokratlığı· 
nm adeta bir timsalidir. M. Herriot, yu· 
mutak şapkası ile piposu ağzında halk 
arasında dolaştığı, Pariste sık ırk görü
len bir şeydir. 

M. Herriot sadat 17,30 ta saraydan 
çıkmıı ve istirahat için Perapalas oteli· 
ne ııitmi§tir. 

Solyaya hareket 
M. Herriot dün akşamki ekspresle 

Sofyaya hareket etmiştir. lstasyonda 
vali Muhittin, muavini Ali Rıza bey• 
lerle Hariciye v.eki.leti namına katibi 
umumi Numan Rifat Bey, Franaız 
maslahatgÜzan M. Barbier ve sefaret 
ve konsoloshane erkanı ve Bulgar se· 
firi AntonofF, Şark ıimendifer şirketi 
Müdürü M. Pasçal tı.u-aflarından lef· 
yi edilmiştir. Protokol müdürü Şevket, 
Fuat, ve M. Herriot'nun refakatine 
verilmit olan serkomiser Nail Beyler 
hududa kadar misafire refakat etmiş
lerdir. 

Bulgar hükfuneti Bulgar ıimendi
ferleri umum müdürü M. Roskoff ile 
mükellef bir salonlu vagonu Sirkeci. 
ye göndermişti. M. Roıkoff M. Her
riot'ya Sofyaya kadar refakat edecek 
tir. M. Herriot çok neıeli idi. F otoğ• 
·rafçıların müteaddit reaimler alması
na müsaade etti. Hatti. gazete fotoğ
rafçılanndan birine: 

- Haydi bakalım, ıimdi sen karıı· 
ma geç te ben resim alayım. dedi, son 
ra teklifsizce: 

- Aziz doatum, sen iyi resim alıyor 
sun, fakat .senin maharetinden ileri 
gelmiyor, hava bu memlekette çok a• 
çık ve berrak ta ondan. Bana gelince: 
Hiç kimse benim iyi resmiıni alamaz. 
Benim en iyi resmim beni ince ve za
yıf gösteren re&imdir, dedi. 

Bu söz umumu kahkahalara davet 
etti. istasyonda bulunanlar, bilha83a 
ekspresin Şef dötreni batta olduğu hal 
de: 

- Y aıa, Herriot. 
Diye bağırdL'ar. 
Muhterem misafir, lstanbul hak

kındaki intibalarını 10ran gazetecile· 
re: 

- lstanbulu güzel ve yirmi bet ..,. 
neden beri çok değiımiı buldum. 
Bununla beraber çok temiz tutulmuf 
bir ıehirdir. Arkadaılanm da bana 
ayni ıeyi söylediler. Dün yerli mallar 
sergisini ziyaret ettiğim zaman kendi 
mi, Lyonda zannettim. Büyiik bir ben 
zerlik vardır. 

Bu sözleri tekrar: "Yaıa Herriot" 
ıözleri takip etti, 

M. Herriot bundan 10nra ıeftrenin 
omuzuna vurarak: 

- Nasılsın bakalmı, aziz dostum, 
itiniz nasıl gidiyor, 

- Fena gidiyor, aziz reis, buhran 
hali. devam ediyor, 

- Sen nerelisin? 
- Parisliyim .• 
- Yal! Öyle mi?. Parisli ha .•• 

Yollarda gidit, gelit güç değil mi?. 
Muhavereler daha uzayacaktı. M. 

Herriot, o kadar neıeli idi ki önüne 
her gelenle latife etmek istiyordu. 

Trenin hareket zamanının geldiği 
hal:.....;- verilince, M. Herriot trene at
'ıadı: 

- Allaha ısmarladık, gene görüşü
rüz, dedi. 

Şapkalar sallanıyor, M. Herriot, is
tasyonda kendisini teıiye gelenleri 
selamlıyordu. 

Tren alkı~lar arasında hareket etti. 
M. Herriyot, ayın 15 veya 16 sında 

ıehrimize dönerek Ankaraya gidecek 
tir. Hükumet tarafından rülaibuna 
tahsis edilecek bir salonlu vagon Sof· 
yaya gönderilecektir. 

Almanya ile de 
Ticaret anlaşması 

(Başı 1 inci sahifede) 
yaya geçen seneki ihracatımız takri· 
ben kırk milyon Reichsmark olduğu• 
na nazaran merkez bankamızın emri• 
ne bu suretle asgari altı milyon Türk 
lirası mukabili ~öviz geçecektir. Bun 
dan maada Clearing hesaplarının an· 
cak mal ile tesviyesi esası da kabul 
edilmiş olduğundan lehil,llize olan bu 
fark ayni zamanda bizim için aıga .. 
ri bir ihracat fazlasını ifade etmekte
dir. 

Türk ithalatı yüz olduğuna nazaran 
Almanyanm Türkiyeye ihracatı yet• 
mit olacaktır. Bu anlaşma ile Türk 
ihracat malları bedellerini tesviye için 
verilecek döviz müsaadesinin müşkü~ 
)ita uğramadan verilmesi tahb temi
ne alındığından bu sene Türk ihracatı 
mn mühim nisbette artacağı ve stok 
mal da kalmadığından elde edilen bu 
kolaylığın tam randımanını verebile
ceği buradaki ticari mahafilde ümit 
edilmektedir. 

Transit muamelatı Clearinge dahil 
değildir .. Devlet ve müesseıatı müba· 
yaatı Clearinge dahildir. Türk tebaa· 
sının bloke paraları için Alman mev .. 
zuatının esasları dahilinde bazı müsa · 
adat istihsal olunınuıtur. 

Türkiye tarafından Almanyaya ve .. 
rilecek ithalat kolaylıkların.a gelince 
Türk istihsal ve sanayi hayatını sars
mıyacak mahiyette olan ve anlaşma• 
ya iliıik listede yazılı Alman malları 
kontenjan harici olarak Türkiyeye gi-

İzmitte iki bataklık kurutuluyor 

Kurutulmağa başlanan Dipsiz ve Bakırlı 
kanal aç ılıyor •• 

bataklıklannda mandalarla 

lZMlT, (Milliyet) - Şehrimiz
de sıtmanın ortadan tamamile kal
dırılması için yapılan faydalı ça
lışmaları şükranla görmekteyiz. J. 
namyoruz ki, pek yakın bir zaman· 
da İzmit bu müthiş beladan kurtul
m.:ş bir fehir olacaktır. 

Bataklıkları kurutma ameliyele
ç.i büyük hamlelerle ilerlemektedir. 
Sıtma Mücadele Heyeti 15 köyün 
çerçevelediği "2000., dönüm, mün-

bit ve mahsuldar toprakları kaplı
yan "Bakırlı ve Dipsiz,, ismindeki 
bataklıkları kurutmağa bllflamıt ve 
tahminlere göre bir hafta zufmda 
bu, sıtma doğuran mıntaka büsbü
tün kurutulmu9 bulunacaktır. Tak
dire değer bir intizamla "1000,, a· 
melenin çalışmakta olduğu bu yer· 
ler 3,50 kilometre uzunluğundaki 
kanal vasıtaııile kiraz deresine, o
radan de denize akıblmaktadır. 

lzmitte meydana çıka Tılan kaçak tütünleT 

IZMlT, (Milliyet) - Kocaeli mm ı 
talf9sında namus ve ferefle para 
kazıınmıyanlıu-a göz açbrılmamak
tadır. İnhisarlar takip memurları, 
Jandarma kuvvetleri, zabıta tetki· 
latı, Gümrük muhafaza memurları 
burada seferber bir hale getirilmit
tir. 

