
Yerli mallar sergisi bu ak
şam kapanıyor .. Dün sergiyi 
Dahiliye Vekili ve Recep Bev 
gezdiler. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Melı'usu MAHMUT 

Almanyada Avusturya hak
kında propaganda devam 
ediyor. Devletler yeni bir te
şebbüs yapacaklar mı? 

F1ATI 5 KURUŞTUR 

Asuriler ve Irak 
Bir kaç günden beri Iraktan ırelen 

haberler, bu cenup komıumuzun ol
dukça ehemmiyetlice bir kıyam ~ar.o
ketini bastırmakla mqgul oldugunu 
bildirmektedir. Bu haberlerden anla
ıılıyor ki Asuriler ile Irak Hük~eti 
arasındaki ihtilaf nihayet kanlı musa
demelere müncer olmuttur. 

Asuriler, vaktile garp emperyaliz
ması tarafından Oamanh Devletine 
karşı kullanılmlf olan bir millettir. 
Bunlar büyük harp içinde Osmanlıla
nn düımanları tarafından tahrik edi
lerek silaha aarılınıılar ve bir aralık 
Çarlık Rusyaoının askerlerile beraber 
Osmanlı ııokerlerine karıı mücadele 
etmiılerdi. 

Rus ordulan inhili.l ettikten sonra 
Asurileri İqgilizler himayelerine al
dılar. Kendilerine para verdiler. Asu
ri asileri yeni baştan teçhiz edildi ve 
İngiliz zabitlerinin kumandası altın
da Osmanlı askerlerile çarpııtmldı. 
Evvela Çarlık Ruıya11nm, aonra da ln
gilterenin oyunlarını oynadlktan aon
ra Asuriler, mağlup ve perif&D bir 
halde kendilerini Irakta mülteci vazi
yetinde buldular. 

Harpte lngiltereye yaptıklan yar
dmılara mukabil Irakta muhtar bir 
idareye tabi olmak istediler. Ve Ira• 
km lngiliz mandaaı altında bulunına-
11 Asurileri büyük ümitlere düıürmüı
tü. Fakat lngiltere Iraklılara kartı 
cemile olmak üzere Asuri emellerini 
terviç etmedi. Ve Irak ile İngiltere 
arıısrnda imzalanan ve Irak iıtikli.li
nin istinatgabını teıkil eden muahede
de Asurilerden babacdilmedi. 

lngilterenin bu yardımından mah
rum kalan Aauriler için alelade ekal· 
liyet hukukundan istifade etmekten 
baıka bir çare kalmadL Ve Irak Hü
ki'ımeti de en genit manada ekalliyet 
hukukunu tanımaia hazırdır. Fakat 
Asurilerin iatedikleri, hukukudüvel 
kaidelerinin tanıdığı ekalliyet huku
kundan büsbütün ayn ve hüki'ımet 
içinde büki'ımet derecesine varan ıiya
si mubtariyettir. Irak milliyetperver
liği de memleketin yabancm olan bir 
unsurqn bu yolda bir hak iddiaaını 
tanımak istemiyor. Ve Aauri meaele
•inİ halletmek için kat'i adım atmıı 
bulunuyor. Asurilerin dini nıhanileri 
olan ve siyasi maksatlar takip eden 
Şemun geçenlerde Irak Hükiimeti ta
rafmdan Bağdada celbedilmiş ve ken• 
disinden bir taahhötııame a!ınnıqtır. 
Diger taraftan da Asuri ceuıa&tinin 
ellerinden ailihlan ahnmıya baılan
Dllf ve hükümet tarafından göıterile
cek yerlerde iskanlan için teıebbüaa
ta giritilmiştir. lıte kıyam bunun Üze· 
rine zuhur etmiıtir. Suriye hududuna 
y;km bazı Aauriler ile Irak askerleri 
arasında bir müsademe olmuı ve Asu
riler mağlup olarak Suriyeye çekil
mişlerdir. Bunun üzerine Irak Hüku
meti Aıurilerin ellerinden ıilahlan
nm alınmasını istemi§. Fakat bu yol
da muhabere cereyan ederken, Asuri· 
ler tekrar lraka geçmek iatemiıler ve 
bu defa vukua gelen daha ıiddetli 
müaademelerde her iki taraf ta olduk· 
ça külliyetli telefat v_ermi~tir: Fak~t 
nihayet Asuriler tenkıl edılmiılerdır. 
Hududu geçen Aaurilerin ellerinden 
derhal ailahları alınmadıiı için Irak 
Hüki'ımeti, Fransa Hükiimetini aynca 
Milletler Cemiyetine tiki.yet etmiıtir. 

Aıuri meselesine gelince; Irak ffü ... 
kUmctinin bu müzmin iti kat'i auret .. 
te hal ve tasfiye etmeie karar verdiği 
anla~ıhyor. Ve Irak komıumuzun bu 
noktada haklı oldufwıda tereddüt 
etmemek lazımdır. Irak, Milletler 
Cemiyetine girmit müatak:il bir devlet• 
tir. Her müatakil devletin milli bu
dutlan içinde mutlak hikimiyeti huku
kudüvelce teılim edilen en iptidai bir 
prenaiptir. Gerçi bu mutlak hikimi
yet, ekalliyet hukukuna riayet edilme· 
si gibi bir prensiple takyit edilmiıtir. 
Fakat Avrupa memleketlerinde de 
hakimiyet prenıipi ile ekalliyet pren· 
ıipi çarpııtıiı zaman daiına ikincisi 
gerilemektedir. Ve deT!et mefhumu• 
nun yeni telikkiai, gittikçe ekalliyet 
prenoipini hukukudüvel kitaplanndan 
silmektedir. Ayni dili konutan. ayni 
hars ve ayni gaye etrafında toplanan 
ve ayni ümitlerle yafa.yan mütecania 
millet yaratmak modenı devletin her 
§eye takaddüm eden vazifesidir. 

Kaldı ki Irak Hükiimeti ile Asuriler 
ara&ındaki ihtilafta ekalliyet hukuku 
da mevzuubahis değildir. Irak, Aıuri· 
!erin en geniş manada ekalliyet huku
kundan iıtifadelerini temin etmeğe 
razı olmuıtur. Fakat Asuriler bl.dluD• 
la iktifa etmiyorlar. Irak hudutlar.t 
içinde kendi kendilerini idare eden 
muhtar bir cemaat halinde yaıamak 
ve devlet içinde devlet kurmak iate
miılerdir. Asurilerin bu hareketle
rinde yabanıı:ı devletlere dayanarak 
kendi devletlerine kartı kafa tutmak 
alııkanhğı vardır. Osmanlı imparator
luğu zamanında takip ettikleri yol bu 
idi. Fakat bu devir artık tarihe kant-
mıthr. Ne beynelmilel vaziyet bir 
trıüzmin Asuri davasının devamına 

ltıÜ&aittir. Ne de milli hudutları içinde 
ınütecanis bir millet yaratmak gaye
•İni iatihdaf eden Iraklılar buna razı 
olabilirler. Her halde Asurilerle mü
cadelesinde Türk efki.rnıınumiyeainin 
aempatisi koqııu Irakla beraberdir. 

Ahmet ŞOKRO 
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Darülfünun ıslah encümeni ve dün encümene riyaaet eden Dr. Relik B. 

Refik Bey ıslahat işlerini 
bitirinceye kadar kal~cak 
Dün ıslahat heyeti ve fakülteler reisleri 

toplanarak izahat verdiler 
Maarif vekiletinde vukua gelen te

beddülat üzerine, bir iki gÜn müte
reddit bir vaziyette kalan Üniversite
ye, dünden itibaren sükiinet gelmiı
tir. Maarif vekil vekili Dr. Refik B. 
dün saat 14 te Üniveraiteye gelmit ve 
ıslahat komitesini toplayarak mevcut 
vaziyet hakkında bir saat kadar gö
rüıülmüıtür. Vekil Bey içtimada ıim
diye kadar yapılan ve yapılması la
zım gelen itler hakkında uzun boylu 
izahat ve notlar alnıııtır. Refik Beyin 
ıalabat komitesi faaliyeti hakkındaki 
tetkikatı üç gün kadar sürecek ve on
dan sonra ikmali lazım gelen mesele
lere .süratle devam olunacaktır. 

1 
Relik Bey 1Jeklileti tenllüm etti 

Refik Bey dün öfleden evvel, Kadı-
köyüne ıriderek sabık Maarif vekili 
Dr. Retit Galip Beyi ziyaret etmit ve 
vekalet muamelatını teaellüm etmittir. 
Refik Beyin, Üniversite ıalahat işleri
nin sonu alın\ ... caya kadar, yani daha 
bir buçuk ay lıtanbulda kalarak ça
lııması mukarrerdir. Dün de yazdığı
mız veçhile Üniversite meaelesi halle
dilinceye kadar maarife asaletea bir 
vekil getirilmeoi mevzuu bahiı defil
dir. Refik Bey dün ıalahat komiteai iç
timamdan aonra Oniveraite emini Dr. 
Neıet Ömer Beyi makamında ziyaret 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Amerik~lılarla alacak ve
recek davası halledilecek -

Bugün Mübadele Komisyonunda Ame
rikalılarla bir toplantı yapılıyor 

M.Clepsi Şerıki Bey M. Shorı 

Bugün Muhtelit Mübadele komisyo- dim Osman Beyler Amerika hükiimetinl 
nu binasında Türk ve Amerika murah· de Amerika maılahatgiizan M. Sbaw, 
basları arasında bir konferana toplana- ve ticaret mii-.aili tML Gilespir temsil 
caktır. edecektir. Dün Şevki Beye Hariciye ve. 

Bu konferansta harp esnasında Türk kiletinden gelen bir telgrafta mii:uıkire-
ve Amerika hükumetleri araımda müte- ye memur edildikleri bildirilmiıtir. Ame 
kabilen :ıuhur etmiı olan alacak, vere- rikahlar bu mesele hakkında bir muta• 
cek meıeleleri müzakere edilecektir. 

Müzakerede hükumetimizi Muhtelit !ebat liıteoi hazırlamıılar ve hükiimeti-
Mübadele komisyonu Türk murahhas ınize tevdi etmiılerdir. Konferanım ilk 
heyeti reisi Şevki. ikinci murabbaı E- celıes.i buııün öileden aonra toplana• 
.. t, müıavir Kerim, umumi katip Muk- caktır. 

Bayram hazırlığı için dünkü içtima •. 

Dün Halkerıindeki 

Cümhuriyet bayramı hazırlıklanru 
teabit ile uğraıan komiayon dün bele
diyede fırka umumi katibi Recep Be
yin riyasetinde toplanmıfhr. içtima 
geç vakte kadar devam etmiştir. Re
cep Bey, komisyonun §imdiye kadar 
yaptığı toplantılarda tesbit edilen 
kararlar hakkında malumat almııtır. 

toplantıdan çıkanlar. 

Cümhuriyet bayramının fstanbulda 
misli görülmemit bir aurette teaidi için 
icap eden bütün tertibat ıimdiden a
lınmaktadır. Komisyonun, verdiği ka
rarlann ay aonunda ili.o edilmesi muh 
temeldir •. 

Recep Bey bugün Yalovaya gitmit
tir. 

• • • • 
1 1 es ı · 

1 yeni İngiliz Sefiri 1 : Kayseri ve Adanada bez 
Sir Percy Loraine'in ne za- f b •k } k J 
man geleceği malum değil a rı a arı uru uyor 

lngilterenin Brüksel Büyük Elçiliği • 

i: ;:~;ee;:~;~'..d'.i:n ~ir ıe::!e ~:,:~ ·lktısat vekaleti vekili Muhlis Bey 
ne'in ne zaman şehrimize geleceği ma.. k"k • o K • "d" 
lum değildir. Sir Percy Loraine 1880 • tet ı at ıçın aw;:.erıye gı ıyor 
senesinde doğmuı ve Oxfoord'ta tahsil • T'"' 
görmüttür. 1901 - 1902 Cenubi Afrika ANKARA, 14 ( Telefonla) -
harbine ittirak ettikten aonra 1904 te ıe Kayseride kurulacak büyük bez 
faret katibi olarak lstanbula gelmittir. fabrikasının bütün fenni esasları 
Sir Percy Loraine 1907 ye kadar Tür-
kiyede kalmış, sonra Tahran Roma, hazırlanınıf ve tesis projeleri üze· ' . 

• 

Yeni /ngiliz sefiri Sir Percy Loraine 

Pekin, Pariı aefareti katiplikleri ve 1916 
da M&drit ıefareti birinci katipliğine 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yüzlerce muallim 
Terfi etti 
Maaşlarına zam yapılan 

muallimlerin 
listesi tasdik edildi 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Terfi 
eden muallimlerin iaimlerini bildiriyo
rum: G.azi Osman Pata orta mektebi 
riyaziye muallimi Sait, Kandilli Kız 
Lisesi tarih coğrafya muallimi Akil, 
lıtanbul Erkek Muallim Mektebi coğ-

(Devamı 2 inci sahilede) 

Çıkarılan 
Mühendis 
Hadise sadece Lander'in 

şahsına ait bir iştir 
Daly Telegraph gazetesi yazıyor ı 

Türkiyeden ihraç edilen A. V. Lan
der, Vickera Armstroung ıirketinin ya 

zıhaneaini ziyaret 
etmiıtir. Şirket mü 
dürlerinden biri bu 
ziyaretin ilıraç ha 
diaeai hakkında ma 
liimat vermek mak 
aadma matuf oldu 
ğunu IÖylemiıtir. 
Bu zat demiıtir ki: 

- Hadiac hak
kında oöyliyecek 
hiç bir sözümüz 
yoktur. Landar Tür 
kiyede bizi temsil 
etmiye mezundur; 

Lander'in ~i fakat memurlan • 
bir resmi nmı: araımda bu -

J,_uyordu Tüilri 
ye hükUıneti ile arasındaki meoele f&b11· 
na ait bir iıtir. Ve ıirketimiz bu meac
le ile aıla alakadar değildir. 

Dil encümeninin açtığı ankete 1Je• 
rilen cerıaplardan bazıları çok dikka. 
te değer görülmüıtü. Bir hayU kelime· 
!erin hemen hemen hiç mukabilleri bu 
lunamamıgtı. 

''Milliyet'', Dil encümeninin resmi 
mahiyetteki anketile alakadar olmı· 
yarak, tamamile hususi bir anket açı• 
yor. Bu anketin esası, mukabilleri bu
lunamıyan keUmeleri seçerek, halkımı 
Zlll dikkatini onlar ih;erine çerıirip bu 
mretle karanlık kalan noktalan ay
dınlatmaktır. 

"Milliyet'', arasıra bir keUme •ere
cek ve bunun mukabil cevaplarını e
sirgememelerini karilerinden rica e
decektir. Bugünkü kelime: 

"Şart,, 
fır. Cerıaplar, gazetemizde Anket me
murluiu namına gönderilmelidir. 

1UU11111111•11ımm•m 

__ , 

rindeki meaai ilerilemittir. F abri· 

kanın tesisi ve faaliyete geçmesi i- ) 

çin ihzari tetbirler de alınmak üze 

redir. Bu itle mahallinde mefgul 

olmak üzere lktıaat vekaleti vekili 

Muhlis Bey ve bugün latanbuldan 

gelen Sümer Bank umum müdürü 

Nurullah Esat Bey yarın Kayıeri

ye gidecekler ve per,embe ııünü 

Ankaraya döneceklerdir. Sümer 

Bankın tesis edeceği fabrikaların 

adedi üçtür ve üçü de bez fabrika· 

11dll'. Bunlardan birisinin de Ada. 

nada tesis olunacağı anlatılmakta 

dır. Muhlis Bey 

Maliyede geniş teşkilat 
Memurların vazivetlerini tayin için 
siciller üzerinde· tetkikat yapılıyor 

Defterdar Mustafa Bey 

Hükiimetçe lstanbul maliyeoinde ya
pılması kararlaıtırılan yeni ıekil İçin a· 

iman tertibat genişletilmiıtir. Yapıla· 
cak değiıiklikte hali hazırda latanb.\I 
maliyesinde vazifede bulunan memurla
nn vaziyetini tayin için Defterdarlıkta, 
Malmüdürlüklerinde ve maliye ıubele
rinde vazife gören memurların sicilleri 
üzerinde tetkikat yapılmafa başlarunıı 
hr. 

Bu tetkikatı yapmak İçin merkezin 
müfettiıleri muhtelif kollardan tetkika· 
ta başlamıtlardır. Tetkikat mahallinde 
yapılmaktadrr. Müfetti§ler memurlara 
memuriyetlerine ve ailevi vaziyetlerine 
ait tifahi muhtelif aüaller aormaktad:ır· 
lar. Bu tetkikat azami süratlo bitirile
cektir. 

Komisyon dün de toplandı 
Defterdarlıkta yeni mali teşkilatla 

metğul olan komisyon dün de toplan
lnıf ve kadrolar üzerinde çalıımııtır. 

Baımürakipliğe lnhioarlar mübayaat 
komiıyon reiıi Raşit ve diğer mürakip
liğe Defterdar Mustafa Beyin tayin e
dildikleri baklanda bir itar vaki olma
DUfhr. 

Tetkilitın tekemmül etmesi için va
ridat müdürü Cezmi Beyin ay ıonunda 
Ankaradan gelmeıi beklenmektedir. 

Hakem kararı bugün 
1 Eyliilde nitibaren kanunun tatbika

tına ait bütün hazırlıklar yapıldı 
Huıuıi vapurcular, bugün toplana

caklar ve aralanndaki ilıtilifh noktalar 
baklanda hakem kararım öfrenecekler
dir. 

Vapurcular, bir ta.raftan •"'•ım•ya 
çalııaduraunlar, diğer taraftan., Eylül
den itibaren kanunun tatbikatına ait ha 
zırlıklar yapıllru§, bütün liman idareleri 
ne bu hususta 18.znn gelen tebliğatta bu-

l lunulmuıtur. icap ederse limanlarmwı ara11nda 
poıta nakliyatının temini için Devlet 
deinzyoUan iıletme idareıince de ted- • 
birler alınmıştır. 

Bu itibarla vapurculuk ıirketinin bir 
an evvel faaliyete getirilmesi, vapurcu
lann kendi menfaatleri icabı görülmek 

(Devamı 2 inci u.hifede) 

Kotra saf ası cefa oldu 
Bir kotrada beş genç kaza geçirdiler, 

tehlikeli saa tlar yaşadılar 
Bu hafta baımda Marmarada ol · · 

ça mülıim bir deniz kazası olmuıtu 
Bir kotra ile gezmeie çıkan S ~· -

kadaı denize dökülmüı, ölüm tehlikeoi 
geçinniılerdir • 

Hadioe fÖyle olmuıtur: 
Fehmi Nubar, Nejdet, Ali efendiler 

Cuma gü;.ü htinyede oturan ve tam• 
chldan olan Mehmet Beyin evine gitmiı 
lerdir. Mehmet Beyin bet tonluk bir kot 
raaı ve bir de filikası vardır. 

Mehmet Bey de dabil, bepıi birlikte 
kotraya binerek yanılan görmek içla 
Modaya gitmitlerdir. 

Bunlar yanıları ıeyrettikten sonra 
Büyükadaya giderek demirlemiılerdlr 
ve geceyi Adada ar>kadaılanndan biri· 
nin evinde geçirmiılerclir. 

Cumartesi sabahı bu arkadaılar ayni 
kotra ile Tavtan adasına eğlenmeğe gi
diyorlar. Fakat orada bava bozuyor ve 
rüzgar baılıyor. 

Bunun üzerine Tavıan adasmm koy 
kısmına demirlemek iıtemiılerıe de rfuı 
gardan kotra demiri taramııtır. Ve ka
raya düımek ilıtimali bat göstermiştir. 

Bunu gören Nobar Efendi hemen IO 

yunmuş, denize atlamıı. kotranın bur• 
nunu düzeltmek istemittir. Fakat mu

( Devamı 2 inci ırahifedc 1 
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-

Kotrada bef arkadtlf, solda Nober EF. 
ııağda Necdet Bey 
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HARİCi HABERLER 

y.......,,, S. N. Her la.alda (Millir•t) indir. 

Mübare"üssabah neler yapmıştı? 
2 

Mübareküssabahın akdettiği ittifaklar. - Muharebede gösterilen ya
rarlıklar. - Netice .ve Abdiilhamidin kullandığı siytuıet •. 

Hünkar, Baarada.n vali ve kuman
dan Ferik Mehmet Muhain .Pa§& ve 
Bağdattan dahi bir Liva Pqa kuman
dalarında olarak yirmi tabur kadar 
aaker sevkettirdiği gibi, kendisinin 
pek sevdiği lbnirreıit Emir Mehmede 
•uretimahsuaada haberler göndererek 
Mübareküasabaha,. kart• seki>: on bin 
raddes.inde mükemmel, müaelli.h bir 
kuvvet hazırlabp sevkettirmitti. 

Filvaki Mübareküaaabah, Mentefek 
Şeyhi Sadun Patayı daireütifakma al
mıt ve Vahabilerden Şeyh Abdurrah
man F erhanm da bunlara zahir olma
aı mukarrer bulunmu§ta da munt 
zam bir kuvveiaskeriyenin tesiri bat
ka olduğundan ve lbnirretidin muha
rebe meydanma yetittirdiği mühim 
miktarda kuvveti dahi hayli yararlık 
gösterdiğinden Mübareküaaabah, Ne
cil k•taaında taarruzunda muvaffak 
olamamı§, yalnız "Erriyaz,, nahiyeai 
ahalisi kendi rızalarile mutavaat ve 
tesl imiyet gösterdiklerinden. oraya ci
rehilmiıti. 

• 1 Arabistanıva.sati,. denilen Necil 
Muta.sarrıflığı ve lbnirreıidin mutavat 
tın bulunduğu Hayy kasabası ve saire 
masun kalmj\tı. Fakat bu badirede 
Emir Mehmedi, dayısı, lngilizlerin 
teşviki ile muharebe haricinde sa.fil 
avlıyarak öldürmüştü. Sultan Hamit, 
müteveUa Emir Mebmedin oğlunu ve 
-zevcesini, saltanatının devam.1 nıüdde .. 
tince ferih, fahur beslemiıti.. 

lbnirreşit kabailinin gösterdiği sa· 
da!cate ve ifa ettikleri fedaki.rane 
hizmetlere mukabil senevi mutat ve 
mürettep olan otuz altı bin kuruş öd 
·ve amber ve hil1'at sürresi o sene iki 
kat yani yetmiş iki bin kuruı altın pa
ra olarak gönderilmiş ve ba,kaca ik
r am ve ihaa.nlar da yapı:lmış.b. 

.l~te Bağdat ,imendifer hattınm Al· 
manlara verilmesine ka.J1ı ika olunan 
b;,direlerden biri de bu vaka olup im· 
tiyazın bir müddet için daha geri kal
masına sebebiyet verm.İ§ ve bir hayli 
kimselerin kanları beyhude yere dö
külmüştü. 

Yukarıda kaydettiğimiz blll! hi.di-
3e)erden şarkta, yani "Memalikimah· 
ruı.aH dahilinde,. gerek tarikat, gerek 
a~iret şeyhlerinin vaziyetleri, halleri 
ve hüviyetleri bir dereceye kadar an· 
l atı!mıştır. 

Sultan Hamit bunlardan tamamen 
haberli, malfunatı vardı. Bir kere hep
sini tanır ve bilirdi; sonra bazılarının 
devlet ve meoıleketin batma, dahili, 
harici gaileler, dertler, belalar getir
diklerini; harici dütmanlarla uyuıa· 
rak onların siyasi emellerine alet ol
duklarım da takdir ederdi. 

Diger taraftan kendisinin imameti· 
ialiimiye hasebile mubafazauna me
mur olduğu ehlisünnet akaidine açık
tan açığa muhalif olan Şiile.-e Rafzi· 
lere. Aliyullahlara, Melek Tavsilere 

bqı ciddi, mü.eaair bir siyasetimania 
takip etmediği, müıamabaki.r davran· 
dıiı zahirdir. 

Sultan Hamit, devletin ve memleke· 
tin dahili ve harici emniyet ve aeliime
tini tehdit eden bu muzir unııurlara 
müsamaha göstermekle vazifesini yap 
madığı muhakkaktır. Hatti., "lslam 
anarıiati,, diye bizzat kendiBİnİn tel
k:ip ettiği Bayilere, Bahailere vanncı
ya kadar bütün muhaliflere araaıra il· 
tifatlar, ilıaa.nlar ettiği de vakidir. 

Akkadaki Şeyh Bahaeddine ve ls
ta.n.bulda "müsafirihaı,, olan Şeyh 
Cemaleddini Efgani'ye, Şeyh Bün
yamini Semerkandiye liediyeler, atiye
ler gönderdiği maliimdur. Şeyh 
Cemaleddini Efgani, lngilterede, Hin
diatanda, lranda oiyaıtl, mezhebi itle
re karıpnıı, önayak olmuı bir feyle
softu. Sultan Hamit, mumaileyhi tal
tif ıre tatyip eder, fakat takip ve ta
raaauttan da geri durmazdı. 

Sultan Hamidin meıayihe kartı 'l
tizam ettiği mutedil idare siyaseti bo· 
tuna değildi. Çünkü kendisi güya hi
lifetinebeviye ve metihat ve imam~ti · 
ialamiye kuvveikutsiyesinin tecelliga
hı olduğundan turukualiye ıeyhlerini 
ayni noktainazardan miitalea ile kır
mak, incitmek itine gelmiyordu. 

Bizzat kendisi ''Şaziiınağribi0 ta .. 
rikatine dahildi. Yıldız yokuşıınun or. 
ta yerinde mükemmel, muhteşem bir 
Şazli tekkesi yaptırmış ve Trabı•lus
garplı merhum Şeyh Zafir ve Şevh 
Hamza Efendileri oturtmuıtu. Os
manb-ey matbaasında bastırdığı ' 'Ev
r~.iı Sazli" ye ve (Hizbülbahir) e, 
cuma ve pazartesi geceleri devam e .. 
derdi. 

Ayni zamanda Ortaköyde kain 
.. Yahyaefendi,. dergihıterifine de in
tisabı vardı. Pederi Abdülmecit Hen 
merhum gibi Yahyaefendiye meclup· 
tu. 

Bazı has bendelerinden, hususile 
mezkur dergahta nefis kitapları havi 
bir kütü:>hane tesis eden Gldit Müdü
rü Hacı Mahmut ve esbak Şeyhialam 
Muaa Kazım Efendilerden menkul ol
duğu üzere hünkar, Pir Y ahyaefendi
nin kerametlerine kail olup uzun ba
hisler edip, ona karşı derin ihlaa ye 
hürmet göaterimıiı! 

Hatta bir gün, Hacı Mahmut E-
fendi, Y ahyaefendi dergi.hında bir 
kütüphane tesis edeceğini arzedince, 
Sultan Hamit, memnuniyetle kabul ve 
müsaade ettikten ba~ka kitap came· 
ki.nlara ve rafları için iki yüz lira ih
.... an vermiş ve münasebet dütürereko: 

- Gerek ben, gerek rahmetli pe· 
derim, Yabyaefendi.nin maneviyatın .. 
dan çok iyilikler gönnÜ§Üz ve müdde· 
tiömriimüzde türbesine kar§• ayal<' • 
nm1Z1 uzatarak yahna.mıfız, oturaıa
nuşız ! 

Demiştir. •• 
( A rluuı '"'") 

Propaganda 
Dev.am ediyor 

Avusturya Umumi Harpte 
hıyanet mi etti? 

MUNICH, 14 (A.A.) - Anschluas 
lehine Alman propagandasına devam 
edilmektedir. 

Bu cümleden olarak, bir konferans 
çı, Habsbourg'lann harpten evvelki 
vaziyetlerini siyasi cihetten muhake
me etmiş, Avustnryanın hakiki vazi.fe 
sinin Almanyanm şarka doğru ilerle
mesine yardım etmek olduğunu, Habo
bourg'larm bu anla§ma ve kaynaşma 
ğa mani• olmalannın Avusturyanm fe 
laketini teşkil ettiğini söylerniıtir. 

KonMransçı, Avusturyanın mütte. 
fiklerile gizli müzakerelere girişerek 
umumi harpte hi.m.aye ettiğini, fakat 
"Cüce bir bükUmet" olarak kalmak is 
temekten Avusturya halkının bu siya· 
seti tasvip etmediğini söyliyerek şun~ 
ları ili.ve etmiıtir: -

- Almanlarla Avuoturya arasında 
ki bu facia, Avu.aturya, artık bu sefer 
ebediyen, Almanyarun tekrar 4ark ba 
samağı olana kadar devam edecek ve 
ancak o zaman nihayet bulacaktır.,, 

ViYANA, 14 (A,A.)-Munichnd 
yo postası tarafından neşıt"edilen tari 
hi nutkun Kritz Knauı İsminde birisi 
tarafından verildiği tavzih olunuyor. 
Hatip, ezcümle, 0 Avustu.ryanın mürte 
kip bir hükfunetin yardımı ile bir Tu 
na imperatorluğu yapmak Üzere fena 
idare edi]en gayretler ıarfettiğini söy 
!emiştir. 

Yeni teş2bbiis yapd:ıcalı '"ı 
PARlS, 14 (A,A.) - Havaa Ajan

sından: Dailytelegraph ve Daily He
rald gazeteleri, Münih te tsiz ista:ıyonu 
nun neşriyatı hakkında yazdıkları c:ıa 
kalelerde Paris, Roma ve Londra hü· 
klinu:tlerinin sıkı bir temaa halinde 
bulunduktan kaydedilmektedir. Da-

, ily Herald gazeteşi bilha53a diyor ki: 
Bu hükı1metler, kat'i ve şiddetli bir 

teşebbüste bulunmak hususunu der
piş etmekte mutabıktırlar. Bununla 
beraber bu me•eleyi Milletler Cemiye 
tinin tetkikine arzetmek yolunda he
nüz bir teşebbüse girişilmemiştir. Da
ily Telegraph gazetesi de şu fikri ile
ri •Ürüyor: "Münih telgiz istasyonu
nun programının hemen ve fili bir su
rette değittirilıneaini temin için Al
man hükUmetinin1 • henü-z vakti geç
memif iken ve derhal müdahalede 
bulunması gerek olduğu kanaati hü
küın ıürmektedir." 

Newa Chronide gazetesi de Münib 
istasyonunun faaliyetini ve bu ne,ri
yahnı hoı görmemektedir. 

Godos ve Rossi'yi 30 tay
yare karşılıyacak 

MARIGNANE, 14 (A.A.) -Codos 
ile Roaoi Le Bourget de çartamba gü
nü saat 17,30 de bekleniyor. Otuz tay 
yare Melon ile Le Buorget arasında 
kendilerini karşılaınağa gidecektir. 

İrlanda son bağlan da 
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• Y ann: PARIS, 14 (A.A.) (Tempo) 

ı 1 b• h b gazetesi lrlanda vaziyeti hakkında bu .. Ortalıg'"' 1 ve ve eye veren ır a er günkü başmakaleainde bir tetkik yap 
maktadır. Bu yazıdan şu parçaları a-

l 
1 lıyoruz: 

Sultan Hamit Mevlevilerden ku~kullanıyor! - Veliaht Reşat Elen «Bugünlerde lrlandada gittikçe art· 
dide Mevlevi tarikatine mensup! - Yenikapt Meııleııihanesinde makta olan karışıklığın sebebi Valeı·a 

b l r l . 1 bükiimetinin lngiltereye karı• kullan 
Reşat Elendı.·ye biat olunacakmış! - Kö1e a? <;n"' po ıs er, ıan· 111 1 mış olduğu siyasetin neticelerinden 

darmalc.ır tutumus . ~~'1;r halkı dehşet ı çınde! lQ I doğrudan doğruya doğan hoşnut.uz-
- ~ luklardır. 

Yüzlerce muallim 
Terfi etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
rafya muallimi Saffet, Kandilli Kız 
Liseai tarih coğrafya muallimi Münif 
Kemal, Konya Kız Muallim Mektebi 
t <rbiye ve ruhiyat muallimi Osman 
Nuri, Kabataş Lisesi edebiyat mualli
mi Behçet, Ankara Erkek Llaesi riya 
z iye mııallimi Mehmet Rasim Beylerin 
maaıları 70 liradan 80 liraya, Pertev
niyal Lise.si riyaziye muallimi Mehınet 
Kemalettin, Bursa Lisesi riyaziye mu 
allimi Ahmet Tevfik, keza Buraa Li
sesi riyaziye muallimi Ahmet Necati, 
Eyüp orta metkebi türkçe muallimi 
N ıyazi, Vefa orta mektebi türkçe mu 
allimi Hidayet, latanbul Erkek Lisesi 
riyaziye muallimi Mehmet Liıtfi beyle 
rin matlara 55 şer liradıı:n 70 er lira· 
ya, Pertevniyal tabiiye muallimi Ke· 
mal beyle, Edime orta mektebi türk
çe muallimi Fatma Şe-..ket Hanım, 
Yozgat orta mektebi franaızca mualli 
mi Mehmet Vehbi, Kadlköy Lisesı ta
biiye muallimi Sadettin Ali, Kastamo• 
nu Li&eıi edebiyat muallimi İsmail Ke 
mal Beylerin maaıları 40 liradan 55 
liraya çıkarılmıt ve terfi listesi tasdik 
edimlttir. Liate bundan başka yüzler
ce muallimin daha terfiini ihtiva et
mektedir. 

Yeni İngiliz Sefiri 
(Batı 1 iıı.ci sahifMc) 

1918 • 1919 da Paris sulh konferansı 
murahhaalığma, 1919 • Vartova ıefare 
ti birinci katipliğine, l920 de sefaret 
müotqarlığına, 1921 de Tahran orta el 
çiliğine tayin edilmi:ı, 1926 ya kadar 
Tahranda kalmıştır. Sir Percy Loraine 
1926 Atina orta elçisi, 1929 da da lngil 
terenin Mısır ve Sudan fevkalade elçisi 
olmuttur. 

Sabık sefir Sir George Clark, Te'lri
nievvel İptidasma kadar memleketimiz 
de kalacaktır. 

LONDRA, 14 (A.A.) - Kral Mı
•'< qe Sudan fevk .. lade komiseri Sir Per 

' Kotra salası 
Cefa oldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
vaffak olamadığından Fehmi Efendi kot 
raya bağlı olan filikaya atlamış ve No
f>ar Efendiye yardımcı gitmiıtir. Bun
lar uğraşırlarken kotranın oahile bağlı 
İpi kopmuş ve içindekiler açıbnağa bat· 
lamrşlardsr. 

Bu vaziyet karşısında Eehmi ve No
bar Efendiler filika ile Tavıan adasına 
çıkımşlardır. 

Kotrada Necdet. Ali, Mehmet Efen
dile< kalmışlardır. 'Rüzgardan kotranın 
yelken direği kınlım9br. 

lçindekileı· korkudan: 
- Yetıiniz, imdat! diye bağırmağa 

başlamışlardır. 
Nobar Efendi, kendisine güvenerek 

Tavflln adasından yalnız batına flikaya 
bimit ve kotrayı takip etmek mecburi
yetinde kalmıştır. Ve kotraya Büyüka· 
da açıklarında yeti:ımiıtir. 

Kotradan Mehmet ve Necdet efendi
leri almıı, Büyükadanın kumsal bir ta
rafına bırakmıflır. 

Kotrada kalan Ali Efendiyi almağa 
-~ı,ı:'{i zaman gece olmuş ve Nobar e
fendinin de takati kalmadığı gibi şiddet 
li coon rüzıt"aı·a kotra kapılarak akmtile 
Yalova açıklarına gelmitler ıre deniz Ü· 
zerinde korkulu bir gece geçirmişlerdir. 

- imdat, seılerini duyan olmamı§• 
hr. 

Pazar sabahı dalğaların tesirile Ada 
aç.ıklanna gelmifler ve adadan görü lmüı 
lerdir. Ada kaymakamlığı bir motor 
göndermiı ve bunlar da Burgaz adasına 
çıkarılmışlardır. 

Ali ve Nobar Eefndiler 61 •aat deniz ! 
üotünde kalmışlarsa da bir gazt:;f~nin 
yazdığı gibi hunlar ölmüş ve boğulmuş 
değillerdir. 

----o---
Ehli hayvanlar ser.~isi 
ANKARA, 14 (A.A.) - Yüksek 

yanf ve ıslah encümeninin Ankara 
eyli hayvanlaruıergisi 9 eylulde açıla
cak ve 23 eylülde kapanacaktır. 

ci Loraineoin Ankara Büyük Elçiliğine 
tayinini ta,d.ik etn1~t ir. 

Valera bükiimeti lngiltereye yapı
lan sadakat yeminini kaldırmak, ln
giltere tarafmdan lrlandanın ziraat c 
arziıinin geriye ıatın alabilmesi içio 
Yerilen paranın senelik taksitlerini ver
memek ve 1922 de lrlanda ile lngil· 
tere arasında yapılan muahede hüküm 
!erini bozarak cenup katolik İrlanda 
ile lngiltere arasında mevcut son bağ 
lan da kırmak istemektedir. 

DUBLIN, 14 (A.A.) - Saat 16.45 
te şehirde sükunet tamamen teessüs 
etmiıtir. Şehir tabii manzarasını al· 
mış gibidir. 

--<>--

Bal bo filosu döndü 
ORTEBELW, 14 (A.A.) - Hava 

mareıalı Balbonun idaresi altında Li
do ve Kornadan ayrılan İtalyan hava 
filosuna dahil tayyarelerin hepsi aaat 
7 ,39 da hiç bir hadise olmakaızm Or
tebellov'< ıtelm.islerdir. 

Hakem kararı 
Bugün .. 

(Başi 1 ind ııahifede) 
tedir. 

Halbuki bazı vapurcularrn işi ,ahsi
yata döktükleri anla~ılmaktadır. Ezcüm
le, Vapurcular Birliği idare heyeti aza
sından lsmail Hakkı Beyin vapur salıi
bi oim'ldığ-ı halde arala.."Ina karıştığın
dan bahisle bir lı:ar. vapurcu t<1rafmdan 
Deniz ticaret müdÜrlüğüne bir İ&tida 
verilmiştir. lsmail Hakkı Bey BMik ida 
re heyetine vapurculal· tarafındau ınti~ 
hap edilmiş ve Paşababçe!i Cemal Et·· / 
yin Vapur ~iıi<etinde ortak olaı·ak bu
lunôuğu anlaşılmış olduğundan bu isti· 
da üzerjne yapılacak muamele görül~ 
memi~tir. 

Vapurların kıymeti 
Hususi vapu.,..ların mt!ayencle.rini bi .. 

tiren komi:;yc.!'!, 33 v&purdan bir kısın•· 
na kıymet biçmiştir. Kıymetler ırizli tu 
tul maktadır. 