Evvelki gün tehrimizde dö•t sa· 
at uzaklıkta, Reşadiye cıvannda 
Ayı dere ormanı nami1e maruf ma· 
halde, İnhisarlar Takip amiri Rıd
van, takip memuru Kazım, gümrük 
muhafaza memurlanndan Emin, 
Mustafa, Avni efendiler ve 3 jan· 
darmanuza yaptırılan bir tarama 
neticesinde 8830 kilo kaçak tütün 
yakalanmış, sık ve büyük orman 
içersine kaçan kaçakçıları bulmak 
kabil olmamış ve fakat hüviyetle· 
ri, köyleri tespit edilen bu kaçakçı· 
!arın izleri üzerinde yürünmekte 

Serginin 
Son cuması 
Dün de tehacüme karşı 
arasıra kapılar kapandı 

Dün aerginiq. ikinci ve son cuması 
idi. Bütün güzelliklerin sergide top· 
lanmı§ olması, güzel havalı bir cuma 
bütün lstanbulluları sergiye topladı 
ve sergi •abahtan gece yansına kadar 
dolup, dolup botaldL Dün gece saat 
yirmi ikide kapanması lazım gelen ser 
gi vakit vakit bu saati geçtiği halde 
bir türlü kapatılmamıı, halk sergiden 
çıkmak istememittir. Yerli mallar ser 
gisi dün geçen cumadan daha kalaba· 
hk oldu ve dün sergiyi 45582 kiti -zi
yaret etti. 

Dün serginin &on cuması olması do
layısile yalnız lstan~ullular değil tat· 
radan, çok uzaklardan gelen hak ta 
sergiyi gezdier. Dü11 serginin en çok 
ziyaret edilen pqvyonu muhakkak ki 
Sümer L"-ınk fabrikalarının pavyonu 
idi. Bu senenin dekorasyon ve vitrin 
müsabakalarım kazanan bu pavyon 
herkesin nazan dikkatini ve merakı
nı celbediyordu. 

Sergi tertip heyeti bilhassa aktam 
saat beşten sonra zaman, zaman ser
ginin kapılarıru kapatmak ve halkı 
sıra ile içeri koymak mecburiyetini 
duymuştur. Bunun için sergi içinde 
zabıta teşkilatı takviye edildiği gibi 
sergi kapısı ıdışma da ilaveten seyrÜ· 
sefer memurları konulmuıtur. Tram
vay tirketi de bir taraftan sergiye le· 
hacümü ve halkın vesaiti nakliye bul· 
mak hususundaki sıkıntısını görerek 
ili.ve seferleri yapmııtır. 

••••••••••ı•ııu111111q111-•u•-••••-•ınınıuı-

rebilecektir. 
Ticaret itilafı ile Clearing mukave• 

lesi ayni müddet ile meri kalacalıia r
dır. 

bulunulmu!tur. Umulur ki, pek kı
sa bir müddet zarfında bunlar ele 
geçerler. 

lzmit'te kaçak takikab hususun
da inhisarlar Başmüdürü Rasim Be 
yin ve kendilerine müzahir Emni
yet Müdürü Feyzi, Jandarma ku
mandanı Mecittin Beyin sessiz ve 
fakat büyük hizmetleri takdir ile 
görülmektedir • 

Aydında kitabesi Arap harfli 
bir kabir 

AYDIN (Milliyet) - Aydın etrafın· 
daıi Cemal Bey 932 senesinde ölmüı, ce
nazesi vasiyeti mucibince Kemer mahal
lesinde ve Karapınar yolu üzerndeki şah 
sına ait bir bahçeye gömülmüştü. Etra
fı demir parmaklıklarla çevrilen bu ye
rin Cemal Bey ailerinin hususi aile kab
ristanı yapddığı söyleniyor. Hıfsıssıha 
kanunu ölü gömülecek yerleri tahdit et
miş olduğu halde herkesin her istediği 
yeri kabristan yapmasına nasd müsaade 
olunduğu üzerinde durulacak bir nokta 
olunmakla beraber, Cemal Beyin meza
rı üstüne dikilen ve 932 tarihini taşıyan 
taıda «Ey zaİr» diye baJlayan arapca 
yaZ1lar vardır. 

istiklal davasında olduğu gibi inloli.p 
davasında da en önde yürüyen Aydınlı
lar için çok mühim olan bu iı Aydın mü
nevverlerini müteeuir etmektedir. Ali.
kadar makamların bu iıe el atmalarını 
milli şuurdan doğma bir hak olarak bek
liyoruz. 

Şakilere yataklık edenler 
DIY ARIBEKIR - Adanaya tabi 

Kadirli ve civarmda etkiyalık yapan 
haydutlar tamamen yakalanmııtı. Bu 
haydutlardan 31 ıerir de jandarmanın 

elinden kaçmıya teıebbüs ettiklerinden 
ölü olarak derdest edilmiıti. 

Dün ıehrimize bu ıakilere yataklık 

yapmakla maznun yüz on mevkuf geti
rilmiştir. Yol kesen, adam öldüren ve 
hırsızlık yapan şerirlere yataklık yapan 
bu maznunlar şehrimizde muhakeme e
dileceklerdir. 

Hükômet kuvvetlerinin mütemadi ta· 
kiplerine mukavemet edemiyen Hacı Ve
li ve Koz Mustafa çeteleri 25 gün evvel 
hükiımete teslim olmuşlardır. 

Sgke Hilaliahmer kongresi 
SOKE <Milliyet) - Geçen perşembe 

günü Hilaliahmer cemiyeti senelik kon
gresi fırka binasında icra edildi. Senelik 
Rapor okundu ve müttefikan kabul edil
di. Yeni yapılan intihap neticesinde he
yeti umumiyenin ittifakı arasile riyasete 
meclisi umumi azasından Hacı Kizım 
zade Nuri, veznedarlığa Belediye daimi 
encümen azasından Ali Demir ve Ki.tip
liğe de inhisar memuru Kemal Beyler 
intihap edildikleri ıröründü. Yeni heyeti 
tebrik eder ve kara gün doıtu olan Hi
lali Ahmer cemiyeti için kendilerinden 
büyük muvaffakyetler dileriz. 

Aydında temizlik 
Belediye icraatına devanı 
ediyor, su işi hallediliyor 

AYDIN (Milliyet) - Aydın kasap 
lan hakkında yazdığım yazılarda be. 
lediye riyaaetinin ve sıhhat müdürlü· 
ğünün diğer esnafı da hıfzısoıhha ka
nunu. hükümleri içinde yÜrümeğe me< 
bur edeceklerini bildirmiıtim. Son de 
fa lokantacılar da, dükki.nlarmın 
zeminlerini beton yaptırmaları veya 
muşamba dötetmeleri, yemek tencere 
leri camekanlar iç.inde nıuhafaza el· 
meleri ve kokuların caddelere çıkma· 
maaı için tertibat almaları bildirilmiı 
kendierine 20 gÜn mühlet verilmittir. 
Aydın belediye riyasetiyle sıhhat mÜ· 
dürlüğünün el ele vererek ıehrin ve 
yıırttaılarm sıhhatlerini korumak yo. 
lunda aldıkları tetbirlerde hak çok 
memnundur. 

Hizmet gazeteıinde Emin Limi •im 
zaıie yazılan ve dünkü sayıda çıkan 
mektupta belediye ve sıhhat müdürlü 
ğünün halkın sıhhati ve sağlığını kon· 
mak için yaptıkları bu kanunu icraa· 
ta, ber mutat gözlüğün tersinden bakı 
lıyor ve su meaelesile ali.kadar olun 
madığı yazılıyor. 

Halbuki Aydın bel•diyesi ıehrin "" 
itini vazifelerinin batında ııaymakta 
ve bir an evvel baıarmak için çalıt· 
maktadır. Netekim mütehasaıa gelmiı, 
:ıı.ondaj amdq~ıini ve tetkikatmı yap
mıttır. Şimdi de projesini hazırlıyor. 
Proje gelince belediye hemen faaliye• 
te baılryacak ve şehrin su itini imkin 
kudretinin müsaadesi nisbetinde bir 
an evvel bitirecektir. 

Netice itibarile üç dört bin liralık 
bir it olan bu iti bitirilmedi diye bele
diyenin halkın 11hhat ve sağlığına do
kunur dğer iyi ve kanuni icraatlarını 
tenkit etmek ne dereceye kadar doi· 
ru olur bilmem. 

Söke'de bir intihap 
SOKE, (Mlliyet) - Belediye rem 

EyÜp Beyin istifasile inhilil eden Sökot 
C. H. F. Spor kulübü heyeti idare riya· 
setine bütün Söke gençlerinin sevııi ve 
hüsnü teveccühünü kazanmıt olan tüçcar 
dan Necip Mustafa Bey intihap edilmit· 
tir. 