Dün de toplanan komisyon, nihayet 
3 - 4 gün İ4.:İnde me&aisini bjtirecek ve 
takdir ettiği kıymetleri Vekalete arz 
ve ayni ~ünde vapurculaıra resmen teb
liğ- edecektir. 

İşsizlerin sayısını 
Azaltmak için .• 
Radikal ve demokratların 

tavsiye ettiği çareler 
SOFYA, 14 (A.A.) - Radikal ve 

Demokrat fırkalar beynehnilel anl&§ma 
kongresinin ikinci celsesi, dün Fransız 
murahhası M. Borele'in riyasetinde Fen 
Akadenıioinde yapılmıştır. M. Herriot 
celsede hazır bulunuyordu. 

Muhtelif devletlerin murahhaslan 
rüznamen.İn birinci meselesi olan itsiz
lik ve gümrük duvarları hakkında rapor 
tarını vermişlerdir. 

Bütü.~ murahhaslar gümrük maniala
rınm duvaı·la~·ının kaldırılması lehinde 
söz söylemişlerdir. 

Bulgar murahhuı Avrupa Gümrük 
birliği ve tek paralı beynelmilel bir ban 
ka yapılmasını «Avrupa federasyonu i .. 
çin iki merhale• olarak tavsiye etmiş
tir. 

Fransız murahhası, berkesin dikkati 
ni çeken bir nutukta istihsalat küçük 
tedbirleTle ve büyük iktısadi kanşıklık 
!ar yapılarak değil, tetkik edilmiş tedbir 
lerle tan:zim edilmesini aöylemiJtir. 

Fransız murahası, haftada kırk saat 
iş, ücretli tatil usullerini ve işçilerin a
lım kabiliyetini artırmakla beraber istih 
saJ kuvvetlerini azaltmağı tavsiye etmiş 
tir. 

Bundan başka işsizlerin sayısını a
zaltmak üzere fabrikalara girme }"lşla· 
rının ~eciktit'i]meıini, tPkaüt yaşlarının 
ilerletilmesini söylemiştir. 

Yeni Almanya ---Bir İngiliz tarihçisi İnti-
balarını anlatıyor 

LONDRA, 14 (A.A.) - Volff A
jan:o ı bildiriyor: Tanınmış. İngiliz ta
rihçile~inden M. Raymond Beazley. 
Almanya.ya yaptığı seyahatte edindiği 
intibaları Daily Telegraph gazetesine 
gönderdiği bir mektupta şu suretle an 
latryor: 

Almanyada tatbk <!dilmekte olan 
yeni idare taTzırun temelleri başlıca 
milli birlik, yurt sevgisi, çalıtma, dir
lik düzenlik, ~ağlam vücutluluk, be
den ve ahli.k- temizliği, devletin, aile
lerin ve fertlerin refahı iilkü\erinden 
ibarettir. 

Almanlar[n istedikleri sulh, müsa
vat prensibinin adalete uygun surette 
tatbiki temeline dayanacak biı- sulh 
h,.lidir. 

----<>--~ 

Avcılar Sof yada 
1 

SOFY A, 13 (Avcılarla beraber gi
den muhabirimizden) - Varnadan çok 
f!'Üzel ayrıldık. Hepimiz de fevkalade 
dostluk, misafirperverlik gösteren zat
lara ayrı ayn veda kartları bıraktık. Is 
lasyonda tebamız ve dostlar tarafından 
selamlandık. Pravarli istasyonunda en 
medeni kıyafetlerle Türk hanımları ve 
efendileri tarafmdan kaqılandılı. Reisi
mize zarif bir buketle hediyeleı· verdi
ler. 

Gaspiça istasyonunda Türk olmıyan 
bir zat laf araoında biz şu aözleri siiy
lediı 

- Sizin yaptziınız iılere bütün dün
yw. t'"'mııtır. Çok. büyük ıeyler yapb
nız. Amma bizim lı:aıabada yine çok fes 
li var! Bu iıi niçin anlamazlar bilmem. 
Diin benim düklı:ina bir Müslüman Goı 
podin geldi. Çocuğu .için fes aradı. Ver
dim amma, dedim ki, aenin kafa yine ea 
ki, bari bıralı: bu çocuk sana benzeme
ıin. Sonra meytap (alay) ettim: Salan 
sizi Mustafa Kemal böyle kırmızı fesle 
görmesin! Dedim. 

Bun\lR üzerine çocuk fes yerine ıap 
ka almak istedi. Amma onun babası yi-
ne fes aldı! . 

Şumnu güzel, büyük bir yer. Hal· 
la nazik. 

Hep Türkçe konu,uyorlar. Şumnu 
hakkında oonra ve uzunca ıeyler yaza. 
cağım. 

Balkanlann, nnnanların, suların, te
miz pak köylerin güzellikleri içinden ge 
ç:iyoruz. -

Sofya bir ova üzerine yayılmış genit 
bir ~ehir. Binalar merkezine doğru git
tikçe yükıseliyor. Güzelieıiyor. Sofya 
garı avcılar kongresine iıtirak ed:en 
milletlerin bayraklarile donanmış. Şeh· 
rin merkezindeki avcılar teşkilatının 
merkezi umumi binası da böyle donan .. 
mış. Spli.ndit oteline. indik. 

Hemen Elçiliğimizi ziyaretle teşek
kürlerimizi ve .gördüklerimizi aı·zettik .. 

Muhterem Elçimiz Tevfik Kamil Bey 
bugün hepimizi öğle ziyafetine davet 
etti. 

Merkezi umumi ile atlf poligonları• 
nt ziyaret ettik. 

• • • 
Varnada toplanan Avcılar kongresi

ne iştirak etmiş olan Bulgar avcıların
dan bir grup, evve)kj gün reisleri M. Za 
refPin iıl'aresinde ıehrimize gelmöıler
dir. 

Bulgar avcdarı tenezzüh ettikten son 
ra avdet etıniılerdir. 

M. Mussolini tayyarecilere 
teşekkür etti 

ROMA, 14 (A.A.) - lstifani Ajan 
oı bildiriyor: Dün kral Guririnal aara 
yında Balbo ile arkada§larmı kabul et 
tikten sonra hunların halkın şiddetli 
alkışları arasında Costantin zafer a
bidesine gidi§lerinde hazır bulunmuş
tur .. M. Mussolini bu münasebetle aöy
lediği bir nutukta demiştir ki: 

Babrimuhitçiler tam bir kli.aik aa• 
hada Romalıların zaferini hak etmiı
lerdir. Bunlar ltalyanm, inkılabın ve 
tayyareciliğin fÜkranını kazanmıtlar
dır. Cünkü diğer memleketlerin bizi 
geçm-;leri için değil bize eri,ebilınele 
ri için daha bir çok seneler geçecek
tir. 

·~· 
Küba' da vaziyet gergin; Amerika 

harp gemileri gönderdi 
VAŞiNGTON, 14 A.A. - M Rooseııelt, üç harp gemisinin muh

temel taarruzlara harp Amerika ııatandaşlannın mal ve canlarını hima
ye için derhal Küba'ya gönderilmesini emretmiştir. Adada vaziyet fev
kalade gergin olarak deııam etmektedir. 

HAVANA, 14 A.A. -Amerikan lorpito muhriplerinılen Taylar 118 
Claxton, Havana limanına ğırmişlerdir-

Z iraaf memurları kongresi 
ANKARA, 14 (Telefonla) -iz.mirde eyliil iptidalannda bir z.İr4-

at memurları kongrea yapılacakııe kongreyi Ziraat Vekili açacaktır. 

·Buğday depoları inşa ediliyor 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Çerilıli, Baltkeair, Şefaatli, Yerköy, 

Denizli ve Akşehirde biner tonlulı buğday depolannm inşa ihaleleri 
dün yapılmıştır. Bu inşaat iki buçuk ayda ikmal eılilecelıtir. -

Sümer Bankın idare merkezi 
ANKARA, 14 (Telefonla) - Sümer Bank yeni teşküôtı üerile

miştir. Banka idarei merkeziye•İ eylril birde yeni bina.ına tllfınacrılı 
olan Cümhuriyet Merkez Bankasının Ziraat Bankan içinde işgal et
tiği yere taşınacaktır. Sümer Bankın burada eylUl orltuıına doğru ye
ni kad.-osile i~e ba,layabileceği tahmin olunmaktadu. 

Tar sus ovasının sulanması • • 
ıçın 

MERSiN, 14 (A.A.) - Tarswr 011tuıın1n sularuna.ı ıçın Berdan 
nehrinden açılacak kanal ile cetvelere b<Zflanma mertuıimi Tarsp 
kasaba ve köylülerinden mürekkep büyük bir halk kütleainin iştiraki
le yapıldı. Merasime Vali Bey riyaset etrnİf ve Mertıin Tarsus bele
diye reisleri, umumi meclis azalan deııair müdürleri de bulunnlılflar
dır. Açılacak olan bu kanal seksen bin clönüm toprak sulayacaktır. 

T. D. T. Cemiyetinde toplantılar 
ISTANBUL. 14 IA.A.) -T. D. T. 

Cemiyeti umumi L:atipl(ğinden: T. D. 
T. Cemiyeti umumi merkez heyeti bu
gün umumi katip Ruşen Eıref Beyin 
reislii'i altında Dolmabahçe sarayında 
toplanarak biri •aat dokuz buçuktat 
öteki saat 14 le baılıyan iki celse yap
rruştır. Bu toplanışlarda Osmanlıcadan 
türkçeye karşılıklar klavuzu için an
kete konulmuş olan sözlerin kartıhk-

Refik Bey 
•• 
Universitede 

(Başı 1 inci sahifede) 
elmqtir. Bu •ırada emanete fakülte 
reisleri de gelmiş ve burada bir top• 
!anlı yapılmı'ltır. Fakültelerin nakil 
işlerine bir an evvel baş:lanması İçin 
vekil bey idare heyetine ieap eden ta
liınatı vermistir. Refik Bey dün saat 
1 7 de şehrimizde bulunan ecnebi pro
fesörleri kabul etmiştir. Profesörler 
emin Neşet Ömer Bey tarafından Ve
kil beye takdim edilmiştir. Dün, Oni• 
versite kadrosu haricinde bulunan ba
zı sabık profesörler Maarif vekili ve
kili Dr. Refik Beyi ziyaret ederek bir 
müddet görüşmÜ§lerdir. Sabık pl"Ofe· 
sörlerin vekil beyi sebebi ziyaretleri 
anlatılamamıştır. Refik Bey bugün de 
Üniversiteye gelerek tetkikatma de
vam edecektir. 

Ecnebi profıuörler 
Şehrimizde bulunan beş beynelmilel 

şöhreti haiz ecneh i profesör perıem
he günü Avrupaya döneceklerdir. Bu 
profesörlerin Üniversitemizde kürsü 
alıp almıyacaklan maliim değildir. Bu 
profesörlerden Janne11 Franck dün do 
mittir ki: 

- iki gün sonra Avrupaya gidiyoru~ 
Burada Üniversite hakkında tetkik}lt 
yaptık. Ders senesi baş.mda tekrar la
tanbula geleceğiz. Üniversitede kür
aii alacağımız şimdiden maliim değil
dir .. " 

Relik Beyin beyanatı 
lslahat komitesinin dünl<ü toplanb

smdan sonra Maarif vekil vekili Dr. 
Refik Bey bir muharririmizi kabul e
derek şu beyanatla bulunmuştur: 

- Arkadaşım Dr. Reşit Garip Beye 
fendinin sıhhi sebepler dolayıaile i•ti
fası üz.erine, Maarif 'V:eka.Ietini idare
ye veki.leten memuriyetim dün Reiai
cümhur Hazretlerinin yüksek taıvip
lerine iktiran etti. Üniversite teşkili
ll dolayısile bir müddet lstanbulda ça
lı§acağım. Maliımdur ki Darülfünu
nun ıslalu hakkında Büyük Millet 
Meclisinin izhar ettiği arzu Üzerine, 
hük\imetçe iki seneden beri, bir ecne
bi mütehaasıs vasıtasile yaptırılan tet 
kikat bitmit ve neticede Darülfünu
nun ilgaaı ve yerine kuvvetli bir ilim 
müesaeseıi vücude getirilmesi, şahsi 
bir siyaset olarak değil, Büyük Mecli
sin I<abul -ettiği bir kanun ile bir dev
let siyaseti olarak takarrür e-it ve 
işe başlanmıştır. Batlanıla!I bu ıalaha· 
ta devam edilecektir. Vatanımızda 
kuvvetli ve her cephesinde bugünün 
ihtiyaçlarına tamamile uygun bir iliın 
merkezi vücude getirilmek hususun
da bütün alakadarlardan yardım bek
lerim." 

ikmal imtihanları 
Fakültelerde ikmal imtihanlarına 

her sene olduğu gibi eylül batında de
ğil, eylül on beıte b&flanmuı takar· 
rür etmiştir. lılahat iti o zamana ka
dar ancak tekemmül e-ii olacaktır. 
Hocalara açıkta kalmıt bazı dersI-;rin 
imtihanını, Üniversite idare heyetı ta 
rafından seçilecek vekiller yapac:ak
br. ikmal imtihanları teırinievvelin 
on beşine kadar sürecek ve yirmi tet
rinievvelde yeni tedrisat seneai başlı
yacaktır. Dişçj m~ktebi altındaki sıra 
dükkanların alınarak, mektebe ilhakı 
takarrür etmiıtir. Bu dükkanlann bu
lunduğu yerler tamir ve tadil edilerek 
burada tedavi klinikleri vücude geti
rilecektir. Yeni dera aenesi baıına a>: 

lan aratbnlnuıbr. Dün cemiyetin eti· 
moloji kolu kolbatı Huan Ali Beyin 
reiıliği altında toplanarak gerek türk
çe lehçeleri arumda ve gerek türkçe 
ile baıka diller araamdaki • etimoloji -
münasebetlerini araıtırmak itinde bu • 
radaki azalar araamda da İ§ bölümü 
yapmııtır. Umumi merkez heyeti çar
tamba günü oaat dokuz buçukta tek
rar toplanacakbr. 

ı M. Edouard Herriot 
Sofyadan yarın sabah 

gelmesi bekleniyor 
Sofyada toplanan beynelmilel Radi

cal Socialiste kongresine iftiralı: etmit 
olan M. Edouıırd Herriot'man yarın sa
bahki ekspresle ıehrimize gelmen muh
temeldir. 

M. Herriot ağlebi ihtimal yarm IOk
ıamld trenle Ankara.ya gidecektir. Muh 
terem miu. ·· • iki eün Ankarada kala
cak, oradan r alon.ya ırlderek <>azi Haz 
retleri tarafından bhu1 edilecektir. 

Yann Onion Françaioe de Fransız 
kalonin tarahnılan flll"efine bir öile zi. 
yafeti verilec:elı:tir. 

M. Herriot raılikallifi anlafh 
SOFYA, 14 (A../L.) - Radikallar 

demolaatlar birliği kongresinin dün
kü toplanb11nda ba:ı:ı murahhaslar 
radikallar hakkında noktai nazarlannı 
anlatmıılardır. M. Herriot radikalliği 
;ıöy_lo izah etmittir: 

Radikallık öyle bir akidedir ki, me 
tod olarak fenni ye saye oluak da 
ahlakı ıole alır. 

Ali Rana Bey Tekirdağ
dan döndü 

G~ ve inhisarlar vekili Ali 
Rana Bey Tekirdağı ıarap fabrikası
mn teftiıinden dün ıehrlmize avdet 
etmittir. 

TEKIRDAC. 14 (Milliyet) - Şeh
rimi:ı:de bir gece miıa fir kalan Güm
rük ve lnhiaarlar vekili Ali Rana Bey 
bu sabah refakatlerindeki zevat, vali 
ve belediye reisi beylerle zahire bor
oa11na gelerek, miUtahailin piyaoaya 
arz-it olduğu mahsulat hakkmda 
izahat aldı. Milliyet namına yaptığım 
mülakatta şarap fabrikası, Gümrük 
ve inhisar idarelerinde tetkikatta bu
lunduğunu ve ıarap fabrikaııru"n müs · 
tahsili himaye eder bir tekilde yürü
me.sini arzu eitiklerini ve günden gü .. 
ne mütekiimil bir vaziyet alan ve Te
kirdağı bağcılannı ihya eden ıarap 
fabrikasını beğendiklerini söyledi. 
Borsada alıuı satnn iıi ile ali.kadar 
tüccara ve ticaret odau reisine veda 
ederek gümrük muhafaza vapurile la
tanbula döndü. 

Fransız Reisicümhuru 
kaza geçirdi 

PARIS, 14 (A.A.) - Paria Soir 
sazete\İııin bildirdiğine göre doğdu
ğu Merc:y-le-Haut' köyünde tatil zama 
nını ııeçiren ve dü.n mütenekkiren 
Metz'e gitmi! olan M. Alebrt Lebnıne 
yolda. biaikletli biriıi çarpmıt ve de-. 
rirmiıtir. Bu küçük hadise fena bir 
nete.,,.. seb.,biyet vermiıtir. Sıh
hati çok iyi bir halde olan Fransız 
reisiciimhuru dün Mercy den uzun bir 
seyahata çıknuıbr. 

vakit kaldığından, Oniverai te kadro
sunun bir an evvel tamamlanma11na 
çalıtılmaktadır •. Yeniden alınacak mu 
avin ve asistanlar için açılacak mfua .. 
baka imtihanları prograıplan, Üniver
site idare heyet i taı-afından hazırlan. 
mağa baılanmışllr. 
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lıf-•rpa:n-I 
Hüseyin kızı Emine 

Maııamm üzerindeki mektuplan 
kanttırırken idareden bir kötesi- 1 

ne: 
- Bir kadının istırabı ! 
Diye itaret komnut bir kiiıt aıö

züıne m,ti. 
İmzasına baktım: 
"Buna inhisar tütün imalAtha• 

nesinde tehit Hüseyin kızı Emine,t 
Şehit Hüseyin kızı Emine. Bu

aıün tütün depolannda, çorap tez. 
ai.lılarında küçük atelyelerde boğa 
zı tokluğuna çalıflUl binlerce fakir 
ve dul Türk kadınlarından biridir, 
Şehit Hüseyin kızı Eminenin koca
sı de tehittir. 

Ve tehit Hüseyin kızı Emine bu
gün binlerce emsaline teaadüf etti
ğimiz bir balkan muhaciridir. 

Şehit Hüseyin kızı Eminenin bir 
de çocuğu vardır. 

Genç yqmda dul kalan Emine 
çocuğu beslemek için akpına ka
dar toz toprak içinde çallflllllkta
;"lır. 

Ve o boğazını ve çocuğunu dü
tünmekten batka hiç bir itine bak
mağa fırsat bulamamıttır. Ne tehit 
kocasından hakkı olan ikramiyeyi 
alabilmit, ne de mubadil olduğu 
halde eline bir bono geçirebilmit
tir. O kadar ki küçük yavrusunun 
nüfus kağıdını bile çıkaramamış
tır. Halbuki çocuk, gençliğini tü
tün yaprakları arasında çürüten 
bu şefkatli ananın fedakarlığı ile 
yetitmif, okuma çağına ginnittir. 

Fakat hangi mektebin kapısını 
çalsa: 

- Evvela nüfus kağıdım getir! 
Demektedirler. 

Şehit ikramiyesinden, mübadil 
bonosundan vaz geçen tehit Hüse
yin kızı Emine yalnız bu noktada 
endişeye dütmüştür. Ona arzuhal 
ver. Nüfus kağıdı alırsın demitler. 

Sabahtan aksama kadar bir lok
ma ekmek için. tütün depolarında 
toz ve rütubet teneffüs eden tef. 
katli ana ne yapmıt yapınıf böyle 
bir arzuhal vermittir. Fakat bu mü 
racaata üç dört ay cevap verilme
diğini görünce bu sefer Dahiliye 
Vekaletine bir istida vermittir. 

Şehit ikramiyesinden, mübadil 
bonosundan vaz geçerek yalnız ço
cuğunun okuması için uğr8fiU1 şe
hit Hüseyin kızı Emine aylardan
beri bu cevabı beklemektedir. 

"' "' "' 
Şehit Hüseyin kızı Emine ve o-

nun binlerce ve binlerce e,i Türk 
vatanının kurtulutu için can veren
lerin bize emanet ettikleri heınti
relerdir. Karanlık gecelerde evlat 
larım bağırlarına basarak onların 
kuru dudaklarını sıcak göz yatla
rile ıslatınağa çalıflUl bu analara 
bu şehit kızlarına haklarını arata: 
cak kadar nankör mü olduk? 

Bu memlekete bir damla kan ver 
miyen, bu toprak için bir yudum 
gözyatı dökmiyen insanlar layık 
olmadıkları nimetler üzerinde hak 
iddia ederlerken babası tehit, ko
cası tehi.t, dünyası tehit bu Türk 
kızı Türk anacıkları bize yalnız 
evlatları için el uzatmaları insam 
hicabından, teessüründen önlerin
de dizçöküp ağlatacak kadar acı
dır. Kahredicidir. 

Burhan CAHIT 

Burgaz iskelesi 
Akay idaresi Burgaz iıkelesini be

•On olarak yaptırmağa karar vennİ§
tir. 

1 HOkSA 1 
<it Banka11ndan alınan cetveldir) 

14 AGUSTOS 1933 
Aktam Fiatları 

lıtikrazlar TabYilit 
l•tikr•z dahili 97,50 Elelr:trik 
1933 latikruı 96..25 Tra.m••T 
Şark D. yollan 2,60 Tilnol 

D. Mawahhide 54,75 Rıllb• 
Gümrükler 8,25 
S.yclt mahl 5,60 .Aıaadola 1 
Baidat 10.25 u ili 

18,20 
47,88 
46,70 
.&1,70 T, aıluırİy• 10 MümeııiJ 

ESHAM 
1, Ba•lr:ıuı Na... Telefon. 
•• 9,60 Bom on ti 
• n Hamilin• 1,55 T erlros 
.. •• MUea•i• 102 Cimento 
Tremway IO fttiat da,.. 
Aaa.ıclolu Hiııe 27,60 Şark da,.. ••.ii 3,60 a.ı,.. 
~lr. l...ıri1• 11.U Şark m. ecza 

Pari~ 
Londra 
Nüyorlr 
Milaııo 

B-..ı 

Atina 

ÇEK FlATLARI 
12,oe t Pra.f 

700 J Viyana 
13,80 Madrit 
8..98,S S.rlia 

3,3,385 Zloti 
82,69 P•tt• 

13,25 
zı.-
27,71 
ı2,50 
20.-

1,50 
2,71 
2,90 

111.92,50 
4.28 
5,65 

1,117.875 

4,22.25 
371 

C..nr• 
Sofia 

2-43,aı ,ı;o s.ı.,..ı 
ffl,77 Bii.kreı 

Amatcrdam • ı 17 M k • oı o•• 
N U K U T (Satıt) 

34,67,726 

80,325 
108815 

20 f. Fran11• 
1 lat•rlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Belcilı:a 
ZO Drab ıni 
20 1. laviçre 
20 Leva 
21 Kur. Ceı. 
1 Flor: n 

X11ruı 

167 
704 
165 
2ı9 
116 
25 

818 
0.25 
116 

84.--

1 Şilin, A•. 
1 Pe:a•ta 
1 M•rlı: 
1 z.ıoti 

20 L•y 
20 Di11ar 

J Çerno"Y~ 
1 Albn 
ı "'•<:idiy• 

B '>l nknot 

Kuruı 

25.-
15.-
50.-
24.-

0.23 
55.-
-.-

923 
O.l7 
2.411 
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o 

ŞEHiR 
•ko•••l 

Ucuz ve temiz 
ihraç masraflarının azal
hlması tetkik ediliyor 
İJl\"aç maddelerimizin nefasetlerini 

muhafaza etmek ıartila sürümlerini 
arttırmak için alıcı pl,-asalara daha 
ucuza mal edilebilmesi imki.nlan a
ranmaktadır. Bu ~ak.aatla zirai istih 
salatın muhtelif masraflan hakkında 
ziraat odalarından, sanayi mamulatı
nm maaraflan hakkında sanayi bir
likleri ..-e sanayi erbabından ve diğer 
ihracat madı;lelerinin masraflan hak 
kmda da ticaret ve zahire bonalann
dan bazı mallimat istenilmİ§tir. 

Yapılacak tetkik.at, tahmil ve tabli
ye, ambalaj, nakll_,e, nbtım, beyan
name, muamele vergiıi, k.omiıyon, •İ· 
ııorta ücretlerinde az çok tenzilat icraıı 
imki.nlarının tubitini istihdaf e-k
tedir •• 

lsveçte zam 
laveç ırüıyük tarifelerinde bazı de

iitiklikler yapılmıı, bu mezanda seb
ze, meyve ve konserve rüsuınuna zaın 
İçra edilmiıtir. 

Halkalı çubukları 
Halkalı Ziraat mektebinin fluksu

raya dayanıklı aıma çubukları yetit
tirmek için tesis ettiği 50 dönümlük 
bağda yeti§en asma çubuklanndan 
timdiye kadar 257 bin adedi halka da 
ğıtılmıttır. 

Motorin azaldı 
Piyasada motorin yağı azalmıttır •• 

Kontenjan listesine konan mikdann 
ihtiyaca kifayet etmiyeceği iddia edil 
mektedir. Keyfiyet alakadar mereiler 
ce tetkik olunmaktadır. 

Sanayi lügati 
Sanayide kullamla'n fenni tabiratı 

ihtiva etmek üzere bir aanayi IU.gati 
hazırlanacaktır. Ayrıca milli sanayi
de kullanılan mevaddı iptidaiye hak
kında da, bunların evsaf ve saireıini 
ihtiva edece!( bir ansiklopedi hazırlan 
maktadır: 

Yumurtalar borsaya alınacak mı? 
Ticaret borsası, yumurtaların borsa 

da muamele görmesi için tetkikat yap 
maktadır~ 

Bu seneki fındık 
Bu seneki fındık rekoltesinin, ilk 

tahminlerden biraz eksik olarak 790 
bin kantar olduğu hesap edilmektedir 
Bu sene fındıklarımız iyi ve yüksek 
randmanlı olarak yetipnİftir. Ziraat 
Bankaaı, bu sene yalnız Orduda fın ... 
dık tüccarlarına 400 bin lira a•ana 
tevzi edecektir. Osmanlı Bankaaının 
da fındık tüccarlanna kredi aç
maaı muhtemel görülmektedir. Diğer 
memleketlerin fındık iatibaalatma ge 
lince, bu aene lapanyada 50 ter kilo
luk 300 bin çuval kabuklu fındık yeti
ıeceii ııelen haberlerden anlaşılmakta 
dır. ltalya fındık rekoltesi de geçen 
aeneden az olacaktır. İ•panyada 50 ve 
ltalyada 45 bin çuval stok fındık bu
lunduğu da ilave edilmektedir. 

Bizde lastik sanayii 
Memleketimizde laıtik sanayii son 

iki Üç sene zarfında ııeniı bir terakki 
göatermittir. Üç aene evvel ıehrimizde 
las,tik sa..ııayiine dair hiç bir §ey yok
ken bugü,n bu k111m sanayide çah-.n 
birkaç fabrika vardır. Haliçte, Ayvan 
sarayda yeniden bir laatik fabrikası 
yapılmııtır. Bu fabrika otomobil !&ati
ği imal edecektir. 

Şark tütünleri hakkında tetkikat 
Gelen maliimata nazaran yakmda 

Amerikadan §Ark tütünleri hakkında 
tetkikat yapmak Üzere bir heyet hare
ket edecektir. Bu heyetin evvelce Yu
nan tütünleri hakkıııda tetkikat yap
ması mukarrer iken sonradan bu tet
kikatın en nefis ıark tütününü yetiı
tiren memleketimize de teımil edil
diği anlaşılmaktadı•- Bu Amerikan 
h~yeti Amerika Ziraat nezareti mü
tehaaaıalarından M. Rid'in riyaseti al
tında bulunacaktır. 

Avrupada maden cevherleri
mizin teşhiri 

Yeni talep üzerine Türkiye Madenci 
)er birliği memleketimizde İıtihaal olu
nan her nevi maden cevberimizden mü ... 
rekkep iki kolleksiyon yapıp ihracat o
fisine teıJim etmiıtir. Offiı nümuneleri 
bu günlerde teşhir edilmek Üzere Lon
dra ticari mümessiJliğimDe gönderecek 
tir. 

Koçuk sermayeli bankalar 
Mevduatı koruma kanununun mev

kii meriyete girmesi dolayuile bu ka
nun ınucibince faaliyetlerine devam 
imki.nı olmıyan küçük sermayeli ban 
kalar ay sonuna kadar vaziyetlerini 
tayin İçin bazı tetehbüaler yapmakta
dırlar. Şimdiki Yaziyete gere bu kü
çük bankaların iki &rup halinde birleı
meleri muhtemel görülmektedir. Bu 
yolda bazı temaılar yapılmaktadır. 
Küçük bankalar bu ay sonundan son
ra faaliyetleri,.,, devam edemiyecek
lerdir. 

--o--

lkhsat vekili eylôl hafta
sında bekleniyor 

lktısat vekili Celal Beyin eylul haf 
taıında Avrupadan avdeti bekleniyor. 
Vekil Beyin avdetle Sofyaya uğraya
rak Türk ... Bulgar ticaret müzakerati
le alakadar olması ihtimalind"4ın bah
a_edilmektedi r. 

Nakliyede ucuzluk j 
Yeni eşya tarif el eri 
nasıl tesbit edildi? 

1 Eylülden itibaren Türk limanlan 
ara11nda tatbik edilecek yolcu ve eu•a 
tarifelerini tanzime memur komisyon, 
bugün toplanacak ve müzakereleri biten 
qya tarifeleri aza tarafından parafe e
dilecektir. Etya tarihıeri bu alqam Ve 
kiletin taıdikine gönderilecektir. Ko
miıyon, bugÜo yolcu tarife projelerini 
de müzakereye baılıyacaktır. 

Etya tarifelerinde, sahillerimiz, uzak 
lığına ııöre muhtelif mıntakalara tak
ıim edilmiıtir- Birinci ınıntakada nakli
ye ücretleri aynidir. Kıtalar adedi art
tıkça ücretler de yükselmektedir. Ücret 
ler, mümkün olduğu kadar ucuz teabit 
edi.lmiıtir. 

Meseli, buğdayın tonu, 1 inci mıo
talıada 125, en uzak mımakada 300 ku 
ruı nakliye ücretine tabi tutulmu§tur. 
MüJııa Seyriaefainin eıki tarifelerinde 
buğdayın tonu 300 - 500 kurut Ücrete 
tabi idi. 

ipekli etyanın nakil ücreti eski ta
rifelerde beher tonıı asgari 800 kurut 
nakliye Ücretine tabi ikinci nevi tarife
lerde aıııari 600. azami 900 kuruttur. 

Kıymetleri üzerinden naldoluııan 
eıyanın lira başına 3 para nakil ücreti 
tesbit edilmittir. 

Şimdiye kadar lira batına en az 4 
para almıyordu. 

Hayvan nakil ücretleri de yein larİ· 
felerde mutedildir. Eskiden koyun baıı 
na 100 ku"'! alınırken, timdi kaptal\ his 
seai kaldmlarak azami 80 kurut kalıul 
olunmuttur. Şehir tarifesi de mutedil
dir. 

Diğer eı:ıra İarifeleri de bunlara mü
masildir. 

Haliçteki havuzlar 
Deniz ve Hava müıteıarlığı idare .. 

sinde bulunan Haliçteki havuzlar ve 
fabrikalann ıslahı ve itlerinin ııenitle 
tilmesi için bazı taaavvurlar mevcut
tur. Fabrikaların ~-mdi mahdut bir 
sahaya inhisar eden faaliyeti genitle .. 
tilecek ve yalnız de..-lete ait vapurla. 
nn tamiri değil diğer vapurlann tami· 
ri de yapılacaktır. Havuzlardan da 
ayni tekilde istifade edilecektir. 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisi hazırlıklan ilerile

mektedir. Bu aene sergiye köyler de 
İ§tirak edecektir. 

Muhlis Bey Ankaraya 
döndü 

Ziraat vekili ve lktısat Vekaleti ve 
kili Muhlis Bey evvelki aktam Anka
raya gitmiıtir. Vekil Bey yapılacak 
fabrika için mahallen tetkikatta bulun 
mak Üzere oradan Kayaeriye gidecek
tir •. 

Mahkemelerde 

Nakil istiyenler 
Talep fazla olduğu için 
hepsi is'af edilemiyecek 
Şehir dahilindeki ilk mektep mu

allimlerinden 300 kadarı birer istida 
ile Maarif müdürlüğüne müracaat e-

. derek nakil ve becayqlerini iıtemek
tedirler. En fazla nakil istenen semt
ler Beyoğlu ve Kadıköydür. Maarif 
müdürlüğü bu müracaatları tetkik et
mittir. Fakat ekaeriainin isafına İm· 
ki.n görülememektedir. Çünkü nakil 
iatenen semtlerde müracaat adedi ka
dar mektep bulunmadığından her mu 
allimin istediği yerde ders okutmasına 
imkan görülememektedir. 

Amerikan lisan dershanesinde 
Amerikan lisan derabaneainde dün 

bir müsamere verilmiıtir. Müsamere
rede Maarif müfettiıleri de hazn- bu
lunmutlardır. Müsamerede yaz tatili, 
küçük. çocuklar kum eğlenceleri bil
hassa nazan dikkati celbetmittir. 

Bayrama hazırlık 
Maarif müdürlüğünde dün ilk ted

risat müfettiıleri bir içtima yaparak 
cümburiyetin onuncu yıldönümünde 

yapılacak merasim. prol[ramırun Maa
rife ait kısmını teabit etmek üzere bir 
komis:ron teıkil edilmİ§tir. Bu komis
yon haftanın bazı gÜnlerinde topla
narak ıüratle proğramı yapmağa ça .. 
lııacaktır-

DenİZ ticaret mektebi 
Yüksek deniz ticaret mektebinin 

Baltalimanındaki Balıkçılık enstitüsü
ne ve bu eanstitüdün de mezkiir mek
tebin timdiye kadar bulunduğu Orta
köydeki binaya nakillerine ba§lanma 
sı emredilmi§tir. 

Eski sıralar 
llk mekteplerden bir kısmının de;a 

aıralan eski ve maarif idaresince ka
bul edilen ııekle muhalif olduğundan 
vilayet bu aene mekteplerdeki bütün es
ki sıraları dejfütirmeğe karar vermi§
tir. Sene batından itibaren mektepler
del,<i bütün sıralar yenilenmiş olacak
tır. 

M. Jannone 
Birinci Ceza mahkemesinde Türk

lüğe hakaretten dolayı muhakemesi ya
pılan M. Janone'nin beraet ettiğini yaz
mııtık. 

,Jv.laliinıdur ki M. Janone Va~on • li 
Kumpanyası tarafından latanb.;I acen
teliğinin islih ve tanzimine memur edil 
mitti. Beraet kararından sonra ortada 
bir mesele kalmadığı icin M. Janone'nin 
eski vazifesine dev~ edeceği ümit e
dilmektedir. 

97 kilo esrar kimin? 
Hamal Bohora göre, üç çuval içindeki 

esrarı kendisine emanet vermişler 
Evinde 97 kilo esrar bulunan Bohor 

iamindeki adamın muhakem.esine dün 
haılanmıştır. Yeni kanunıı. göre tayin 
ve tahdit edilecek hapis cezaıından 
bqka 97 bin lira da para ceza.mı 
icap ettiren bu ka~kç.ıhk maznunu 
esrarlann kendisine ait olmadığını söy 
!emektedir. Bahorun ifadesine göre 
bu esrarlan üç çuval içinde olduğu 
halde kendisine bir adam vermiştir. 
Ve Bahor hammallık ettiği için erteıi 
sabah bunlan götürüp vapura teslim 
etmesini aöylemittir. Bohor da kendi
sine emanet edilen bu malları muha· 
faz a için o gece yattığı odada sakla
mıf, fakat gece yansı memurlar gelip 
evini araırutlar ve bulmuılardır. Mu
hakeme tahit celbi için 18 ey!Ule hı· 
rakılmış ve maznunun tabliye talebi 
reddedilmittir. 

Mahküm olan hırsızlar 
Ohannes, Hayri, Panayot, Todori 

ve Mehmet Efendilerle Zafir, Mehru· 
re ve Kalyopi Hanıınların evlerini soy 
maktan ıuçlu Etem Efendinin muha
kemesine dün devam edilmittir. Suç ... 
lan sabit olduğu için iddia makamı 
ceza verilmesini iste.mit, mabke"me bu 
talebi kabule şayan görmüt. 5 ay, 20 
gÜn müddetle hapsine, bir o kadar 
müddet te Emniyeti umumiye nezare
tialtında bulundurulmasına karar ver 
mittir. 

* Galatada yumurtacı Nikonun 
dükkanınm kapmndaki aama kilidi 
kınp içeri ııiren ve bir kese kağıdı i
çine saklanmıf olan 60 liralık ufak 
parayı çalıp kaçan, babasının evinden 
de öteberi çaldığı için kovulmuı bulu
nan 20 yqında Hamdinin muhakeme 
ıi dün neticelenmiıtir. Hamdi cürmü 
ıabit olduğu için 2 ay 27 gÜn hapse, 
o kadar müddetle de emniyeti umu· 
miye nezareti altında bulundurulma· 
ya mahkiim edilmiıtir-

Rumelihanı cinayeti 
Rumeli hanında Madam Antonyo

yu paraaına tama ederek öldürmekten 
suçlu Sokrat ile bu cinayeti bildiği 
halde gizli tutınaktan suçlu Todori
nin muhakemelerine devam edilmit. 
bu muhakeme de tahit çelbi için hat· 
ka ııüne bırakılmııtır. 

Mandra soygunu 
Ali Efendi isminde birisinin mandra 1 

aını _soymaktan suçlu Halil, Çoban 1h 
rahun, Hakkı, Recep , Ra•İm ve Ab
dullahın mahkemelerine dün haılan
mııtır. Ancak bunlardan Rasim başka 
bir cürümden hapishanede yatıyor
ken ceza kanununda son yapılan ta
dilatta cezaaı tahfif edilen ve bu cü
rümden mevkuf bulunduğu hapiıha
neye hildirilmemİ§ olduğu için tahli
ye olunan Rasim mahkemeye gelme ... 
miştir. Muhakeme bunun tevkifini ve 
mahkemeye getirilme•i için 28 Ağuı· 
tosa bırakılmııtır. 