Feci bir kaza 
IZMIR, (Milliyet) - lzmir Altan· 

cak istasyonunda feci bir tren kaza
sı olmuştur. Gardeftren Çetmeli Meh· 
met Efendi manevra esnasında üze. 
rine bastığı kömürler kayarak trenin 
tekerlekleri altına düşmüı, bacakları 
kesilmiştir. Mehmet Efendi evli olup 
iki çocuğu vardır. Vazifesi bqmda 
kazaya uğrayan bu vatandata tabii 
Aydın demiryolu kumpanyası yardım 
edecektir. Şimdilik sıhhati tehlikeli
dir. 

Bir su yolunda 67 bomba 
bulundu 

A!M.IA.SY A, - Şehrimizin Suadiye 
mahalesinde kasap esnahndan Bosnalı 
Arif ağanın evinin bahçesinde <bu ev fi. 
rari Ermenilerden metrük olup Arif a
ğa bilahare ıatm almıştır) bozulan su 
yollarım tamir ederken amelenin kaz· 
ması bir sandığa tesadüf etınittir. 

Define ihtimaline binaen etrafı dik· 
katle bo§altılarak sandık meydana çıka
rıldığı ve yavaıça kapağı açıldığı za• 
man içinde (60) ı küçük (7) si büyük 
olmak üzere tam 67 tane bomba istif 
edilmiş olduğu görülmüştür. 

SADIKZADE BiRADERLER 
Vapurları 

lZMİR SORA T POST ASI 

SAKARYA vapuru 

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

KARADENiZ POSTASI 

SADIKZADE 
vapuru 

14 ağustıos pazartıesi gilnü saat 18 de 
Sirlııeci rıhtnnından haraketle Zon
guLdak, İnebolu, Ayaırı.cik, Samsuıı, 

Ordu, Giresun, Trabzoııı. Sürmene ve 
Ri:oe limanla.rma azimet ve avd;,t c· 
decektir. 

Fazla 1ıafsilat için SiTkeci Meyme
net Hanı altmd.a accıntalığa mümaıat 
'I'elefoo: 2Z134. 6204-6301 

' 
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HARiKA RAKISI 
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Fıcılarda dinlendirihnlıtlr. 
5996 

5143 

-Musevi lisesi 
Beyoğlu, KumbaTaıcı yokuşu 

Tercuman sokağL Telefon 41384 
Kayıt ve tecdidi kayıt muaınelltı 

Cuma ve Cumartesinden maada heır 
gün saat 9-12 arasında icra edilmek 
tedir. Geç kalmadan yer temin <>eli· 