Halat cinayeti 
Balatta Molla Atkı mahaneainde 

randevuculuk eden Duman Haticenin 
evine tecavüzle kardeti Hasanı öldür
mekten suçlu Şecaattin ile bu hadise
ye iştirakten •uçlu ordu tahrirat katip 
liğinde bulunan Eyüp ve arkada§• Ö
mer Efendiler hakkındaki muhakeme 
ye dün devam edilecekti. Fakat celbi 
icap eden §ahitlre polisçe tebligat ya
pılamadığı anlaşılmış, muhakeme te
hir edilmittir. 28 Ağustosta devam e
dilecektir. 

Sarhoşluk 
Yürüyemiyecek J(adar aarhot ola

rak tramvay yolunun üzerinde ıuzrp 
kalan Feyzi Efendi haline acıyıp ken 
disini oradan kaldıran ve ayılmcaya 
kadar istirahat etmesi için karakola 
ııötüren polis İhya Efendiye tecavüz 
etmiştir. ikinci cezada muhakemesi 
yapılan Feyzi Efendi bu tecavüzü ha ... 
tırhyamadığım, çok sarhof olduğunu, 
polis efendiye tecavüz etmesi için bir 
sebep tasavvur edemediğini söylemi§ ... 
tir. Muhakeme zabıt vara1tasmı imza 
edenlerin sahit sıfatile celbi için hat
ka güne b;rakılıruştır. 

Bir karmanyola davası 
Kurbaağlıdere civarında Bahçevan 

Yuıuf Efendinin ııece vakti yolunu ke 
serek karmanyola etmek auretile pa· 
rasıru ve paltosunu kaybeden lbra
him, paçavracı Ziya ve Hayrinin mu• 
hakemelerine dün başlanılmııtır. Bun 
lara isnat edilen cürmün mahiyeti mev 
kufen muhakemelerini icap ettirmedi 
ğinden tahliyelerine karar verilmiş, 
muhakeme §ahit celbi için başka gÜne 
hırakılmııtır. 

,. 

••l•ıllyod• 

Belediyede endişe 
Oktruvanın yeni şekli bir 

milyon eksik çıkıyor 
Oktruva tetkilatmın lai..-mdan sou 

ra gÜmriik reaminin fazlaaı olarak 
belediyelere, varidatı niabetinde bir 
hisse tefrik edilmekte olduiu maliim
dur. Gümrükler idaresi lıtanbul bele 
diyesine haziran ayı oktruva kal'Jılığı 
olarak 2500 lira ödemiftir. Bu para. 
Gümrük varidatı fazlası üzerinden 
belediyenin hissesine bir ayda isabet 
eden mikdarı göstermeıi itibarile be
lediye mabafilinde enditeyi mucip ol
muştur. Zira lstanbul belediyesinin 
biıseaine eğer diğer aylarda da bu
nun.kadar bir para iaabet edecek olur 
sa senede 1,350,000 lira tutan oktru
va varidatı tamam 1 milyon lira nok
san zuhur edecek demektir. Bu tak
dirde ise belediye, ,bugünkü teıkila
tını idame edememek ve hatti. maatları 
ödeyememek vaziyetinde kalacakbr. 
Ankarada toplanacak olan belediye
ler konııreainde oktruva varidatı me
ıeleainin mü!ıim münakatalan davet 
etmesi çok muhtemeldir. Oktruva va
ridatmm azalması en ziyade latanbul 
Ankara, lzmir, Trabzon, Adana ııibi 
büyük ııehirlerin bütçelerini mütees
sir etınittir- Buna mukabil oktruva te§ 
kilatı olmıyan küçük belediyeler bu 
iti gümrüklere bırakılmasmdao mem 
nun ka!mııtır. Mevcut kanaate &Öre 
ıı~rük varidatından belediyelerin his 
ıeıine iaabet eden mikdar, eski vari 
datlan iyice nazan dikkate alınarak 
hesap edilmi§ değildir. Kongrede bu 
qin daha esaslı bir karar altına alm
ma11 için bazı temennilerde bulunula 
cağı anl&§ılmaktadır. 

Fırınlarda tetkikat 
lstanbulun muhtelif semtlerindeki 

fırınlar belediye müfettitleri tarafın· 
dan ayn ayn tefti§ edilmektedir. Ya
pılan bu tefti§lerde her fırının tesis 
aennayesi, çıkardığı ekmek mikdan, 
ekmeğinir ... cinsi ve randımanı esaslı 
bir surette tetkikten geçirilmektedir. 
Bundan maada her fırıncı fırındaki ek 
mek istihsal tarzlarını, mevcut hamur 
kir ve piıirici ve yoğurucu amelesi
nin, vana makinelerinin mikdannı 
gösterir bir beyanname vermeğe mec
bur tutulmuştur. Beyannameler ta
mamlandıktan sonra ayn ayrı tetkik 
edilecek ve fınnlann tahdidi sırasın
da bu tetkikat esas olacaktır. Bazı 
mahallerde ihtiyaçtan çok fazla fırın 
olmasına mukabil bazı yerlerde hal
km ekmek bulmak için iki mahalle. 
•tın yerdeki fırma gitmek mecburi
yetinde kadıklan teftit neticeainde an 
!aşılmıştır. 

Polleto • 

Bir ölü bulundu 
Bakırköyüne tabi Ayayorgi köyü ci

candna Drama muhacirlerinden 32 ya· 
tında Ali oğlu Ali.ettin ölü olarak bu
lunmuıtur-

Alaeddinin nasıl Oldüğü anlaıılama 
mııtır. Cinayet olması ihtimali varit ııö 
rülmüı, nöbetçi bulunan müddei umumi 
muavinlerinden lsmail Hakkı Bey biz
zat vaka mahalline ııiderek tahkikata 
yazivet etmiıtir. 

Kuzguncukta yanan köşk 
Evvelki gece Kuzııuncukta Münür- • 

paf&da Osman Beyin köıkünden yan· 
ğın çıkarak yandığını dünkü Son dakika 
kıımnnızda yazmııtık.. 

Reaneli Osman Beye ait olan bu hane 
Milli aigarla ıirketine 15 bin liraya llİ· 
ııortalı olup Emniyet sandığına da 11 
bin liraya merhun bulunmaktadır. 

Yangm evde kimse lıulunmadığı bir 
zamanda çtkmı§tır Ye etrafa sirayetine 
meydan verilmeden aöndürülmüıtür. 

Yangın hakkında tahkikat devam et
mektedir. 

Kalp 1 O kuruşluk 
Kabatatta oturan Hamide Hanım 

tramvayda bilet alırken verdiği 10 ku
ru§un sahte olduğu anlaıılmıt, tahkika
ta baılanmııtır. 

Misafirlikte ölüm 
Fenerde oturan 55 yA§ında Leoa e

fendi, Beyoğlunda oturan Misak efen· 
diye misafir gitmİf ve orada konuıur; 
ken kalp sektesinden ölmüttür• 

Kuyuda boğuldu 
Küçükpazarda 4 numaralı evde otu 

ran Selime harumm bizmetçiai 12 yqın 
da Mlinevver bahçede oynarken kuyu
ya düıerek boğulmuıtur . 

lnhlsarlard• 

1440 defter kaçak sigara 
kAgıdı 

lstanbul inhisarlar başmüdürüyeti 
takibat müdürlüğü meınurlan tarafmdan 
evvelki eün Köprünün Haydarpafa va· 
pur iskelesinde :sabıkalılardan Bursalı 
Arnavut Rafet namındaki şahım bavu
lundan 1440 defter ve Halep markalı 
187,200 yaprak siııara kağıdı yakalan
mıştıT 

Yaka ,öyle olmuıtur: 17,23 ıı~e 
Köprüye gelen Haydarpaıa Ye Kadıkoy 
vapurlan yolculan arasında ıüpheli va
ziyette dolatan bir adamın elinde bir ha 
vul eörülmüş ve memurlar bavula ha~
mak istemitlerdir. Bavul muayene edı· 
lince kaçak sigara lıiğıtlan bulunmuf
tur. Bunlar müsadere ol nmuı ve Bur
salı Arnavut Rafet hakkında takibata 
baılanmıttır-

Ayni ıı-ünde yine takibat memurları 
tarafından 9 adet aıker ve 1890 adedi 
köylü ıiııara paketi olmalı Üzere 1899 

lflCLEkfil 
Söze mi, sese mi? 

Gazeteciyiz ... Çok defa hakikat 
ararken yalan dinler ve yazarken 
de ayui akıbete uğrarız •• Bu, mes
leğimizin cilvesidir. Onun içindir 
ki; ıı:azeteciler, itittiklerine batka
larmdan çabuk inanır fakat batka 
ları kadar aıüvenmezler. 
Şu aıünlerde tekerrür eden bir 

garip vaziyet var: 
Bir istifa, bir tayin, bir seyahat 

itidiyoraunuz. Derhal iti tahkik et
mek lazım. Telefona yapıfıp ala
kadar adamı arıyorsunuz: Telefon 
da kendisi çıkıyor. Bunu sesinden 
anlıyorsunuz .• Size soruyor: 

- Kimi istiyoraunuz?. 
- Efendim F efJDek&n beyi isti-

yorum.. 
Kartınızdaki kendisidir amma 

aize f(>yle cevap veriyor: 
- Efendim Feşmekan Bey bu· 

rada yoktur. 
- Ne zaman gelecekler?. 
- Bilmiyoruz. 
Bizim arkadatlardan birisi böy0 

le cevap veren bir zata demit kh 
- Beyefendi! Ben sizi sesıniz

den tamdım. Siz .Fe,mekan Beysi· 
niz.. Ve fU cevabı almıt: 

- T eeasüf ederim. Benim sözü. 
me inanmayıp Fetmekan Heyin se

sine inanıyorsunuz.. 
Nasrettin Hoca merhumun hika

yesi maliimdur. Komtularuııdan bi· 
risi binip bir yere gitmek için Ho
canın eteğini istemit- Hoca •da e· 
şeği vermek istemediğinden: 

- Eşek öldü •• demış. 
Tam o sırada etek içeriden anır 

maya baf Iamış. Koıntu demit k i : 
- Yahu! itte eşek içeride anı

rıyor •. Hoca hiddetlenmiş: 
- Yazıklar olsun. Ak sakalım

la benim sözüme inanmıyorsun da 
eşeğinkine inanıyorsun. 'U 

1 

Bu hikayeyi bütün iltibas ve mu 
,abebet ihtimallerini bertaraf e d e
rek afaki olarak naklediyorum. 
Kimseye ait değildir. MalUın ola! 

Resimle yazıp okumaya 
doğru 

Son usullere göre bir ecnebi dili· 
ni öğrenmenin en kestirme y olu 
kelimeleri resimlerile bellemektir. 
Çocuk evvelen kedi, kitap, bayrak, 
gemi, elhasıl bütün ilk kullanacağı 
ve bileceği şeylerin resimlerini gö· 
rüyor ve ısiınlerini itiliyor . Neden 
sonra da o dili yazıp okumaya bat 
lıyor. iıöylelikle yazı ve konutma 
dili resimle batlıyor •• Zaten mede
niyet yazıyı resimden alınıt değil 
midir? •• Hyeroglif yazısı nedir ? . 

Ben, eskiden bize anlatılan bir 
fıkranın ~imdi kıymetini anlıyo
rum. 

V aktile bir köyde, imaıı1 ile di
ğer birisi arasında ilim müsabaka
sı yapılınıJ· imam madreseden izin 
li, arabi ve farisiye i.fina bir adam 
imİf. Lakin diğeri de iyi resim ya
parmış •. Köylülerin huzurunda ya
pılan bu müsabakada rakibi ima
ma bir (öküz) yazmasını aöyle
mif. imam bu kadar kolay bir su
ale kartı gülmüt ve (öküz) yaz
m•t· öteki de güzel bir öküz resmi 
yapmış. ikisinin eserleri halka 
gösterilıniş. öküz resmi yapanı da
ha alim kabul etmişler. Çünkü 
köylüler (öküz) kelimesini okuya
madıkları halde (öküz) resmini la· 

nıınıslar •• 
M~deniyet gitgide kolay ve kısa 

ifadelere doğru gitmektedir. Gaze
telerin, kitapların her gün daha 
fazla resiınlileşmeleri, hatta yazı
sız resim hikayeleri yapılınıya baş 
)anıtı hep yazıdan resme ~o~ gi
dişin muhtelif merhalelerıdır. Ne 
zaman geleceğini bilmediğim bir 
devirde bu kara kara çizgiler, sa
nırım hesap defterlerile, doktor re
çetelerinde kalacak ..-e bütün kitap 
)ar resimden ibaret olacaktır. O 
zaman, şairler, edipler, kelime can 
bazları ve mana hokkabazları bil
mem ne yapacaklar? .. 

FELEK 

Konya T abibiadlisi 
Şehrimiz Tıbbı 

adli müessesesin
de uzun müddet 
çalıf&D ıı:enç dok 
torlarımızdan Hü 
aeyin Rifat Bey 
tababeti akliye ve 
ruhiyede birinci 
sımf ihtisas vesi
kası almıştır. 
Genç doktorun 
Konyaya tayin e 
dildiğini memnu
niyetle öğrendik. 

paket siğara müsadere olunmuştur. 
Bunlardan <1782) paketi toplu ola• 

rak Meyvehoş ta Yalova İsmindeki mo
tordan cılumlmıştır 

Ayrı~a da Gümrük muhafaza memur 
lan tarafı ndan 1549 köylü si~11raıı bu· 
Jumııuı ve müs:ıdere edilmişt r. 
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( Fikirler, mütalealar ) 

Üniversitelerin çoğalması 

Bugünkü gazeteler, aalihiyet sahibi 
bir zatın beyanatına iatinat ederek, 
pek uzak olmıyan bir zamanda Anka· 
rada bir üniversite açılacaimı haber 
verirken, memlekette bir kaç üniver· 
aite bulunmau tabii görüldüifuıü ya· 
zıyorlar. 

Bu haber, fikrimizce, maarif in
kılabmuzın yeni ve pek biiyiilı: iyi n .. 
ticeler yerecek yeni bir aafbaya ııir· 
mek üsere bulunduiunu müjdel-ek· 
tedir. ..... 

Yirmi ıu kad* aene e.,..,.el Emrullah 
Efendi maarifi tuba aiacma benzete• 
rek kökü darülfünunda oldufunu aÖy• 
!ediği vakit - böyle ciddi bir mesele
yi tetbih ile anlatmak hataamdan aar· 
fınazar - eaaaen pek doğru olan bu 
fikrinde hemen yalruz kalmıfb. 

Şimdi 15 milyon nüfusu bulunan bir 
memlekette tek üniversit.<nin iJıtiı;~Çı 
temin edemiyeceğinin tabii bulunma .. 
aı büyÜk inkıli.bnnızın teairile fikirle
rin ne kadar ile,lemit olduiunu gÖ•· 
terir. 

Maarifin kökü yiikaek ilim mİİeHe
aelerinde oldufuna buııün ilim tarihi 
ıahittir. Halkı tenvir için ilk vaaıta 
olan zayı bile yükaek bir felaefe ınahau
lüdür. ilim her memlekete evveli 
yüksek ilim müeıaeaeleri ile cirmiı. 
sonra hallı: ı>raımda yayılmıftll'.. 

Bu tarihi hakikatin bizim gözümü
zün önünde geçen bir misali de var
dır: Amerikalılar Berutta yalnız bir 
üniversite açmıılardı. Orada bütün 
halkı okutmak için ilk veya ortamek· 
tep açbklarma da,ir biç maliimat yok
tur. Fakat yalnız o üniversitenin teıi .. 
rl ile Berutta kısa bir zaman içinde o • 
kuma yazma bilmiyen pek a~ adam 
kalmııb. O vakit Berut bizim bir vili· 
yetimiz olduğu halde orada çıkan ıra· 
zeteler lstanbuldakilerden daha çok· 
tu. 

••• 
Memlekette üniversitelerin çoğal

mas; lüzumu söylenilince evvela p2'r,1 

ıneseleıi hatıra gelir. 
- iyi ama, üniversiteler pek paha

lıya malolurlar. Bu kadar parayı na• 
oıl sarfedeceğiz? .. derler. 

Onun için evveli. üniversitelere ve
rilecek paranın ne kadar faydalı ol
lacağını gösterelim: 

1854 senesinde Fran.a.anm Lille ıeh
ri ehemmiyetsiz bir kasaba halinde
idi. O tarihte hükiimet orada bir fen 
fakültesi açarak genç bir alimi oraya 
kimya hocası yapb. Bu ilimin libora
tuvannda çalışan talebeden birinin 
babası, bir şeker fabrikacıaı bir gün 
hocaya gelerek ıekerden sonra çık<ır· 
dığı ispirtosunun bozulduiunu söyli
yerek buna bir çare bulmasını hoca
dan istedi. Hoca çalıımıya razı oldu. 
Tetkike giritti. Nihayet ispirtonun -
o vakte kadar ilimde anlaıılamıyan 
bir hadise - mayalanmadan ibaret 
clduğunu, bozuk İspirtonun da bozuk 
m:ı.yadan ileri geldiğini keıfetti. F ab
ri!racının iti düzeldi. 

Hu genç alim büyiik Paateur'dü. O 
küçük fakültede bulduiu teY de ha· 
yat iİminde en büyük ketiflerdcn biri 
idi. Bu hidiıeden hü;ün bir ilem, mik
rnplar alemi meydana çıktı. Bu keıfin 
Lille' de aanayie verdiği hız aaye
ıind e etrafta fabrikalar çoğaldı •. 
Simdi QD aenedenberi, Lille ıehrinin 
bulunduğu viliyet Franaada en ziya
de vergi veren viliyettir. 

lf. lf.. 

Ünivenıte diyince bir de bina me· 
ıcleoi hatıra ııelir. Bir yerde üniver•i
te açmak ı~in evveli büyük bir aaray 
yapmak l.h:m olduiu zannedilır. Şii~·· 
hesiz, ihm oca&ı. ilmin büyüklüiU 1.ie 
mütenasip olmalıdır. 

Fakat sar.ıy yapılmcıya kadar ilim 
küçük binalar i~iııde bile hizmet ede· 
bilir. En bÜ)-Ük kPşiflerden bir çoğu 
tavan altında, !·•·ı-altmda l&botaluva~·
larda meydana çıkmııtır. Paatcur'ün 
harap muallim m"ktebinin merdi-en 
albndaki etüvl<ri ilk keıfolunan m:1' • 
ropları yaşamıı, tavan araamdaki li
boratuvarı "Dikroı' i.lemini tamtmı~•ı. 
Bu büyük l<e~ıfl~rin mükifa~ oleıı 
Paıteur Enatiiiiıi~ yapıldıiJııdan heri 
burada tavan araaındaki liboratuvar
dakiler kadar büyük itler yapılaınaırut· 
br. 

Bır iki ay .. ,,.·el ölen fiziyolojı ;.ı;. 
mi Pujal biZlm hocamızken ye~a!tu· 
da, tek ve küçiıl< bir pencered-.n rtıl< 
alan Jaboral·"nrmda çalıflTdı. Orada 
yaptığı büyük itleri göze çarpmıı ve 
Pariate Yüksek tetkikler mektebine 
alırunııtı. ..... 

Memleketimiz öyle topraklardır ki 
altında hazineler, zengin madenler bu 
lunduğunu aöyliyorlar. Üatünde tari· 
hin - büyük hadiaeleri ıreçmit, ııayet 
parlak bir kaç büyük medeniyet bu 
toprakların üzerinde ya-ı, izleri 
topraklarımıza gömülmiiftfir. Memle
ketimizin her köıeıinde toprağm alb, 
üatü, hatti üatün<leki haYaaı tetkike 
muhtaçbr. 

Halbuk.i bizim -1ebtimizin ta· 
bii ahvali hakkında •ir Rua iliminin, 
Çihaçef'in yetmİf aene evvelki İ· 
)im gözü ile yazdığı loir kitap!an bat· 
ka elimizde bir teY yoktur. Coğrafyasını 

Neden lazımdır? 
bir Franaız ilimi Reclua yazınıt; toprak 
larmuzın albndaki ea.ki medeniyet e• 
aerlerini ta Amerikadan gelen alimler 
meydana çıkannıya çalıfıyorlar •• 

latanbulda kurulan tek bir üniverai· 
te genİf memleketin her tarafını tet
kike yetifemez. 

Onivenitelerin iki türlü vazifeai 
Tardır: Biri memleketin gençlerine i· 
lim öfretmek, öteki tetkikat yapmak, 
ilme ilive etmek. 

Yalnız latanbul Oniveraiteai bütün 
memleketin gençlerine yiikıek ilim 
deni vermeğe bile yetiıemez. Anado
lu liselerinden çıkan gençlerden ancak 
kudreti olan ııençler latanbula kadar 
ııelebiliyor. Kudreti ohnıyanlar ya
kınlarında Üniversite olmadığı için 
l_iikaek tahailden mahrum kalıyorlar. 
Bunların arasında ileride ilim adamı 
olacak, her aene kaç genç memleket 
için k'ayboluyor. ....... 

lıtanbul Üniveraiteıinio memleketin 
her tarafını tetkike yetiıebileceği, mu· 
hal olarak farzedilae bile, bu vazife
yi yapmaıı için gene b,Atka üniversite 
daha bulunmaaı lazımdır. 

Eaki latanbul Darülfünunu kurulu
tundanberi bir kaç defa ıalah edildiği 
halde, kendiainden beklenilen netice· 
leri verememiıti. Bw\un bir çok S• 

bepleri araamda, fikrimizce, en mü
himmi memlekette tek batma kalma· 
sıdır. 

Hayat bir mücadele olduiu için, 
inaanlar gibi müeneaeler de ancak bi
ribirlerine gıpta ederek rekabet ile 
yükaelirler. · 

latanbuldaki tek Darülfünunda bir 
dersi yapan hoca, kartmnda ayni iti 
gören baıkasını göremeyince, kendi. 
aini bu itte en yüksek adam farzeder. 
Talebesi de o hocarun her söylediğini 
ayni hakikat telakki eder. Çünkü mu
kayeseye imkan yoktur. 

Vakıa, baıka memleketlerdeki üni
versiteleri ~özönüne getirerek mem· 
lekette yalıırz olan lstanbul Üniversite
ai batka memleketlerdeki hocalara 
rekabet etmelidir, diyeceksiniz. Fa
kat rekabet te ayni ıartlar içinde ka
bildir. Bir müesseseden baıka muhit 
içinde bulunanlarla rekabet etmesini 
iatemek ona fazla bir yük vermektir. 

Eski darülfünunda sırf ilmi olan 
derslere muavin bulunamadığını her· 
kea duymu§tu. Bu rağhetaizliğin se
bebi ıüpheaiz, muavin olacak gençle
rin ilerilemek için gidebilecekleri 
baıka darülfünun bulunmaması idi. 

Eski tedria usulünde bir hoca tale
besin~ bütün dersleri öğreterek icazet 
verdiği vakit ayni mektebin muhtelif 
hocalan ayni iti gördükleri için arala
nnda ilmi rekabet olurdu. 

Üniversitelerde dersler muhtelif 
hocalar araaında taksim edilmek uıu· 
)ünün yerleımeainden beri her üniver
sitenin ilerilemeai mutlaka memleket
te baıka üniversiteler bulunmasına 
bağlıdır. 

«Barikaihakikat müsademeiefkir
dan çıkan sözü ilim iılerinde tama· 
men doğrudur. Tarihte hunun en bü
yük misali eski Y unanistarun lstanköy 
ve Knidas mektepleri arasmdaki ilim 
rekabeti ve mücadelesidir. O zamana 
kadar müteferrik malllmata istinat e· 
der bir sanattan ibaret olan hekimlik, 
o iki mektebin rekabeti ve müca_dele· 
si neticesinde, müteferrik mqlUmatı 
toplamı§, aralarındaki ribıtal.arı bul· 
ınıya çalıımıf ve bir ilim haline gir
miıtir. 

laviçre genişlik itibarile küçük, nü
fusu da genitliii ile mütenasip bir 
memlekettir. Fakat genitliğine ve nÜ· 
fuauna nispetle en çok üniversitesi bu
lunan memleket oraaıdır. laviçre fÜP· 
heaiz bu müteaddit üniversiteleri sa· 
yeainde ilimde, medeniyette yükıel
miıtir. Bizim latanbul Üniversitesini 
kurmak için oradan bir alim davet et· 
memiz de meleketimizde üniversİ· 
telerin çoğalmaaı lüzumuna bir delil 
değil midir? 

G. A. _ .. _.... ......... -.... ,, ______ ,., ....... ,. ..... -...... _ 
._I _RA_D_Y_o_I 

ı:sugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

11 Gramofoo.. 
ll,30 Fransıs.ca der• (llerteroiı olanla.ra) 
19 Maltmur• Handan. Hanna. 
19045 Fuilet Ha ..... 
20,30 Eftalya Han.un Sadi B. •• arkadat• 

lan. 
21,30 Gra.mofo• 
2Z Anatlolu Ajanaı, Bo"J"sa ha.beri. aaat •JU1 
ANKARA, 1538 •· 

12,30 : CramoEoa. 
11. : Saloa orlr.eıtrUL 
11,45 : Alaturka aaz. 
19,4$ : o ... masikiai. 
20,15 ı AjaD.& bberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

21,0S: Senfonik keman .konseri. 23: Dan• mu• 
•İkisi. 23,45: Dınamı. 
BUDAPEŞTE, 550-. 

21,0Sı izci konıresi mahallinden nakil: 22,SSı 
Salon orkeetrasr. 23,SS: Sipn musikisi. 

ViYANA, 518 m. 
Z0,45: Askeri konser (Sahburs' t.la naklen). 
22: Mou.rb:ll eserlerin.den mürekkep konser. 
(Viyana filb.armonik tala.mı tarafından). 

.., 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat Uzerlne •İgorta muamele•\ İcr.a eyleriz 

Sigortaları halk için miisait ıeraiti havidir 
Merkezi idare•İı Galatada Ünyon Hanınd!l 

bulunmayan tehirlerde 

Tel.: Be~·oğlu : 4887 

- -
-- - - ----~- -

MiLLiYET SALI 5 r..GVSTOS 1933 

1 Açık sütun ı ._ ___ _ 1 
1 

3 üncü Kolordu ilanları 
1 
1 

Son yüzme yarışları 
dolayısile ... 

FenerbahçeU Kemal Beyden dün 
aldığımız mektubu aynen neırediyo
ruz: 

Muhterem Milliyet gazeteoi spor mu 
harrirliğine: 

"Cümhuriyet gazeteai spor bahisle
rinde daima, bitaraflıktan bahaeder. 
Fakat haddi zatında, bu nokta Öyle 
midir? Değil midir? Bu tayin edilecek 
bir meoele. .. 

Galatasaraym bütün muvaffakıyet• 
leri için çok haasaa olan spor muhar
riri Bey F enerbahçenin muvaffakıyet 
]erine daima gözlerini kapıyor.. Ku. 
laklanru tıkıyor, bir çok ıeyleri, Ga
latasaraym lehine kaydetmekten de, 
ııeri kalmıyor. Yelken yarıılarmda 
Galataaaraym birinciliğini, kürek mü 
ıabakalarında da, hiç bir nizama uy
mayan bir taan\f yaparak gene Gala 
taaarayın kazandığını kaydetti. Diğer 
tarafta ise, hem Vakit gazetesinin cu .. 
ma günü yaptığı müaabakalarda ve 
muhterem gazeteni.zin tertip etmiı 
olduğu diğer bir müsabakada bütün 
baıımlaruu geri bırakarak daima ön
de giden, Fenerbahçe yüzücülerinden 
bir tek kelime bile olaun bahse lüzum 
görmüyor. Orada kıymetli neticeler el 
de eden, yeni Türkiye rekorları ya
ı>an, ırençler, acaba niçin ihmal edi
liyor? Evet! Hakları da var, çünkü o 
muvaffakıyetleri elde edenler Fener. 
bahçelilerdir. Kürek yarıtlarında, Ga
lata.sarayın otuz aekiz puvanla birinci 
geldiğini kaydeden kısma gelince, mu 
barrir bey bilmelidir ki, umumi puvan, 
kürek müsabakalarında nazan itiba· 
ra alınmaz. Her kategorinin birincili
ği ayrıdır. Mmtaka ıampiyonluğu da 
kıdemli müsabakalp- neticeainde mey 
dana çıkar. Tetvik mahiyetinde olan 
cuma günkü müsabakalarda, müptedi 
aırufmda Galatasaray, kıdemsizlerde 
F enerbahçe, lademlilerde Beykoz, Ha 
nnnlarda iıe gene Fenerbahçe birin
ci oldu. Cümburiyet sütunlarında her 
nedenae hanımlarm birinciliğinden 
hiç bir bahis yok. .. Acaba muharrir 
bey umumi puvamn nazarı itibara •· 
lınnuyacağından haberleri yok mu? 

Cuma günkü Vakit gazetesinin ter· 
tip etmiı olduiu müsabakalarda bu
lunmadılar mı? Muhterem gazeteni .. 
zin müsabakalarından haberdar de· 
ğil midirler? 

Hiç fÜphe yok ki, muharrir bey, umu 
mi puvanlarm kürek mü.abakaların
da nazarı itibara, alınmayacağını pek 
ili bilirler. Fakat ne yapalım ki efka· 
n umıımiyeye karıı Galataaarayın bir 
muvaffakıyetinılen her ne suretle olur 
aa olsun, bahsebnek IA.zım. Bunun i
çindir ki böylelikle bütün puvanları 
topladılar ve bu neticeyi meydana çı· 
kardılar. Ve gene ıurası da muhakkak 
ki yüzme müaabakalarmdan haberle
ri vardı. Hatta cuma günkü Vakit ga 
zeteai mü.sabakalarında orada bulunu 
yorlar ve denizde yüzüyorlardı. Fa· 
kat o günkü birinciliklerin kısmı aza 
mını F enerbahçe aldı. Bütün muvaf
fakıyetleri sarı lacivertliler elde etti. 
Türkiye rekorlarını kıranlar, aarı • li.
civert formayı taııyanlardı. IMLıvaffa· 
kıyetten muvaffakıyete koıan o kıy· 
metli Türk kızı Leyli Harum Fener· 
bahçelidir. Orada Galatasaraya bir 
muvaffakıyet hiaaesi ayırmak güçtü. 
Umumi puvanı da nazarı itibara al· 
aalı: F enerbahçe, elde edilen birincilik 
!eri aayıak Fenerbahçe, hanımlarda fe
nerbahçe, erkeklerde Fenerbahçe daima 
önde geliyordu. Bunu naıtl elleri vanp ta 
kaydetaiııler. Bundan nasıl bahsetsin· 
ler. Muhterem gazetenizin tertip etmif 
olduiu, müsabakalardan da ayni su· 
retle bahsetmek ellerinden gelmiyor· 
du. Çünkü Galataaaraylılar her ne· 
denae gençliii teıvik için yapbğmız 
bu müsabakalara iıtirak etmemiıler· 
di. Burada arbk Cumhuriyet gazeteai 
için alaka uyandıracak bir taraf kal· 
maıruıtı. 

Şimdi tamamile gözüküyor. Cüm· 
huriyet gazeteai spor bahislerinde bi· 
taraf mıdır? 

Bir gazete bir klübün değil, bütün 
Türk gençliğinin mürevvici efkirı ol· 
malıdır. 

Haydi hu. da olmasm. fakat hakikat 
açık:;a yazılmalıdır. Her hareket, Galata 
aarayın lehine kita1>a uydurıılma.ın. 

Bu yazımı, Cumhuriyet muharriri 
zannetmesinler ki klübümün muvaffa 
kıyetleri gazetelerinde bahsedilmedi· 
·ği için yazdım. F enerbahçelilerin mu· 
vaffakiyetleriniıı bir ~azetede kayde
dilmesi sarı lacivertlilere hiç bir teref 
vermez. Onlar, renkleri için ve bilmüJ 
naıebe Türk gençliği için çalışıyorlar. 

Bu mektubu yazdığımın aebebine 
gelince bundan bir iki ay evvel, gazete-
lerinde bir kari mektubu çıktı. Bu 
mektuptz. Cuı:ıhuriyet gazeteainin F e 
nerbabçe ta ·aftarhğı yapbğmclan 
bahsediliyordu. Bu mektuba herkes 
güldü. Hatta Galataaaraylılar bile .. 
Cumhuriyet gazetesi hiç bir zaman 
Fenerbahçeli olmamııtır. Fenerbahçlo 
nin, hiç bir muvaffakıyetini iatiyerek 
kaydetınemiıtir. Hatta kazandığı la
tanbul futbol tamPiyonluğunu bile .•• 

Bu muharrir bey istedikleri kadar 
bitaraflıktan bahsetsinler, bütün ıpor 
cular bilirler ki Cumhuriyet gazetesi 
Galatasaraylıdır. Sarı lacivertlilerin 
muvaffakıyetlerini gördükleri zaman 
gözlerini kapar, duyduğu vakit kulak 
)arını tıkar. Bunun aksini iddia etmek 
bilmem ki gülünç olmaz mı? Hürmet· 
ler efendim." 

Fenerbahçe klübünden 
M. KEMAL 

Musevi lisesi 1 
Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 

Tercuman sokağı. Telefon 41384 
Kayıt ve tecdidi kayıt muamelatı 

1 
Cuma ve Cumartesinden maada her 

gün saat 9-12 ara.smda icra edilmek 
t~dir. Ger. kalmadan yer temin edi-

niz. Müdiriye~ (6086) .-

5169 

Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. J 

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

(3244) (4096) 
* •• 

Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 
dan: Borsadaki kıt' at ihtiyacı 
için 620,000 ve Bandırmadaki 
kıt'at için 270,000 kilo un ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 18 eylôl 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkôrda 
vakti muayyeninden evvel Ba
lıkesirde Askeri Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (3245) 

(4097) 

* * fr 
Haydarpaşa ve Gümüş suyu 

hastaneleri ihtiyacı için 60 bin 
kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
nı1kasaya konmuştur. İhalesi j 
6 Eylôl 933 çarşamba gunu 
saat 14 tedir. İsteklilerin ev
saf ve şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fn1dıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna müraca-
atları. (292) ( 4093) 

* * * 
Çorlu Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Fırkanın Çorludaki kıt'at ve 

müessesatı hayvanatı ihtiyacı 
için ayrı ayrı şartnamelerle üç 
parça halinde ve beher parça
sı 112,000 kilo olmak üzere üç 
parça halindeki saman kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 6 eylôl 933 çarşam 
ba günü saat 14 te dir. Talip· 
lerin münakasaya girmek için 
tayin edilen gün ve saata tek
lif ve teminat mektuplarile 
Çorluda Askeri Satın alına 
komisyonuna müracaatları. 

(3247) (4092) 
• * • 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ihti-
yacı için 12,000 kilo bulğur pa 
zarlıkla satın alınacaktır. lha-
lesi 17 ağustos 933 perşembe 
günü saat 11 dedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için de o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda üçün
cü Kolordu Satın alma komis
yonuna müracaatları. 

(291) (4091) 

Giimü§suyu ve Haydarpaşa 
hastaneleri için kapalı zarfla 
münakasaya konup 14 ağus
tos 933 pazartesi günü ihale
leri yapılacak olan 745 ton la
vemarin, 318 ton kriple, ve 
728 ton kok kömürlerinin iha
leleri görülen lüzum üzerine 
19 ağustos 933 cumartesi gü. 
nü saat 14, 14,30 ve 15 te ya
pılacağından taliplerin tayin e· 
dilen gün ve saatte teklif ve te
minat mektuplarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM.. nuna 
müracaatları. (293) ( 4094) 

* ... * 
Çorum Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Çorumdaki kıt'at ihtiyacı i

çin 350,000 kilo buğday üğü
tülerek kıt'at kilerlerine teslim 
edilınek şartile ICapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 9 eylôl 933 cumartesi gü
nü saat 17 dedir. İsteklilerin 
şartnameyi anlamak üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve 1250 liralık teminat 
mektuplarile Çorumda As:ceri 
Satm Alına Komisyonuna mü-
racaatları. (3251) (4095) 

• * * 
Ezine Askeri Satın Alına 

Komisyonundan: 
Ezine ve Bayramiçta bulu

nan kıt'alar ihtiyacı ıçın 
24,000 kilo Gaz yağı açık mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
7 Eylôl 933 perşembe günü 

saat 16 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Ezinede Askeri Sa
tm Alına Komisyonuna müra-
caatları. (3207) (3570) 
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* * * Balıkesir Askeri SA. AL. 

Kom. dan: 
Ayvalık kıt'atı ihtiyacı için 

340,000 kilo arpa kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. İ
halesi 2S ağustos 933 çarşam
ba günü saat 1 1 dedir. İstek
lilerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve mühakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Balıkesir Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müraca
atları. (3181) (3393) 4982 

Balıkesir Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

Balıkesirdeki kıt'at ihtiyacı 
için 18,000 kilo sade yağı Ber
ğamadaki kıt'at için 324,000 
Ayvalıktaki kıt'at için 109, 
000 kilo Un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
4 eylôl 933 pazartesi gunu 
saat 11 dedir. Unun ihalesi 
ayni gÜn saat 13 tedir. Ta
liplerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için de ihale gününde 
tayin edilen saatten evvel Ba
lıkesirde Askeri Satın Alına 
Komisyonuna müracaatları. 