niz. Müdiriyct (6086) 
5169 



6 MiLLiYET CUMARTESi 12 ACUSTOS 1933· 
~~~ ..... ------!!"""!''"""!!'!!!!"!'"!~-"'!!!!!!'---.------~~----~-----
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40 bin lira kazanan · 
4548 

20 bin lira kazanan 
20890 

BeJ bin lira lrazananlcn 
432 16161 • 

3 bin lira kazananlar 
27067 46190 

Bin bef yiU lira kazananlar 
685 14652 29323 38472 43226 

Bin lira kazananlar 
1512 2384 4123 4926 12927 

16478 29110 36620 41542 47242 
150 lira kazananlar 

3212 4421 5348 5923 6841 
9!68 10249 10792 12409 12861 

1309914144 14404 14545 15170 
167891665717944 17957 19418 
19787 21017 25684 26510 36895 
27711289403000230184 31294 
31684 32451 34759 34892 36414 
37064 39551 40821 41895 41997 
42083 42879 44757 45344 45537 
46947 47374 47675 48779 

60 lira kazananlar 
287 322 441 1643 1961 

2295 2469 2825 3125 4394 
5014 5248 5397 5420 5442 
5917 6043 6752 6760 7056 
7280 7371 8182 8292 8810 
8964 9193 9550 9857 10061 

10572 11024 11214 11365 12066 
12234 12245 12370 12602 12655 
12669 13086 13254 13454 13494 
13738 14218 14625 14810 14946 
15175 15359 15420 16072 16167 
16217 16398 16605 16640 16770 
17685 17858 18338 18430 18684 
19038 19161 19298 19948 20020 
20021 20048 20248 20289 20884 
20972 21053 21070 22185 22733 
22977 23298 23309 23378 24169 
24279 24517 24969 25123 25550 
25846 25853 25887 26988 27050 
27094 27238 27500 27693 27719 
27914 28141 28734 28748 28804 
29029 29482 29541 29841 30011 
30411 30653 30653 31618 31903 
32026 32602 32959 33118 33435 
33803 33962 34676 34816 34816 
35320 35692 35823 35888 37165 1 

37208 37293 37469 37716 38223 
38775 39902 40088 40545 40622 
40705 41625 42061 42370 42670 
42670 42887 43896 45144 45474 
45872 45966 46117 46231 46651 1 
47062 47656 48390 48397 48712 
49061 

40 lira kazananlar 
95 111 136 180 213 375 

575 790 847 916 976 1047 
1099 1151 1287 1880 1930 2167 
2179 2414 2528 2542 2708 2879 

2980 3026 3038 3039 3142 3392 
3454 3488 3526 3580 3620 3675 
3875 3968 4358 4460 4677 4880 
4898 5045 5115 5294 5537 5716 
5125 5749 5755 5780 5792 6117 
6117 6118 6144 6357 6388 6536 
6706 699S 7021 7022 7115 7204 
7259 7460 7494 7592 7616 7733 
7782 7822 7834 7926 8104 8221 
8465 8527 8527 8560 8631 8661 
8702 8702 8714 8716 8729 8939 
9439 9422 9625 9650 9767 9858 

10026 10088 10166 10275 10294 10394 
10309 10329 10551 10709 1726 10820 
10878 10889 10923 11018 11034 11114 
11124 11190 11300 11618 11635 11639 
11755 11771 11877 12192 12343 12433 
12560 12718 12776 12780 12820 12942 
13002 13082 13093 13251 13254 13279 
13298 13479 13590 13640 13675 13685 
13970 14253 14271 14521 14528 15610 
14748 14892 14938 15039 15087 15154 
15160 15215 15221 15463 15631 15923 
16061 16121 16259 16384 16427 16561 
16595 16771 16930 16964 17040 17170 
17201 17285 17440 17479 17558 17745 
17771 17948 17993 18135 18153 18163 
18180 18221 18226 18286 18441 18489 
18530 18706 18743 19008 19009 19022 
19228 19269 19467 19588 19754 19785 
19834 19884 19915 19961 20000 20253 
20365 20711 21061 21113 21146 21174 
21410 21575 21691 21817 22362 22420 
22561 22674 22744 22942 23040 23113 
22187 23195 23203 23712 23719 23740 
23760 23855 23884 24085 24400 24510 
24786 24819 24830 24983 25187 25217 
25423 25611 25628 25664 25691 26055 
26135 26148 26185 26220 26235 26561 
26904 26993 27084 27099 27163 27554 
27554 27738 27804 27810 27897 28032 
28080 28240 28304 28333 28420 28453 
28503 2806 28658 28787 28800 29049 
29177 29506 29554 29632 29641 29673 
2777 3 29937 30072 30077 30122 30220 
30212 30245 30298 30316 3Q340 30523 
30539 30572 30673 30706 30815 30874 
30924 31027 31059 31563 31619 31676 
32040 32253 32552 33269 33423 33504 
33585 33595 33689 34015 34109 34189 
34213 34493 34566 34587 34646 34646 
34799 34859 34937 35153 35207 35442 
35476 35510 35901 35939 36004 36018 
36073 36108 36182 36215 36356 36439 
36509 36617 36780 36900 36960 37191 
37123 37353 37452 34484 7701 37906 
37931 38130 38343 38500 38716 38740 
38746 38900 38926 38987 39059 39144 
39162 39200 39249 39345 39390 39657 
39779 39842 39866 38911 40008 40054 
40114 40401 40453 40464 40657 40766 
40778 40931 40950 41136 41188 41298 
41365 41435 41470 41533 41774 41830 
41859 42002 42049 42054 42116 42154 
42321 42895 43037 43176 43201 43202 
43312 43344 43433 43462 43580 43702 
43773 43768 44078 44230 44346 44358 
44585 44601 44620 45143 45162 45261 
45335 45893 46007 46031 46223 46223 
46359 46406 46535 46760 46903 46937 
47120 47392 47847 47848 47887 47889 
47963 48038 48065 48091 48136 48152 
48230 48341 48539 48841 48877 49044 
49080 49114 49267 49508 49632 49676 
43743 49766 49917 49954 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
13887 numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla 

ve pazarlıkla (2000) adedi (400) ve (1000) adedi (50) litre 
lik olmak üzere cem'an (1200) adet Demir Bidon satm alma 
caktm Taliplerin tartname ve resimleri gördükten sonra pa 
zarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
26-8-933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım, satnn ko 
misyonuna müracaatlan. (3718) 

ıv'.l.erkez Kumandannğma . 
merbut kıt' at ve müessesat ih ı 
tiyacı için sekiz bin sekiz yüz 
doksan çeki odun 20-8-933 1 
pazar gunü saat 15 te kapalı 
zarf suretile satın alınacaktır. 
Şartnameyi görmek isteyenler 
her gün ve münakasaya giri
şeceklerin belli saatinden ev 
vel teklif mektupalrının Mer 
kez Kumandanlığı Satın Al 
ma komisyonuna vermeleri. 
(117) (3694) 4995 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi talebelerinin senelik 
ihtiyacı için 29800 kilo Ekıne 
ğin fiatı pahalı görüldüğün
den 16-8-933 çarşamba günü 
saat 16 dan 16,30 kadar pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin belli 
saannde l\'ıerkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (144) 
(3904) 5240 

• 
Merkez Kumandanlığı 

na merbut kıt'at ve müesse
sat ihtiyacı için alınacak 2215 
adet ampul 15-8-933 salı 
günü saat 15,30 dan 17 e ka 
dar pazarlıkla satın almacak 
tır .Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyo 
nunda hazır bulunmalan. 
(140) (3884) 5235 

• • • 
Merkez Kuınandanlığuıa 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için bin yedi yüz elli a 
det ampul 15-8-933 salı gü 
nü saat 14 ten 15,30 a kadar 
pazarlıkla satm alınacaktır. 
Pazarlığa gİri§eceklerin belli 
saatind~ Merkez Kumandan
lığı Satınalına Koimsyonunda 
hazır bulunmaları. (138) 
(3882) 5233 

* * * 
Merkez Kumandanhğma 

merbut lat'at ve müesseaat; ih 
tiyacı için dört bin beş yüz [o
tuz çeki odun 20-8-933 p~ 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
satın almacaktır. Şartnameyi 
görmek isteyenler her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez Kuman
danlığı Satm Alma komisyonu 
na vermeleri. (118) ,(3695) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ••• 
4996 

Hudut ve SRhiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: Yeşilköy Hava Makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki Kaptan muhafız ve gemiciler için verilecek nüınuneler 

üzerine 159 takım laşlık 159 takım yazlık elbise ile 159 adet odun 14-8-933 pazartesi günü 
kaput ve 159 çift fotin ayrı ayrı aleni münakasa suretile yap saat l5 ten l5,30 a kadar pa-
tırılacaktır. Münakasa 2 Eylül 933 cumartesi günü saat 14 zarlılda satın almacaktır. Şart 
te Galata' da Karamustafa pa §a sokağında İstanbul Limanı namesini görmek istiyenlerin 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki K omisyonda yapdacağından is- her gün ve pazarlığa girişe-

ceklerin belli saatinde Merkez teyenlerin şartnamelerini görmek üzere Ankara' da Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipilği- Kumandanlığı Satmalma Ko
ne veya mezkilr-Merkez Levazım Memurluğuna müracaatla- misyonunda hazır bulunmala 
!':.:_(3907) ________________ . rı. (136) (388?) 5201 

inhisarlar Umum Müdürliiğünden: 