(3238) (3889) ~~J7 
*- * * 

ı~mit Askeri Satm Alına 
Komir.yonundan : İzmitteki 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için ka 
palı zarfla 29, 700 kilo sade ya 
ğı saim alınacaktır. İhalesi 23 
Ağustos 933 çarşamba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin kararlaştırılan. gün ve 
saatta İzmitte Fırka Satın Al 
ma Kom"\vonuna müracaat -
ları. (32~0) (3683) 4997 

" " .. 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih

tiyacı için açık münakasa ıle 
10,000 kilo kuru üzüm alına 
caktır. İhalesi 26 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 11 de 
dir. isteklilerin şartnameyi 
ve nümuneyi görmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gir 
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları 
(3809) 

.. lf. • 

(276) 
5157 

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

* * * 
Kol Ordu Kıt'atlarile Has-

tahaneler ihtiyacı için 50,000 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 2 Eylül 933 cumartesi gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek :izere her 
gün ve münakasaya qirmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat m~ktuplarile 
Fındıklıda Üçüncü Xol Ordu 
Satın alına Komisyonuna mÜ• 
racaatlar:ı. (286) (3951) 

5312 

Kol Orduya Merbut Kıt'a
larile 1. F. ve hastahaneler ih 
tiyacı için açık münakasaya 
ile 500 kilo çay satın alınacak 
tır. İhalesi 2 Eylül 933 cumar 
tesi günü saat 16 dadır. istek 
lilerin şartnameyi nümunesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek İçin o gÜn 
ve vaktinden evvel teminatla 

Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 
Darüşşafakaya ia,e ve ibatesi 

mektebe ait olmak üzere azami 50 
lira ücretle alınaciık bir kaç mua 

vinin ayni zamanda Orta ve liae 

amıflannsla ders alabilmeleri ve 

orta tedrisat muallimliği için Maa 
rif Vekaletince aranılan evsafı 
haiz olmaları li.zım geldiğinden 
talip olanların teraitini anlamak 
i,izere vesaikile beraber nihayet 
Ağustosun 20 sine kadar mektep 
idaresine müracaatlan. (4012) 

5355 

Beyoğlu Orman 
idaresinden: 

Müsadireli emvalden olup 
Beşiktaş ve Kabataş'ta mah
fuz bulunan bir adet kayık se
renile 1500 kilo Meşe kömürü 
açık arttırma ıuretile 6-9-933 
de saat 16 da ihale olunacağın 
dan taliplerin Beşiktaş Orman 
İdaresine ve ihale günü Beyoğ 
lu ve Beşiktaş kaymakamlıkla
rında müteşekkil müzayede 
komisyonlarma lüzumu müra
caatları. (4062) 

Hali wfiyede 

Av ve Revolver 
Fişekleri İnhisarı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Hali tasfiyede AV ve REVOLVER 
FiŞEKLERİ İNHİSARI Türk Anonim 
Şirketinin heyeti wnumiyesi 1933 aeo.esıi 
eylillünun 2 sine müsıadif a.ımartesi gü
nü saat on birde şirketin Galatada Bahti 
yar hanındaki merkezinde fevkal.a.de &l· 

~tte toplanacaktır. Muhterem hissedarla 
rın bilesale veya bilvekile hamil v" sa
hip bulundukları senetleri içtima günün
den en az bir hafta evveline ka.daır şidoet 
Tasfiye he)"!tinc tevdi edettk dühul va
rakası almaları ve muayyen gün ve eaıat
ta içtimada hazır bulıunmalan rioa <>fu. 
nur. 

Ruzname: 

1) Tasfiye meınurJarııım taafiyc me.ıa
isi hakkmdaki raporlarının kıraatı. 

2) THfiye hesaplarının vaziyeti. 

3) Şirket aktifinin tasfiyesi husur.ıun. 

daki itilafrı.aınenin tıedkik ve ta diki. 

4) Şa-ketin eııki Me<:lisi tdare azalıarı 

ve muraki,plerinin tebriyesi hakkıl\da ka 
rar itası. (6375) 

lstanbul 6 inci lcra Dairesinden: Bir 

b~rçtan dolayı mahcuz olııG> paraya çev

riLmesi takarrür eden 2 kilim, bir kon

sol, ayna ve saire 16-8-933 çarşamba gü

nü saat 14 • 16 ye kadaır Eyü.p'de Me-

2at mahallinde açık arttırma euretiJıe 

aatılacağmdan taliıp olanların maha~l.in

deki hazır bulunacak meml1111111a müra-
caatlıı.rı. (6384) 

Jflillty~t 
Aınn umdeai uM 1 L L l Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 

3 a:rlıir 
8 

12 H 

Türkiye içi• 
LJC. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
S-

14 -
28-

Gelen evrak a-eri verHmez.- Müddeti 
seı:çen nüsbaJar 10 kuru.tur.- Ga.zete .... 
matbaaya ait itler için naüdirirete mü
racaat edilir. G.a:ı.etemi.z ilinlann Mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıiilı:öJ" A..keM Ras•t Merlr.e:ı.inden 

verilen llabere ıöre hurüa laa.•a açık •e 
sakin olaca.lıctsr. 

14-8-933 tarilüade ha.-a tuyild 760 •İ
limetre, en fasla sıulı.hk 26. en az 21 de
rece idi. . .. 

rile üçüncü kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla-
rı. (287) (3952) 

5313 
• • • 

Kol Orduya Merbut kıt'a
larile Hastahaneler ihtiyacı i
çin 22,000 kilo Beyaz Peynir 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. ihalesi 2 Eylül 933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 
1 steklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu satın alına ko 
misyonuna müracaatları. 
(288) (3953) 

5314 



Muğla yaylalarında hayat 
Hala kahvelerinde gecelikli ve takun

yalı insanlar gezen yerler 
MiLAS (Milliyet) - Kapkara, hep 1 

ayni neviden ağaçların doldurduğu bu 
yerin ismi asıl cKarabağlar• dır. Muğ
la ıehrinden, irtifa itibariyle daha alça
ğa düıen Karabağlar, halk tarfından 
sayfiye itihaz edilmiıtir. Ben buraya ne 
zaman ıritsem, aklıma Refik Halidin 
«Şeftali bahçeleri» isimli hikayesi ge
lir. Bilhassa Karabağları gördükten son 
ra o hikiıyeyi okumak daha lezzetli ol
sa gerek. 

Her Muğlalının burada 3 - 4 dönüm 
bir tarlası ve yurt denilen, eayet ipti
dai bir ıekilde yapılmıı bir evceğizi 
vardır. Bu tarlalarm etrafı kesiklerle ve 
çitlerle çevrilınlıtir. Kuı bakıtı bakıla
cak olursa; ıimıiyah ağaçlar, bunlann 
ortasında açılmıt tarlalar, bağlar ve 
bembey~ temiz badanalı yurtlar görü 
nür. Bu yurtlann en büyüğü 6 - 7 oda
yı e-eçmez. Odaların önü açıktır. hemen 
ayazlık tabi~ edilen sofaya çıkılır. Her 
evin önünde bir kuyu vardır. Kuyuların 
sulan buz gibi ve, kireç derecesinin faz
lalığına rağmen. tatlıdır. Herkes bu ıu
yu içer. Bu havaliyi kı§tn tamamiyle 
su basar ve kimse ~e)ip 8'idemez. Yol
lan tabii irimlcrdir. Karabağlar yolla
rında yürüyen bir kimse, iki tarafın yük 
sek toprak yığını ve ağaçlan arasında 
etrafını &Örmez. Yurtlar dahi birbirini 
ırörmezJ.,,.. Yollan, tabii su mecralan
dır, dardır. Bir otomobil yahut araba 
yolda bir merkeple bile karşılaşsa., bek
lemek mecburiyetindedir. Yaylada siv
ri•İnek, akrep yoktur. Bütün kıı su dur 
duğu i~.in. yazın daimi tebebhurat saye
sinde Mllaı'tan 10 ve Muğladan 3 - 4 
derece farkeder. 

Bütün Muğla halkı yazın Temmuz 
iptidasından Teşrinler nihayetine, yani 
yağmurlar başlayıp ta, her yeri su ba
sıncaya kadar burada oturur. Karabağ
lar ı:eniı bir yeri işğal eder; üç binden 

Aydın Elektrik Şirketi 
AYDIN (Milliyet) - Esas mukave

lenamesinin vekiller heyetince lastik e
dil~iğini ve idP•e mecli~inin seçildiğini 
evvelce bildirdiğim Aydın şehri elektrik 
koopE.ratif şirketi faaliyete geçmiı ve or
tak yazılmağa başlanmıştır. 

Halkımız bu işte çok hasas davran
makta ve alaka t'Östermektedir. Şimdi
ye kadar kaydola;;lar mühim bir yekune 
tutınaktadır. Kayıt muamelesinin arkası 
alın:nca diğer sahada çalı§ılmağa baıla
nacakhr. 

Nazilli pamuk ıslah istasyonu 
AYDIN (Milliyet) - Valimiz beye

fendi, Nazilliye ciderek orada kurulacak 
pamuk tohumu ıslah iıtasyonunun inta
at işlerini tetkik etınişlerdir. Bu hususta 
vilayette teşekkül eden bir komisyon 
faaliyete gecmiıtir. Vilayet makamı is
tasyon binalarının bir an evvel yapılma
sı ve tesisatın bitirilmesi için çok yakın
dan alakadar olmakta ve sıkı takip et
mektedir. 

Aydın-Çine yolu buyuk bir 
ihtiyaca cevap verecek 

AYDIN, <Milliyet) - Geçenlerde 
Milastan Aydına eelen, bir arkadaıonız 
Aydın - Çine yolu hakkında Miliyette 
çıkan yazıtında ~ok haklı olarak Sirat 
köprüıüne benzettiği Azmak ilzerinde
ki döteme, şimdiye kadar Nafiaca tamir 
ettirilirdi. Geçen senedenberi bunun 
vakfı olduğu ve zengin vakfiyeleri bu
lunduğu anlaşıldL Fakat hiç bir ümran 
eseriııi .,.östermemek ve mevcutlan da 
tamir ettirmiyerek mahvetmek huıuıun 
daki azinden katiyyen dönmiyen Aydın 
Evkaf idaresi bun, reddetti. Bereket o
tomobil ve kaoyonlar Eylül 15 inde 
yeni yoldan işler.ıeğe başlıyacaklar ve 
bu Sirat köprüsünden k ,.tulacaklar. 

Çünkü yeni yolun bet köprüsü bit
miş, ikl köorü ile toprak düzeltmesi de 
15 Eylüle kadar bitirilerek gidiş, gelişe 
açılacaktır. 

Aydın - Cine yolu üzerinde 16 kilo-' 
metrelik kısmrncla fenni ~ğıtları Veki.
letçe tasdik olunmu§, 39,000 lira keıfi 
olan bu kısım d" münakasaya konulu
yor. 

Eylülde iki ıene evvel 70,00 liraya 
Yapılan ve iki •~nedir üzerinden geçil
lnİyen Dalama lıöprüsiyle bu yolu bir
ICftirecek Vayratın yapılmasına mükel
lef amelelerle baılaancak. 

Hududu ııeçemiyerek, Aydından bah 
•etmek nezaketini ı:öıteren arkadatıma, 
Eylül 15 ten sonra aydına yapacaklan 
ıeyahatte Sirat köprüsünden geçmek 
tehlikesine uğramıyacaklarmı ve bu yol 
da büyük intaat faaliyetine ıahit olacak 
farını salô.hiyettarlardan aldığım temi
nat üzerine müjdeliyorum. 

Aydında Paşayaylaya giden yol 
•. AYı;>IN, (Milliyet) - Aydının en 
ıyı mesıre yeri olan ve 130 metre • ..:a •• 
aeı..r·· ,_ 

•ırınde bulunan Paıa yaylasından 
geçec~ olan Aydın - Fata - Kahrat, Ti-

2
re4 Yk?l unun, liPaıa yaylasına kadar olan 

~. ometre "lr kısmının son noktaların 
d~ gunde 20 •mele çalıımakta olup 30 
Agustos Zafer bayramında b kı u smm a· 
ç:ılma merasi~j yapılacak ve Paıa yay
laskına otomobtlle gidip ıı:elıne kabil ola
ca tır. 

Valimizin viliyetimize hediye ettiği 
eserler içinde Paıa yaylası yolu ıüphe
ıiz en mühimdir. Bu yol açddıktan son
ra bir çok hasta yurttaşlar Paıa yayla
sına çıkacak ve ıifa bulacaklardır. 

ziyade yurt numarası saydım. Yurtların 
Önündeki küçük tarlalara Lostan ekilir; 
kavun karpuzu nefistir. Akılan, arpa, 
buğday ve sebzevat yapılır. Ağaçlann 
altına, her sene yeni alınan danalar ve 
keçiler bağlanır. Bu hayvanlar yaz ayla· 
nnda orada beılenir. Yağlandıktan son
ra, Karabağ specialitesi olan cpüryan» 
kebabı yapılır. Sucuklar, paotırmalar, 
kavurmalar, velh3sıl bütün kıtlık neva
lesini Muğla, Karabağlarda hazırlar. 
Kavurması kendilerinin olsun; fakat 
püryi.ni enfestir. Yere bir kuyu kaz1ltr; 
bu 1 metre derinliğinde bir nevi fınn
dır. içi tuğla ve çimento ile sıvanır. A
teı yakılır ve güzelce yağlanmıı, bahar
lanmı§, ıoğan ve domatesi bol bir oğlak 
aıağıya indirilir. Bu hayvan burada bir 
saat, belki daha fazla bir zaman piıer. 
Fınnın dibine sızan yağlardan da pl5.v 
yaparlar. Karabağların hiç eezilecek bir 
yeri yoktur. Aliıtmıyan bir kimse sıkın 
tıdan patlar! ihtiyar ve geniı kavak a
ğaçlarının altında. uzun sedirler ve ha
sırlar ııralanınıs kahveleri vardır. Bun
lardan en meth;.rlannın isimleri: Ayva
lı, Keyfoturağı, Tozlu, Berberler, ve sa
iredir •.• Yaylanın, geç eren Beylerce ü
zümleri de çok nefistir. Bu k~hvelerde, 
sabahtan ak~ama kadar sedirlere ırra
laımııı, gecelikli, takunya ve terlikli 
yerlilerin nargüle tokurdatıklan, kaifıt 
ve tavla oynadıklan, laklakiyatla vakit 
geçirdikelri görülür. Muğlada iıi olan
lar, sabahlan merkeplerine binerek işle
rine ıriderler. Akıam oldu mu, otomo
bil kornaları, merkep ıesl•ri ile irimle
rin içi dolar. Muğladan arası 25 - 30 
dakika olan Karabağlara bir akın ba§
lar. Vilayet merkezi yalnız yabancı tüc 
carlar ve memurlara kalır. Gecenin, yay 
lada bathyan serin bavasrna «Limona
ta» derler; herkes bu a~lama limonatayı 
içe içe rahat bir uykuya dalar. 

Aydında veremle mücadele 
AYDIN, (,Milliyet) - Halkımızın 

sıhhat ve sağliğiyle çok alakadar olan 
diğer sahalarda olduğu e-ibi sıhhat işle
rin de çok ehemmiyet veren valimizin 
Aydında bir verem mücadele cemiyeti 
kurmak hususundaki teşebbüsleri neti
celenmek üzeredir. Koktorlarnnızdan 
tC§kil edilen komite cemiyetin nizamna
msini hazırlamaya başlamıştır. 

iki şaki teslim oldu 
ADANA, 14 - Andirinin kıımar 

lı köylinden ve e§kıya reislerinden 
Hacı Bey oğlu Hacı ve arkadatı Dnru 
oğlu DeCle silah cephane ve bomba
larile beraber jandarma takip müfre 
zesine teılim olmuılardır. 

ilk incir 
AYDIN, (Milliyet) - tık tur

fanda incir Aydına ve bahçe sahi
bi tarafından valimiz beye takdim 
olunmuttur. 

İncir müstahsillerimize bereket
li mahsill, iyi fiat ve kolay satıt di
leriz. 

lzmir, Muğla, Denizli Vilayetle
ri incir mıntakaları da Aydın incir 
mücadele müfettitliğine bağlan
Dllf ve vekaletten Müfettit Nadir 
Beye tebligat yapılmıttır. Nadir 
Bey bugünlerde bu vilaı_ç_tlerdeki 
incir ağaçlarını gezecek ve raporu
nu vekalete ulattıracakbr. 

İncir Müeadele Müfettitliği in
cir kurdu ile mücadele için timdi
den tedbirlerini almış, kadrosunu 
hazırlaınıftır. Geçen sene çok fay
dası görülen mücadele, bu sene 
daha sıkı yapılacak ve geçen sene 
elde edilen tecrübelerden istiFade 
edileceği için daha çok fayda elde 
edilecektir , 

--o--

İzmirde altın madeni mi? 
ANKARA, 14 - lzmirde tüccar

dan Boldanlı zade Emin Bey, lzmir 
civarmda, aahile yakın bir yerde bir al 
tın madeni daman keıfettiğinden ba 
hiıl!. bir tirket teıkili için buraya gel 
mittir. lı bankasile müzakerede bulu 
nacaktır. lktı&at vekilinin Ankarava 
avdetinden aonra bu it halledilebile
cektir. 

Altın madeninin çok zenırin oldu
iu iddia ediliyor. 

Aydınlılar lstanbula geliyorlar 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

Kırmızı Ay Cemiyeti Halkevi ile 
elbirliği yaparak latanbula bir se
yahat tertip etmektedr. Seyahate 
bir çok yurttafların ittirik edece
ği anlatılıyor. Bu seyahatta Bursa 
ve Yalovaya da uğranacaktır. 

Nazillide piyango 
NAZlLLl, (Milliyet) - Nazilli 

Halkevi tarafından atlı spor kulü
bü menfaatine tertip olunan piyan
go dün çekilmit ve 400 liralık Ma
car kısrağı Aydın vilayet daimi en
cümeni azalarmclan Ahmet Emin 
Beye çıkmı~tır. 
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Germencikte 
İmar işleri 
Çarşı bitirildi, yeni kal

dırımlar yapılacak 
GERMENCiK, <Milliyet) - Nahi

yemiz Belediyesinin imar faaliyeti hızla 
yürümektedir. Evvelce yapılacağını bil 
dirdiğim, Yuğurt çarıısı bitirilınİftir. 
Onümüzdeki Peqembeden itibaren te
reyağı, yuğurt, peynir gibi gıda madde 
]eri pazarda açık yerlerde ve toprak üs
tünde satılmıyarak yeni çarşıda satıla
caktır. 

Belediye l:ıu •ene bütçesine 5000 met 
re mura "ıha kaldırım in.~ası irin tahsisat 
koymuıtu. Kal<l:.rım inİasın.; başlanmıı 
ve bir ay i~inde 1500 metre murabba 
kaldınm yaptmlmıştrr. 

Belediyemizin çalııkan reisi Tahir 
Beyin memleketin imarı ve Belediye it
lerinin Belediye kanunu çevresi içinde 
yürüme5i ve e]de edilen neticeler nahj .. 

ye halkını çok memnun etmektedir. 
-0--

Nümune köyünde b~yrak 
ÇINE, (Milliyet) - Dünkü Cuma 

günü §RZa fırka idare heyeti Kayma
kam Bey, Belediye reisi ve bütün me
murların iştirakiyle, hükUmetçe nümu .. 
ne köyü yapılan Karağular köyün• gi
derek bayrak çekme merasimi yapmI~ .. 
!ardır. 

Bayrağı köyün en ihtiyarı çekmiş ve 
Fırka resi Atıf Bey Cümhuriyetin faziT 
leti ve sancağın kutaiyeti hak.kında söz 
ler söylemiştir. 

Didenlere, köylüler ayran sunmuı
lardır. Köyden eeç vakit dönülmüıtür. 

Aydında belediye tahsilatı 
A YDilN, (Milliyet) - Beledi

yemiz tahsilatı normal seneler a
yarında gitmektedir. Maaşlar iki 
aydır muntazaman ay batında ve
rilmekte ve belediye borçları gü
nünde tediye olunmaktadır. 

Senelerdenberi istenmiyen bir 
çok belediye hakları takibat neti
cesi tahsil olunmuttur. Bu meyan
da 300 liraya kadar belediyeye bor 
cu olan mükellefler de vardır. 

Bayramiçte filoksera 
BA YRAMIÇ, (Milliyet) - Bu 

sene kazamız ve havalisi bağlarına 
"Filoksera,, hastalığı arız olduğun
dan mahsül geçen seneye nisbetle 
yüzde yetmit bet noksandır. Bağcı
lanmız pek fazla mutazarrır oldulC 
!arını söylemektedirler. 
.. , .. ll!B ............... =-ı .. 