Muhtelif hacnnlarda (3 200) adet ispirto tenekesi pa

zarlıkla satm alınacaktır. Tal İplerin şartname ve nüınunele 
ri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 
teminatlarını hamilen 17-8· 933 perşembe günü saat 15 te 
Galatada Alım, Satmı komisyonuna müracaatlan. (3719) 

Milllyet'la romaaı: 15 

Ycuan: G. delaFOUCHARDIERE 
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mıyonım yıılıu- Bir lmdooh lıir ıey olta 
daif-.. 

8-11 iMi Wr bclela ..,ı ı...diai için 
lateomyordu_. 

Vikıi o bir .-,i ır..dlade fena hal
,tle özl_emit.li; fakat !' -ada elinde 
llolu b ,r kadeh olll&J'dr. !çbııden bir 
~amlaımı bile İçm)7'1Celİ, he~aini ol
"dufu ıibi caddeyi tutul adamcaiızın 
ağzına boıallacaktı. 

IJoulf, gedeninden firar eden bir 
ruhu tekrar bedene getirmek huau· 
tunda müakiratın ruhani bir kudreti 
haiz olduğuna kanidi. Bu tedavi tarzı 

Tercüme: Kamran Şerif 
udmıılar için de, boiulmuılar için de 
birebirdi. Hatti. idam mahkilmlarma 
bile, adaleti.» tayin ettiii &11dan evnl 
ölmeainler cliye bir kadeh rum ver
-ıer mi 1 

Hiuh, tam lbım olduiu bir ıırada 
bir kadeh bir teY nrilemediii için a
damcağız ölüp gitti. 

(Daha d<'iruıu Bouifin biraz ıonra 
ır-Ii iibirarla lıaatabalilcııma , daha 
oonra da acı bir li1Bnla doktora teırih ve 
izah ettiği bu yolda bir teıhia oldu)
Adam öldü, yani ruhu öbür dünyaya 
intikal etti. Kuklanın cinayetinden 
tonra zavtl'.llı komiaerin cansız vücudu 
ufacık aahnenin kenarından nasıl aar
karaa ad~cağızın da son bir ihtilaç. 
Üzerine hurdahat olan vücudu, bat 
aallanan iki kol araımda, yatağın bir 

Maltepe Askeri Lisesinin 
42 adet dershane sırasına ve 
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 14-8-933 pazartesi gü 
nü saat 10,30 dan 11 re ka 
dar pazarlıkla satm alınacak 
tır. Pazarlığa girişeceklerin 

tarafından qafı sarktı. 
Bouif'in ilk biaai onu, i.dit ve ana

nenatı tatmin edecek bir hareket oldu 
(halli aevdiğimiz \ıir varbim ölü
münden oonra bile ilk biaaimi:ıti ilham'! 
ve ilk hareketimizi tayin eden icllt ,. ... 
ananelerdir). O ıayıuu merhamet ri
cudu yakalayıp yataima arluıU.tii 
yatırıp yerleıtirdi ••• 

Sonra dÜ§ündü .•• 
Sonra ölünün gözlerini kapatb; .ıa

ha oonra ellerini bitiıtirdi. 

Bouif'in ayaklan ÜfÜJneie, ıö:ııleri 
J&lonu döner ıibi •Örmeie bqladı. 

Fakat o her teYi fınldak ıibi döner 
ıörmeie çok alııkındı... • 

içini ça:rı"iayır yakan humma, ya• 
pacağı garip hareketleri tayin ediyor
du. Bicard, meçhulat alemini qıp ya
nıbaıında ölen arkadaıma yardım et
-" lüzumu hluetti. Bu yardmun 
ne tarzda olacafmı hatıralan içinde 
iyice arattırdı. Şu fikirden daha İyi ve 
daha müeuir bir §"Y bulamadı: Biri 
ölünce, yanında latince okumalı. 

Bunun üzerine Bouif, kendini salıve 
rip dizüıtü çöktü. Huıukar bir ııeıle 
latince bütün bildiklerini okun\1",a 
baıladı. 

- Pater note... • • Dominua v. s. 

oelli saatinde Merkez Kuman 
danlığı satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(148) (3940) 5274 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için alınacak 800 kilo kabak, 
l 000 kilo Ayşe kadm F asulya 
sı ve 500 kilo Domatese veri 
len fiatlar pahalı görüldüğün 
den 14-8-933 pazartesi günü 
saat 11den11,30 kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığa girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı satm alına komisyonunda 
hazır bulunmaları. (149) 

(3941) 5275 

Merkez K. ihtiyaci için pa 
zarlıkla Kırk bin kilo saman 
alınacaktır. Pazarlığı 19-8-
933 cumartesi günü saat 14 
ten 14,30 a kadar yapdacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
lık günü belli saatinde temi
natlariyle birlikte Merkez Sa 
tın Alına Komisyonuna gelme 
leri. (155) (4005) 

Akademi Kumandanlığı i
çin 800 kilo zeytin yağı aleni 
münakasa ile alınacaktır. İha 
lesi 5-9-933 salı günü saat 15 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve münaka 
sa günü belli saatinde Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel-
meleri. (159) (4004) 

• • • 
Merkez Kumandanlığı İh 

tiyacı için pazarlıkla otuz bin 
kilo kuru Ot almacaktır. Pa· 
zarlığa 19-8-933 cumartesi gÜ 

nü saat 14,30 dan 15 şe ka
dar yapdacaktır. Taliplerin 
rin şartnamesini görmek Ü 
zere her gün ve pazarlık günü 
belli saatinde teminatlarile 
Meı:kez satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (156) (4002) 

* * * 
Merkez Kuınandanlığuıa 

merbut Kıtaat ve müessesat 
hayvanatırun ihtiyacı için alı
nacak 288 bin kilo kuru ota 
kapalı zarfında verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 15 - 8-
933 salı günü saat 11,30 dan 
12 ye kadar pazarlıkla satına 
lınacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün pa
zarlığa gireceklerin teminat
larile belli saatinde Merkez 
Satın Alına Komisyonuna mü 
racaatları. (161) (3999) 

* .. * 
Merkez K. ihtiyaci için on 

iki bin kilo zeytin yağı müna
kasa ile alınacaktır. İhalesi 
5-9-933 salı günü saat 14 ten 
14,30 kadar yapdacaktır. Ta 
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasa gÜ 
nü belli saatte Merkez Satın 
Alma Komisyonuna gelme 
leri (158) (4001) 

* * * Harbiye mektebi için üç bin 
kilo Zeytin yağı aleni münaka 
sa ile alınacaktır. İhalesi 5-9-
933 salı günü saat 14,30 dan 
15 e kadar yapılacaktır. Tt
liplerin şartnamesini görmek 

..,._ •.. 
Fakat haıtabalucıaı Bouif'in Yazifei 

diniyelİnİ yanda bıraktırdı. Adam 
Bouif'i bili.inaaf ..e ıaraarak: 

- Yaptığın ııenemlik artık yetİf'o 
medi mi? ••. Eğer böyle •idenen -
nin de ııran çabuk gelecek. • Hele fU 
haline bak. • Atefoine bak. • 

Bouif ualu uılu y~tağma yattı. 
Sonra etrafına ağır bir nazar do

laıtırdı. Nerede olduğunu, etrafında 
neler cereyan ettiğini pek Tazıh bir au
rette bilmediği için kendini gene kıtla 
koiutunda zannetti. 

- Eier ıuradan gidebilııem bir da
kika dumnyacağım. • • diye mmldan
dı. 

1914 aeneıi ağuıtoaunda uykuıuz 
geçirdiği bir gece, birer kahraman ol
malan mukadder bir çok inaanlar a
rasında, Bouif ayni tekilde aczini göa
teren böyle bir temennide daha bulwı
muıtu. 

FASIL VI 
Morius Pinchord'ın aldı pek 

yatmıyor ... 
Mariua Pinchard, kürkü, elmaaı 

kravat iğnesi, geyik deri~inden getleri 
ile Haoenfratz'ı dikkatli bir nazarla i
hata ettikten ııonra iiçiincü defa ola-

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vilayetinde yeniden İnşa plunacak memleket has

tanesi binası 8 Ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle ka 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Bedel ke§fi 120178 lira 90 kuruştur. 
Teklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günü saat on 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde tevdi 
olunacaktır. 

Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek ü
zere İstanbul, Ankara Viliyetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yoz
gat Nafıa Baş Mühendisliğine encümeni daimi vilayete müra
caat etmeleri ilin olunur. (3875) s221 

Gedikpaşa'da jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın almması mukarrer (16 S)çeki mqe odunu ile 3000 kilo 
odun kömürünün pazarlığı 15 Ağustos 1933 salı günü aaat 
16 dan 17 ye kadar yapılacağından İsteklilerin ıeraiti anla
mak üzere her gün ve pazarhğ a İştirak için ilk teminat mak
buzlarile beraber mezkilr gün ün muayyen saatinde komisyo
numuza müracaatlan. (3984 ) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
200 Kilo Pamuk İpliği 
200 Paket Makine İpliği 12/24 Numaralı. 
Nev'i ve mıktarlan yukarıda yazılı Pamuk ipliği ile ma-

kine ipliği satın alınacaktır. Taliplerin nüınuneleri gördükten 
sonra pazarlığa iıtirak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını 
hamilen 15-8-933 salı günü sa at 16 da Galatada Alım, Satnn 
Komisyonuna müracaatları. (3856) 

Müdafaayı Milliye Vekaleti 
Hava Müsteşarlığından: 

Kayseri Tayyare Fabrikasında utihdam edilmek üzere 
28 tesviyeci 5 torna ve frezeci 3 maranğoz ustaama ihtiyaç 
vardır. Taliplerden İstanbul ve Eskişehirden olanların Es
kişehir Tayyare F abrikuına Kayseride olanların Kayseri 
Tayyare Fabrikasına ve Ankarada olanların Askeri fabrika
lar Umum Müdürlüğünde san'atlarmm ehli olduklarına dair 
imtihanlan yapılacak ve fabrikalar hey' elin-
ce takdir edilecek ücrete göre kabul ve istihdam e-
dileceklerdir. Talip olanlar bonservislerini ve manii istihdam 
bir halleri olmadıklarma dair mahalli Emniyeti Umumiylerin 
ce vesikalarını ve bir hastalık! a malfil olmadıklarına dair Sıh 
hat raporu ve bir adet fotoğra falrile istidalarını nuntıkasmda 
bulunduğu Fabrikalar Umum Müdrlüğüne ve Müdürlükleri
ne müracaat etmeleri. (3969) , , 

inhisarlar Umum Müdürlüğündenı 
Nevi : Mıktarı: 
25 Santimlik 3/302 Müller Kı yon Bandaaı 6 Adet 

40 ,, 51302 H. U. Kıynn BandasJ 12 ,, 
10/ 56 Molens Rezistans 150 ,, 
45/ 19 ,, ,, 100 ,, 
21/l Bağa 200 ,, 
12/90 Rapit Makinelerine mahsus Firça 60 ,, 

Nev'i ve Mıkt'arlan yuka nda yazılı makine Levazımı pa 
zarlıkla satm alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iıtirak etmek 
üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 17-8-933 perşembe 
günü saat 15 le Galatada Alım, salon Komisyonuna müra 
caatlan. (3651) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

10,000 metre lşbafılık kirpas: Kakapalı zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 pazar günü saat 14 te. 
10,000 metre Elbiselik kirpas: Kakapalı zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 pazar gÜ nü saat 15 te. 
200 Ton Dizel Mayii Mahruk u : Kapalı zarfla münakasası 
22 Ağustos 933 Salı günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktan yazılı mal 
zeınenin kapalı zarfla münaka saları hizalarındaki gün ve saat 
lerde yapılacağından §arlnam elerini gönnek isteyenlerin her 
gün ve mezkiir malzemeyi ita ya talip olacakların da münaka 
sa gün ve saatlerinde teklif m ektuplarile birlikte Kasımpaşa
ıla Deniz Levaznn Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(3605) 4987 

üzere her gün ve münakasa 
günü belli saatinde Merkez 

rak oordu: 
- E e eeee ••• , itlier yolunda ha 1 •• 
Mariua Pincbard ile M. Haııenfratz 

Mektepler ookaiında küçük bir bh
nde Dlfla batında oturuyorlardı. 

Banker eıki arkadaıını, Quartier 
Latin hudutlan dahilinde bir hayli a
rayıp taradıktan 19nra nihayet bu k!'h 
,,.de bulabilmiıti ••• 

Her ikiıi de ~k genç olduklan bir 
ıırada M. Haııenfratz Mariuı Pin
cbard'ı bu aemtte tammıfb. Haaenf
ratz mahalle kahYelerinde bazı saf
dil tafebeye poker deni veriyordu: 
Ama çok meraklı cleroler •. 

O zamandanberi Haııenfratz batb 
oyunlar oynamıftı; oonra daha tehli
keli itlere kalluımıt ve bunlarm neti· 
ceai olarak parlak it.imler altında ııe
yahat ebneğe mecbur omuıtu. 

Pinchard yerinden lmnıldamamıftı. 
O daima tıbbixede talebe idi. Şu ma
nada ki elli yaıındayken, hali yirmi 
bet yaıında yaptırdığı on birinci kay· 
di ile, hiç bir zaman yaptıramıyacağı 
on ikinci kaydı arasında bulunuyordu. 

Fakat o, doktor ünvanının iemle 
de kazanılacağı fikrinde idi . . mzalı
yacak reçete bulamadığı zamanlar, 
cilt haatahklanna veya muannit i"k:· 

Satm Alma Komisyonuna gel 
meleri. (157) (4003) 

bazlara kartı yapılan tıbbi müatahza
rat hakkında f....ni veya tairane bir Ji. 
aanla kaleme aldığı ili.nlann altına 
"Doktor Pinchard., diye imza atardı. 

Pinchard baıına daima bir fötr f&P 
ka, urtına da ıalerili arabalar zam&• 

nında arabacıların ıiydikleri ıibi kah· 
verengi bir aetre ıiyerdi. 

. Çamaım hiç bir zaman •özülonez
di. Harici manzaraaı tam.amile mülev· 
ve• ve berbattı. 

Banker Haııenfratz taaavvurlannın 
kuvveden füle çıkmaaı nnoktainaza· 
rından hayre alimet olan bu tahilitı 
kemalimemnuniyetle tetkik etti. 

- Evet.. itler fena defil •• Hiç fe
na deiil •• 

- Bana yimı.i bet frank Terebilir
miıin ? •• Otekilerle beraber öderim ••• 
Ha? ... 

Haııenfratz ırüliimaiyerek cebinden 
cüzdanını çıkardı. Onunda hafızaaı ya 
rir '- idi. Pinchard'ın hep ayni halde 
olo""ğunu görüyordu. 

- Sana bir it teklif edecetim .• 
dedi. 

Pinch.,;:d 'ıl\ çehreli aydınlandı. 
- Hay hay. , dedi. Söyle bakalım. 

( Deııamı ııar) 
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! İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•altl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
üzere her isteyene •ablmaktadır. Fiatlarımız e•lri•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci i•tasyoaunda veya ~epolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!~a· Kri~tal Toz Şekerin Kilosu 36,75 · lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustnr. 
Ancak en az bet vago• tekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. f•tanbul haricindeki yer.-•rden yapılacak slparlıler h• 
delin yüzde yirmisi petln ve 6•t tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderilir. l>epodan itibaren btltiln masraflar 
ve mes'uliyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrlret tarafından müıteri hesabına •igorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamım gön
derenler için •igorta ihtiyari olduğa gibi en az beı vagon •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batıaa bet lira 
tenzilattan istifade ederler. 

Adresı lstanbal'da Bahçekapıda Dördfincü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•I: f.tanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Leyli ve 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çifteaaraylarda 
Aaa 11nıftaı, ilk kısmı orta ve liae sınıflarını havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanmmıt olan müesseıe İııtaabul'un en güzel yerinde kiin ve her türlü sıhhi 

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

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
~ıfezuniyet ve umuııı sınıflara ait ikmal imtihanlarına 2 eylQlde ve derslere 11 eylülde ba~lanacaktır. 

1 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine bqlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşaruba günleri saat 

10 dan 18 e kadar mü·•caat olunabilir. İstevenler~ mektep ~a•ifnamesi gönderilir. 
il Telefon: 36.210 [60391 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No.· 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Cinsi Mahalle 
Mevkii 

Kapu 
No. 

Malshibi 
Devir 

Kıymeti 
Lira 

Muhammen 
Kıymeti 

Lira 
Dükkan Mahmudiye M. 17 1 /3 hissesi mengeli 2,000 250 

.. " 19 ,, o 200 

.. .. 21 .. 2,000 250 
.. .. 23 .. 800 250 
" " 25 .. 2,000 350 
.. .. 27 .. 2,000 400 
.. .. 29 .. 2,000 250 
" .. 31 " 1,500 250 
" .. 35 " 2,000 350 
.. •• 35 ,, 1,500 250 

Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadillere ait emvalin 1/ 3 hissesi 27-7-933 tarhinden 
itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 16-8-933 ONAL 
Ti Ağustos 933 çarşamba gÜ nü saat onda Mersin Ziraat Ban kası binasında müteşekkil 
hey' et huzurunda yapdacaktı r. 

Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat te 
minat akçesinin müzayede saatinden evvel Banka veznesine yatırılması lazundır. 

Satış ve müzayede teraitini anlamak isteyenler Ziraat Ba nkasma müracaat edebilirler. 
5163 

-

Kalorifer Tesisatı Münakasası 
Alpulla'da yapılmakta olan mektep blnaaına konulacak kalorifer 

tesi•atı mevkii münakasaya vazedilmlıtir. Taliplerin blr hafta zar
fında l•tanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T6rk Anonim Şirketinin 
Dördincü Vakıf Hanındaki merkezine müracaatla tealsata ait plan· 
ları almaları luzumu llan olunur. 5272 

::S uncü kolordu ı 
ilanları ·--Kol Ordu ve 1 inci Fırka ih 

tiyacı için kapalı zarfla müna 
kasaya konan 20,000 kilo sa 
buna teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa kon 
muştur. ihalesi 13 Ağustos 
933 pazar gÜnÜ saat 1 1 de
dir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn ve pazar 
lığa girmek İçin o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda üçün
cü Kol Ordu Satın alma Ko
misyonuna ı;;·e •. uıeıerı. (389) 
(3997) 

1. F. İhtiyacı için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
320 ton ekmeklik una teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlığa konmuştur. 1-
h<ı~esi 13 Ağustos 933 pazar 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin-şartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
içih o gÜn ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. (290) (3994) 

* • * 
Çorlu Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Çorludaki lot'at ihtiyacı i

çin 20,000 ve Tekirdağı Kıt'a 
tı için 20,000 kilo Kuru soğan 
açık münakaııa ile alınacaktır. 

İhalesi 29 Ağustos 933 salı gü 
nü saat 14 tedir. lı;teklilerin 
şartnameyi gönnek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 

lteminatlarile Çorluda Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatl<ırı. (3235) (3853) 

5178 . .. . 
Çorlu Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Fırkanın Çorludaki kıt' at 

ihtiyacı için 30,000 ve Tekir 
dağdaki kıt'abnda 30,000 ki 
lo patates ayn ayrı olarak a
çık münakasaya konmuştur. 
lhalesi .29 Ağustos 933 salı 
günü saat 16 dadır. İsteklile 
rin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin
den evvel teminat mektuplari 
le birlikte Corluda Askeri SA. 
AL. KOM: nuna müracaatla 
rı. (3233) (3805) 5173 

Ankara Yi.kaek Ziraat Enstitüsi ;. 

Ziraat ve Baytar Fakülft' 
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul ıartları 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları F akü itesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50) • 
Yüksek Orman Mektebine (3 0) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. ·· 

Kabul şartları tonlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasmı vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 1 7 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5-Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam ehnek imkiru-
mru kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükfunet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece veri lecek nümuneye tevfikan). 

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

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

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzedi sdatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapı lmaz. _. 

Bu şartlan haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenler in 31 Eylfil 933 tarihine ka
dar yukardaki şartlan göster ir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraa.t Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat ebneleri. İstanbul' da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malUınat alır ak istiyenlere 
takdirinde Proııpektüııler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4999 

Mersin Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mersin Jandarma Mektebinin 933 Eyliilünden 934 senesi 
Ağustosu nihayetine kadar bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile ve yirmi gÜn müddetle münakasaya konulmuştur. 

· Münakasa 29 Ağustos 933 tarihine müsadif Salı giinü saat 14 · 
de yapılacaktır. İsteklilerin evsaf ve şeraiti anlamak üzere o/o 
7 ,5 Muvakkat teminat akçeleril e birlikte her gÜn Kışlada müte
şekkil Satın Alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

5196 (3790) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Eskişehir Kol Ordu Satın (10) Beyğir kuvvetinde bir Elektrik motörü satın alına 

Alma Komisyonundan : caktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa 
Eskişehirde bulunan lat'at • iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 30-8-

ihtiyacı iç.in 140,0JO ki- 933 çarşamba günü saat 15 te Galatada Alım, aabm komisyo 
lo un kapalı zarfla münakasa nuna müracaatalrı. (3857) 
ya konmuştur İhalesi 24 A- 1-------------------............... ,__ 
ğustos 933 perşembe gÜnÜ 

saat 9,30 dadır İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gir
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Eskişehirde Kol Ordu 
Sa tın Alma Komisyonuna mü 

racaatları. (3229) (3755) l nun ihalesi bir hafta temdit e-
5071 dilmiştir. İhalesi 15 Ağustos 

,. • • 933 çarşamba günü saat 15 te 
Konya Askeri Satın Alma yapılacaktır. Taliplerin tayin 

Komisyonundan : edilen gÜn ve ıaatta Konyada 
Konyadaki kıt'at için ka Kol Ordu Satın Alma Komİs· 

palı zarfla münakasaya ko- yonuna müracaatları. (3242) 
nan 2,720,600 meşe odunu- (3996) 
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içme suyu faaliyeti .• 

Kanunlara kadar şehrin esaslı olan 
su tesisatı tamamlanacak •. 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Şebri
mi::ı. içme auyu yeni tesisat faaliyeti 
devam e!mektedir. Bu faaliyet ve yapı
lan iıler dört kıama aynlabilir: Birin· 
ci kı•ım; Kale içindeki faaliyettir. 
Burada yüz oeluen metremikabı •U 

alabilecek bir •u deposu ile boru dö
ıenmesi ve tesioat yapılmaktadır. Bu 
kısım boru dÖ§enmesi iıleri büyük 
güçlükler göstermektedir. Çünkü bu
radaki arazi kayalıktır. Borulann dö
ıenmesi için açılan hendeklerin ka
zılması bu taıları yaramkla mümkün 
olmaktadır. Ameliyatın dar yerlerde 
evler arasında oluıu bu kayalık yer
lere bomba konmasına mani olduğu 
için bütün bu hendekler kazma ku't'• 
vetile açılmaktadır. 

Boru dÖ§enmesi iıleri ar.umda bu 
hazine ile ana ıu boruıu arumda ye 
buraya su verecek bonılarm dÖ§enme 
iıi de yapılmaktadır. Bu hazneye ge
lecek ıu, bu hazneden ana ıu bonısu· 
na uzatılan borunun ana boruya bai· 
fana n yerine konacak bir makine va· 
sıtasi le gelecektir. Bu makine, timdi 
mevcut olan büyük bavu:adan gele
cek su kuvvetile itliyecek ve oradan 
suyu Kaleiçi haznesine oevkedecek
tir. Makinedeki tertibat çok pratik
t ir. Kaleiçi haznesi dolunca ıuyu ıev· 
kedcn alet te duracak ve bO§&ldıkça 
tekrar iıliyecektir. Bu alet İngiltere· 
den g elecektir. Binaenaleyh gelip yeri 
n e ta kılması için &§ağı yukan iki!' ay 
lıadar bir zamana ihtiyaç olduğundan 
Kaleiçi haznesi de ancak iki ay sonra 
doldurulacaktır. 

ik inci kısım; mevcnt büyük havu· 
zun biraz aşağısında ve Bedesten de
nilen mevkide yapılmağa baılanan 
ıu haznesidir. 

Bu hazneye üç bin bet yüz metre• 
mikap au alabilecek bir büyüklükte 
olacaktır. lnıaat kanunlara kadar la· 
mamen bitıniJ olacaktır. 

Bu hazneye ıu doğrudan doğruya 
ı imdiki hazneden gelen büyük boru· 
ian verilecektir. Gerek •imdiki mev

t:n t su hazne~ i ve gerek büyük hazne 
v• •YrICa K o leiçindeki depolar tama-

men dolunca 19hrin su ihtiyacı olduk· 
ça çoklaımıı olacak ve herhangi bir 
anzaya kartı birdenbire susuz kal
mak tehlikesi kalmıyacaktır. 

Üçüncü kıaım; Cebeci faaliyetidir. 
Cebecideki hazne bitmiıtir. Buralarda 
İcap eden boru döıenmeai itleri de 
devam etmektedir. Burada daha ehem 
miyetli bir it te Hanım pınan auyu 
mecraamın ıslahı ve .. yuun az olduğu 
zaman burada kesilen bir kıaım yer
lerin au1annm keıi1mem.eainin temini 
hususudur. 

Dördüncü kısmı; Çankaya ve Elma 
dağı iıleridir. Çankayada yapslmakta 
olan ve bin metremikibı ıu alacak °"' 
lan haznenin inıaah da devam etmek
tedir. Bu da yakında bitecektir. Bir 
taraftan Elmadağmdan Çankayaya ge 
tirilecek au için boru dötenmesi iıleri 
de yürümektedir. 

Ağustosun oekizinci günü de Ma· 
mak ıu borularmm dö§enmeıi İ§İ· 
ihale edilerek bütün kıaımlar faaliye
te geçecektir. 

Bütün bu itler kanunlara kadar bi
tirilecek ve ,ehrin bu suretle eoaslı 
olan su tesisat kıamı tamamlanmıı 
olacaktır. 

Harice gönderilecek 
kuryeler 

ANAKRA, 11 (Telefonla) - Harice 
gönderilecek Hariciye vekaleti kur
yelerinden baıka diler devair tara
fından gönderileceklere muktezi dö
viz için icra vekilleri heyetinden ka
rar almınaaı Heyeti vekilece takarrür 
etmiıtir. 

Otomobilleri kontrol 
ANKARA, 11 <Milliyet) - Beledi

yece otomobil makinelerinin kontrolüne 
devam edilmektedir. 

Mütehu111lar Şevki Beyle kıamı ida 
ri reisi Nazmi Bey tarafından yapılan 
kontröller neticesinde son güıılerde bir 
kaç otomobil ve otobüı faaliyetten me 
nedilmiştir. 

, 
ar tal almüdürlüğünden: l: 

l'vlahallesi Mevkii Muhammen Kıymeti Miktarı Zira Hissesi 
.1atlepe İstasyon sokak ıoo ıoo Tam 

,. Türbe 
" 

90 ıso 
" 

" 
Orta 

" 
23 40 " 

" Türbe 
" 

76,50 ı53 765 

" 
Papas ,, ı6 
Aydos Yolu ,, 80 

Üsküdar Caddesi 60 

40 
ıoo2 
ıs2 
ı22 
ıs2 

ııı2 
Tam 

'lakacık 
Kartal 

" " 
" " 

" 100 
70 

.. 
,, 
" 
" 

" .. " 40 70 " 
Miktarlan yukarda gösterilen mübadillerden metruk arsa· 

tarm temliken satışları 20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. Taliplerin ihale günü olan 27-8-933 pazar gÜnÜ saat 
ıs de Kartal Malmüdürlüğüne müracaatlan. (3869) 

... 5219 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayeal: 100,000 Tiirk Llraaı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE İŞ BANKASI tarafından te•i• eclilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

iSKENDERİYE de •atılmak iizere emaneten mal 
gönderenler, he•abımıza, T0RKİYE tş BANKASI 

ıubelerinden avan• alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komiıyoula emin bir surette 
iş görmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adre•I: MISIRİŞ - İ•keaderiye 

4911 

İstanbul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe yeni talebe kaydına başlanmııtır. 

Ankarada şarapçılık ilerliyor 

ANKARA, 11 (Milliyet) - Geçenlerde yazdığımız bir yazıda An
kara şaraplarının nefasetini ve beynelmilel bir f(lhretJ kazanacak d&
recede imalabu tekiimüle doğru gittiğini bildirmiştik .• Reınıimiz An· 
kara farap imalathanelerinden birinin mahzenini gösteremkt..,dir. An
kara ,arap imalathaneleri günlük sarti_yattaiı başka ileriki seneler için 
de böyle mühim kav yapacak kadar külliyetli imalat yapmaktadırlar. 

AOOKARA, 9 (Milliyet) - Tahsisatsızlık dolayısile bir müddet sulana· 
mayan Ankara caddelerinde belediyenin günde- üç defa olsun sulama işlerine 
başladığını yazmııtık. Resmimiz faali yettc bu lunan arazözlerden birini ırös
termektedir. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

ı - Bu sene Eylülün ı i nei pazartesi günü tedrisata baş 
lacanaklır. 

2 - Mezuniyet ve ikmal ınılihanlan 2 Eylülde başlı-
y3.cak ve ıo Eylüle kadar devam edecektir. (Program 
mektepte görülebilir.) 

3- Eski talebenin kayıt tecdidi 2ı Ağustos 933 tarihin 
den itibaren 3ı Ağustosa kadar devam eder. Bu müddet için 
de kaydını yenileştirmiyen eski talebe hakkını kaybedecek
tir. 

4 - Bu sene yeniden alınacak leyli ücretleri talebenin ka 
yrt ve kabul muamelesi 20 A sustos 933 tarihinden itibaren 
her gün öğleden sonra devam edecektir. 

S - Mektebin senelik tahsil i.icreti, üç taksitte ödenmek 
Ü7ere lise için 300 ve ilk kısıın için 27S liradır. Birinci tak 
sit talebenin kayıt ve kabul olunduğu gün, ikinci ve uçuncü 
taksitler birinci kinun ve mart İptidalarmda alınır. 

6 - Baremde 7 inci ve daha qağı derecede maaşlı Dev
let memurları çocukl rmdan % ı O tenzilat yapılır. (Bu 
rneınurlarm memuriyetlerini ve maaş mıktarlarma dair 
dairesi amirliğince tasdikli ve 1 s kuruşluk pullu vesikanın 
her taksit için mektebe vermefo1-i ve bu vesikanın sureti için 
de 8 kuruşluk pul iliştirilıneleri lazonclır.) 

7 - Ücretle tahsil eden sayılı kardeşlerin ikincisinin 
% ıs, diğerlerinin ücretinden %20 tenzilat vardır. Kar 
dPşlerin, kardeş olduklarına ve itcretle tahsil ettiklerine dair 

ınahalli İdare Meclislerinden alınacak mazbata ile tevsiki la· 
::.tnıdır. (39SS) S296 

Barut ve mevaddı infilakiye ve 
Fltek ve av malzeme•i inhisarları ldarealnden: 

Haliçte Silahdarağa cİ varında bulunan fişek fabrikası 
na ait büyük demir kule yeniden boyanacaktır. Malzemesi İ· 
darenıiz tarafından verilmek üzere yalnız İşçiliği Ağustos 
14 üncü günü saat on beşte Galata'da Bahtiyar hanında ida
re merkezinde pazarlıkla ihale olunacaktır. Taliplerin ona 
göre nıüracaat etmeleri. Ve müracaattan evvel mahallinde 

kuleyi görmeleri (3972) 5329 

Devlet Demlryolları idareal ilanları ı 7 Ağustos perşembe gÜ nü saat 17 ye kadar devam edi 
lecektir. Leyli meccanilik için şartlar :. 

ı - Türkiye Cümhuriye ti tabiyetinden ve latanbul, Ko 
:aeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri halkmdan olmak. 

2 -ı~ yaşından yukarı olmamak ve san'at tahsiline uy 
gun bünyede olduğu mektep Doktorunun raporu ile anlaşd
mak. 

• 6SO ton kok kömürü mubayaaaı zunnmda 3-S-933 tari 

3 - İlk mektepten ıahadetnameli olmak ve bu mek 
teplerde okunan derslerden yapılacak musabaka İmtehanm 
da kazanmak. 

4 - Mektep müdürlüğü ne verilecek bir istida ile birlik
te aşı şahadetnamesi, nufus cüzdanı, mektep şahadetnamesi, 
dört adet kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (383S) 

5182 

hinde İcra edilen pazarlıkta elde edilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden yeniden pazarlık İcrası tekarrür etmiştir, 

Pazarlık ı4 Ağustos 933 pazartesi günü saat ı4,30 da 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairesinde 
İcra edilecektir. 

Pazarlığa İştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile 
birlikte behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatla 
rı lizmıdır. 

Şartnamesini görmek İsliyenler Ankarada malzeme dai 
resine ve Haydarpqada teselli.im müdürlüğüne müracaat e 
debilirler. (394S) 5295 

Ankarada bugünkü yüzme yarışları 

ANKARA, 10 (Milliyet) - Cuma 
günü Karadeniz havuzunda yapıla
cak yüzme birinciliği müsabakasına 
girecek yüzücüler her gün öğleden 
ıonra Karadenizde antrenör Her Te
gedofPun neziıreti alhnda ekzersiz 
yapmağa devam etmektedir. Her T .. 
gedoff resmimizde x iıaretile gösteril
miıtir. 

Bugünkü program fudur: 
A) Müsabakaların nev'i: 

1 - ıoo metre serbest, 2 - 400 met
re serbest, 3 - ısoo metre oerbest, 
4 - 200 metre kurbağalama, 5 -
100 metre sırtüstü. 

B) Müsabakaların saati : 
ı- Müsabakalara saat tam ıs te 

haşlanılacaktır. 2 - Beher müsabaka 
arasında ıs dakika istirahat vardır. 
3 - Tasfiye müaabakalan icap ettiği 
takdirde yanm saat fasıla olacaktır. 

C) Kıyafet: 
ı - Beynelmilel federasyonca ka· 

bul edilen don ve bat hklar giyilecek· .. ' .. Jr. 
2 - Bu don ve baıhklar heyetimiz

ce 120 kuruı mukabilinde temin olu
nabilir. 

D) Sıhhi muayene ve lisana: 
ldmancılar teıkilatı tarafından ku

lüplere dağıtılan sıhhat cüzdanlaıını 
müsabakadan evvel hakem heyetine 
vermiye mecburdurlar. 2 - Lisans al· 
mıyanlar kat'iyyen müsabakaya giı·e· 

mezler. 
E) Yanı heyeti: 

1 - Çıkıı hakemi Orhan Şeref B., 
2 - Komi.erler; Raif Bey, Herr Te
gedoff. 3 - Kara hakemi, Raıit Bey. 

4 - Muvakkitler: Namık Bey. Mu
zaffer Bey, Halil Bey. 

Kulüplere birer nüsha yüzme tıtlİ• 
ıratnameıi gönderilmiıti~ 

Hızlı giden şoförler 
ANKARA, 11 (Miliyet) - Şehir 

dahilinde saatt., yirmi kilometreden faz 
la aÜ•atle otomobil ıüreııler hakkında 
Belediye •ıkı tedabir almııtır. Bu cüm
leden olarak bu günlerde kadar ıo
förü yİrmiıer lira para cezuma çarp
mıştır. 

Dansı lstanbulun başına 
ANAKRA. 11 <!Milliyet) - Lqkan

talarda Ankara menba ıularmm ıiıesi
ni yüz paradan fazlaya satan yedi lo
kanta Belediyece tecziye edilmiıtir. 

Memba suyu yerine 
ANAKRA, 11 (Milliyet) - htanbul 

menba •uyu namiyle su oatan ve fakat 
bu ıuyun lstanbul menlıa ıuyu olmadığı 
tahlil neticesinde anlaşılan Ihsan Efen 
di Belediyece ıiddetle tecziye edilmiı
tir. 
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BOL·BOL 

blR T ... CRUBE Bİ.'I NASİHATJEN 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 
ECZANESi 

ASIPIN KENAN 
Tabletleri 

Havaların bu kaıranıızlığı elııııeıriya nezle, kır 
gınhk, ıbaşağrısı gibi hastalıklar tıevlit eder.Bu.
na mani "1mak için yarımızda dıaıima tıazcliğini 
muhafaza için şişe tüpler içinde bulu.nıın A· 
s>pin Kenan tabletlerini bulımdumıağı uınut· 

mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ila9tır. 
(6154) 

Umwni Ne,riyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaocılılı T. A. Ş. 

6010 