Hali tasfiyede 

Barut ve Mevaddı 

İnfilakiye İnhisarı 
Türk Anonim Şirketinden: 

Hali tasfiyedoe BARUT VE MEV AD
DI İNFILAKIYE İNHİSARI Türk A
nonim Şirketinin heyeti umumiyesi 
1933 sen....,.i eyIO.lüıuın 2 ıriırı.e müsadif 
cumartesi günü saat 10 da Şirketin Ga-
1atada Bahtiyar hanındaki merkezinde 
fevkalade surette toplanacaktır. Muhte
rem hissedarların bi!.esa.te veya bilveka
le hamil ve sahip bulundukları sen.etle
ri içtima gününden en az bir hafta ev
veline kadar Şirket Tasfiye heyetine 
tevdi ederek hülnıl varakası alıına1arı 

ve muayyen gün ve saatta Jçtimada ha
zır bulunmaları ric.a olunur. 

Ruzname: 

1) Tasfiye memunlarının tasfiye me
saisi hakkındaki raporlarının kıraatı. 

2) Tasfiye hesaplarının vaziyeti 

3) Şirket aktifirun tasfiyesi hususun
daki i tilafnamenin tedkik ve tas.diki 

4) Şirketin eski Meclisi İdare azala
rı ve murakipterinin tebriyesi hakkın
da kazar itası. (6374) 

lıtanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 

hakkındaki nizamnameye tevfikan ma

aş cüzdanı üwrin.e ödüııç para vermek 

euretilc icray.i ticaret etm~k iizcrc ken· 

disine izin vcriJmiş olan lstanbulda &

yazıtte Sarnıçlı han.da 6 No. lı yazıha

neyi kanuni ticaretgah yapmış olan 

Kayserli 1291 doğumlu Rum mil.lıetin

dcn Taşçı oğlu Milıaiaki efendi bu ke
·re müracaatla Hcaretini teTk ettiğini 

beyan ite teminat akçesinin geri veril

mesini istediğinden yukarıda yazılı mu

aıncleden dolayı kendisile alaka ve ili

şikleri olanların hakları varsa ar;ınuk 

üzere birer hafta fasıla ile Y<\f•l.:.. İ<la 

olan 3 ilandan iti.haren 3 ay zarfında 

n1umaileyhe veyahut dairemize evrakı 

müsbiteleml.c müracaatları ve bu müd
detin hitamından sonra mevcut olan te
minat akçesi geri verileceğinden artık 

bu baptaki taleplerin din:C.,miyeceği 
bilinmek üzere keyfiy<>t nizamnamenin 

15 inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

(6381) 

• 

IImit nasıl 
Eğleniyor 
Eğlenceler hazan sefalı, 

hazan cefalı oluyor 
IZMIT, (Milliyet) - Bu sene yaz, 

lzmite naz ve niyazla gelen bir naze .. 
nin oldu. Buna rağm.en ıehrimizde 
yaz mevıimi fena geçmiyor. Her gün .. 
kü hayat menalelerinden yorgun, ar
gın dönenler gezmek, hava almak ih
tiyacını duyuyor. 

Ağustos güneşinin bunaltıcı sıcak .. 
lığının izleri alı::tamları yavaf yavaf 
silinirken, renk renk, çe§it çeşit elbi .. 
sel. re bürünen, yan iğilmiş, çapkınca 
giyilmiş berelerile genç kız ve kadın
ları, kolları aıvalı, yakası açık, fiY.aka
sı yerinde delikanlıları kab vapur iı
lceleıinde, kah Saray bahçesinde, kah 
Boıtanlarda gezerken görür bu, neıeli 
kafilelerin gamsızlığından zevk duyar 
aınız. Körfezin nihayetlendiği yerde 
mini mini bir adacık büyük rağbet gö 
ren hüda) 1 nabit bir plajdır. 

Burada bir aktam kadınlar bir ak
fam erkekler banyo yapar. Şen, gev
rek kahkahalar yükıelir. Bu saatler
de Belediye bahçesi bir mabıer gibi 
kalabalıktır. Nisbeten yatlı, insanlar 
buraya ırelir, denizde yapılan eğlen
celer.i seyrederler. Bu yıl sandal isim
leri de enteresandır. Yavrum, Cicim, 
Çapkın. . bu kabilden. . Gece sine
malar, yer bulunamıyacak kadar kala 

/;z;mitin saat kulesi 

balık olur .. Film de ırüzel olur&a bu 
kalabalık kat kat artar. . Pazartesi 
akıamları Üssübahri binasında veri
len konserlere ıehrin en mümtaz ai· 
leleri, tabıiyetleri ırider. Orkestranın 
sanatkar gençleri, muhterem ıefi Ih
san Bey bol bol alkı§lıomr ve tombala
da ıans tecrübeleri yapılır. Denilebilir 
ki bu haftada bir ak§am lzmitin en 
temiz, eğenceli bir geceıi olur .• 

Cuma günleri hayat bam başkadır. 
Gençler yapılacak lik maçlarını sabır
aızlıkla beki ı:Ier, dedikodusunu gün
lerce evvel yaparlar. Yeni yapı1makta 
o!an mıntoıka aahaaı binlerce meraklı· 
!arla dolar. Burada me;in topa deh
ıetli ve cazibeli bir merak var. Ma
halledeki çocuklar bile ya ldmanyurt
lu Ya lttihatsporludur. Bir vakitler 
lzmit gençlerinin çoğunu muhtelif 
sporlarla uğratır, ç.alı§ır görür, için i· 
çin sevinir, takdir ederdik. Şimdi ba
kıyorum boksun Con Tüneyleri, Gü
reıin cakalı elemanları, denizin yunua 
lan birer birer göriinmez oldular. Ne
redeler acaba? .• 

Cuma günleri vapur iskelesini tık
lım tıklım dolmu§ görürsünüz. Değir
mendere, Gölcük mesirelerine git
mek için halk akın akın motorlara 
binerler. Herkesin elinde aep~t. yiye-
cek nevalclerle Felekten hoşça bir 
gün daha çalmak istrler. lakele ko-
mik sahnc~eTle d:>ludur. Kalabalıkta 
bağıran, k'l~an, haykıran insanların 

sesleri perde perde yükselir. Bir an o
lur ki hep n=arlar ıu iri yarı adamın 
teli.ılı, haline bakar gibi olur: 

- Kız Giillü Güllü. . Seı veren ol
mayınca olanca hızıyla haykrrır: 

- Avrat değil ya,. ayı ayı ... 
Bu haller dönerken de aynile vaki

dir •. Cur:ıa günleri gezmeğe, eğlen
oıeğc gidenler, bazap safalı ve hazan 
da bir hayli cefalı bi,r alemden sonra 
tchre döner, yorırunluktan pel tele:ıen 
vücutlarını ·yataklarının yumuıak set
rine ırömerler. • • lzmitte yaz böyle 
geçiyor. • Cevdet Y AKUP 

-o-

Harabeleri ziyaret 
NAZiLLİ, (Milliyet) - Nazilli 

Halkevi mensuplarından 40 kiti, 
halkevi bandosunu da beraber ala
rak Karacasu kazasındaki Geyre 
harabelerine gitmişler ve tettikatta 
bulunmutlardır. 

Karacasu fırka heyet seyyahla
rı misafir ederek şereflerine öğle 
yemeği vermiş ve harabelerde tet
ki'.mt yap•!ırken b<:>~abcr bulu;ımu~ 
lo.rctıı· . 

Nazilli H~lkevi bu hafta da Sel
çıik hr.rebelerine bir se; •. !lut tertip 
edecc! .. tir. " 

Bandırma ihraç mevsimine hazırlanıyoı 
....... ------

Bandırmanın denizden görünüşü 

BANDİRMA, (Milliyet) - Ban- bin çuval keten tohumu aevkedil
dırma işlek bir ticaret merkezi, ay- mektedir. 
ni zamanda çok mühim bir ihracat Zahire tüccarları ve ecnebi tir
iskelesidir. Her sene buradan Av- ket mümessilleri, timdiden müba
rupanın muhtelif limanlarına bil- yeaya b~lıyarak anbarlarına depo 
hassa Marsilya, Tiryeste, Ceneve ettirmektedirler. Pek yakında Av
Hamburg, Barselona külliyetli mik rupaya sevkiyat başlamıt olacak. 
tarda zahire ve hububat ihraç edil- tır. 
mektedir. Bu yıl mahsulün bere- Zürra bu seneki bereketten mem 
ketli olması ihracat miktarını ar- nun ise de, fiatlerin çok dütük ol
tıracaktır. Tahmine nazaran yeni masından müteessirdir. Geçen se
mahaulden Avrupaya 12 bin kusür ne 5 buçuk kuruta satılan bakla 
ton bakla, 17 bin ton yulaf, 5 bin bu sene 3 kuruttur. Diğer mahsul 
ton burçak, 3 bin ton nuhut ile iki fiatlerinde o nisbette düşüktür. 

Yerli mallar 
Sergisi kapanıyor 
Dün sergiyi Dahiliye ve
kili ve Recep B. gezdiler 

Yerli mallar sergisi bu ak~am saat 
23,5 (yirmi üç buçukta) kapanacaktır. 
Sergiyi dün 30 binden fazla ziyaretçi 
gezrniıtir. Son gün olması münaıebetiJe 
bugün sergiye çok fazla tehacüm olma
sı ihtimalini anzarı dikkate alan serl'i 
tertip heyeti bu hususta İcap eden terti 
batı almııtır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası umuıni ki, .. 

tibi Recep Bey dün öğleden sonra ser
giyi ziyaret etmiştir. Recep Bey bütün 
pavyonları sergi tertip heyeti memurla 
nnın rcfakatile gezmiı ve hemen her 
pavyon hakkında izahat almıştır. 

Akşama doğru Dahiliye V <kili Şük 
rü Kaya Bey de sergiyi ziyaret etti ve 
bütün pavyonlan gezdi. Vekil Bey ser
giden aynlırken: 

- Çok terakki var bu ıene, sergi faz 
la muvaffak olmuı. Diyerek ıergi heye
tini tebrik etmiş ve muvaffakiyetler di
lemittir. 

Cümhuriyet gençler mehafili sergi
ye iıtirak eden firma sahipleri ıerefine 
dün aksam bir veda müsameresi vere .. 
rek « Y ~pııkanlan komedisini temsil et
miılerdir. Gençler bu temsillerinde mu 
vaffak olmu!lar ve alkıılanmı§wdır. 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddeai No. 33 
5936 1917 

Satılık ŞEVROLE Kamyon 
29 model çalışu halde, .J.astik.Jeri yeni. 

Betiktaş, Akaretler, Azi•iye 73 (6368) 

5451 

Serir bir katil • 
AYDIN, (Millliyet) - Çinenin 

Akçaova nahiyesinin Belen köyün-

\ 

de 23 gün evvel çok feci bir cina
yet olmu~tur. Bu köyde 10 yatla- •• 
rında Mehmet oğlu Mustafa kırda 
öküz güdüyorken, ayni köyden ge
ne Mehmet oğlu Mustafa ismınde 
bir terir tasalutta bulunmut ve ciir 
münü örtmek için 10 yaşındaki 
Mustafayı göle atmış ve öldürmüş 
tür. 
Akşam köye dönmemesinden 

aüphelenen ana ve babası ertesi 
gün Mustafanın cesedini göl kena· 
rında buluyorlar ve hükilmete ha
ber veriyorlar. Meseleye el atan 
hükilmet katil Mustafanın ortadan 
kaybolmasından şüpheleniyar ve 
Mustafanın tutulması için teı ti bat 
alınıyor. 23 gündür izini saklıyan 
şerir yakalanacağım hissedince 
Aydın Cümhuriyet Müddeiumunıi· 
liğine teslim olmuftur. 

- -u-

Aydın hanımlarının yerinde 
bir teşebbüsü 

AYDIN, (Milliyet) - Nüfuaun 
iiremesi için en mühim çare çocuk 
ölümünün önüne geçmek olduğu 
herkesin bildiği bir hakikattir. Ço
cukları ise en ziyade süt çağmda 
tehlikeye maruzdurlar. Bunu dik
kate alan Aydın münevver hanım
ları "Süt çocuklarını himaye ce
miyeti., namile bir cemiyet kurma· 
ğı tasarlamıtlar ve bu çok ye~inde 
düşüncelerini faaliyet sahasına 
dökmek üzere birbirlerile ter.o '>büa 
ve temasa b~lamıtlardır. · 

Hanımlarımızı bu çok yo. ::ıde 
tetebbüslerinden dolayı ltu!lula
mak ve muvaffakiyet diler_o:: bir 
borçtur. 

Akyazı Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden1 

Akyazı Askeri kereste fabrikası ambarlarından takribe:::ı 
(2000) metro mikap muhtelif cins mamfil kerestenin Adapa· 
zarı Şimendifer istasyonuna ve fabrikanın Kürtlarıiı ormanın
dan (2000) metro mikipçam ve küknar tomrujunun dokur. 
çunda fabrika şubesine ve bu fabrika ıubeainden mamfil ve 
gayri mamfil kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambarı-

. na nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yimü gÜn müd
detle ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakaaaya vazedilmiıtir. 
4 eylfil 933 pazartesi günü saat 14 de Adapazan Maliye daire· 
sinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile veyahut muteber banka mektuplarile komisyon 
mahsusuna ve şartnamesini görmek isteyenlerin de Fabrika 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (4085) 

Istanbu! Gümrükleri 
Başm~dürlüğünden: 

1 - İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüiüne 14 lira asli 
maaşlı bir telefon memuru alınacaktır. İmtihan günü 20 ağua. 
tos 933 pazar günü saat ikidedir. Taliplerin imtihana girebil
mek hakkını haiz olduklarını at ağıda yazılı evrakın imtihan gÜ 
nünden bir gün evvel Başmüdü riyete teslim etmeleri liznndır. 

A - Oturduğu yerin adresini göstermek şartile istida. 1 

B - Bir Orlamektebinde n veya daha yüksek mektep me
zunu ise şahadetnamesi ve çalış tığı yerden sertifika ve askerlik 
le alakası olup olmadığına vesika. ı 

C - Hükfunet Doktorluğundan muııaddak sıhhat raporu 
ve ş"1h:ıdetn:ı. esi. (4087) 
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1 Emlak ve Eytam Banka•1 ilanları 1 

M.ev lııii ft nevi Teminet 
LiRA 

565 &ybelfada Pçu Sok. ıı No. ılı mu 30 
563 Büyübda Cuma Tepeai • 184 par ..ı 1 No. ll 5600 metn taırlc 
559 Bttyükada Niam ada 172 pm-1 7 No. lı 2762 metre -ıa 

112 
28 

557 Büyükadıa Khoam Yuoe tqııe .ıa 206 pueel 6 No. Jı 10468 me1re taııJa 105 
556 BüyWıada Kanmil ppıhelleej .O. 11 5 parsel 2 No. Ja 2094 metre aT&a 26 
558 Büyülıada Nizam Y..oc ~ ada 206 J*W1 4 No. 1ı 2031 metre bahçe 10 
560 Büylikacla Ni:ıam ada 159 parael 4 No. Lı 866 metre arsa lS 
561 ., ,. ada 208 panel S No, Lı 23S metre çamlık 10 
562 ,. ,. Aplıılar yolu ada lS a parsel 1 No Lı 

482 metre çamlık 
564 ., ., Ziyepqa yolu ada 15 4 paraol 14 No. Jı 505 metre tat'lıı 13 
482 Beyoğlu HU..Cym Ala mehaU..i Vit ne 90kağı cedit 19 N. h 26 mette aıs 5 

Balada muharrer 56S, S63 J!ıS9, S57., S56 eaaa No. lı em
lak 8 takıitle ve diğerleri pazar a bilmüzayede aatdacağm
dan taliplerin ihaleye müaadif 2 Eylfil 933 cumarteai günü ıaat 
on altıda ıubemize müracaatları. ( 4099) 

Şirketi Hayriyeden: 
1 - Aktamları 17,45 de Köprüden Ha rem ve Salacağa olıan 224 mımeralı derle 

225 numaralı avdet ı;eferinin Ağııstosun on altıncı çaışamlıa akşamın.dan itibaren 
on be:§ dakika ııonra icn oJunacağL 

2 - Sabahları Köprüden 8,15 .dıc hareketle doğru Yenimah•lleye giden vapunıl\ 
R. Kavağı, Altınkum, A. Kavağı ve Sütlilce iBkeWcri için Yenimahalle de 18 numa-
ralı aefere aktarma vereceği ilan olunur. {6399) 

Istanbul Kadastro 
Heyetleri Reisliğinden: 

Eminönü kazaaı dahilindeki Balabanağa, Tülbentci Hüaa
mettin ve Hoca Gıyaıettin mahallelerinde kain gayri menkul 
malların 1-9-933 cumarteai gÜnünden itibaren Kadaatro tatbi
katı yapılmağa başlanacaktır. 

• Bu tatbikatta hakkı mülkiyet ile her hangi mülkün diğer 
mahaller üzerinde hava ve geçit hakkı gibi hakları da tesbit e
dilecektir. . 

MezkUr mahaller dahilinde ki gayri menkfiller de alakadar 
olanlara mümkün olabildiği kadar davetnameler de gönderile
cek ve bunlar da kendilerinin hangi günler de hazır bulunma
ları lizım geleceği gösterilecektir. 

Muayyen günlerde davet olunan veya davetnameleri ken
d~erine iaal edilememiş olanların davetnamelerle birlikte gön
derilecek beyannameleri ve imza eyleyerek nüfus hüviyet cüz
danı ve Tapu ıenetleri ve diğer devlet tebaasından bulunaiıla
rın da haiz oldukları tabiiyetler ini muıaddak evrakı resmiyeyi 
birlikte alarak mahallelep .dahilinde bulunacak Kadaıtro poıta 
memurlarına müracaat eylemeleri ve bu mallar da kiracı bulu
nanların da müddet zarfında mal sahiplerini haberdar eyleme
leri lüzumu ilan olunur. (4101) 

Halkalı Ziraat Mektebi 
Çiftliğinden: 

Kilo 
15,000 Buğday 
20,000 Arpa 
75,000 Makina ıamanı 

4,000 Yerli kuru bakla 
1,400 Kıbrıı kuru bakla 

12,000 Yulaf 
l 0,000 .Kaplıca 

300 Kuşyemi 
20,000 lmrallı kuru ı oğan 

Yukarda Müfredat ve miktarları göıterilen hububat ve er
zak aleni müzayede ile satdacaktır. Taliplerin iki yüz yetmiş 
beş lira muvakkat teminat akçeıile birlikte eylôlün yedinci per
şembe gÜnÜ saat on beşte Yeşil köy civarında Halkalı Ziraat 
Mektebi çiftliği idare heyetine müracaatları. (4084) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

7-8-933 de yapdan kapalı zarf münakaaaaında talip çıkma 
dığmdan pazarlıkla aatm alırunaaı icap eden (3748) çift yerli 
ıarı yemeni pazarlığı 17-8-933 Perşembe günü ıaat IS den 16 
ya kadar yapdacağmdan iıtekli lerin şartname ve nümuneyi 
gönnek Üzere her gün ve pazar lığa girmek için teminatı evveli
ye makbuzile beraber mezkUr gijnün muayyen aaatinde komiı 
yonumuza müracatlan. (4102) 

E2 =-= 
tJ, illiyet'ln romanı: 18 

AC 1 
rBll ~ .. : · .. . •.•\ ~· --· -

Yuan: G. de la FOUCHARDIERE 
M. Lemourerier kendisini Iİaıul bu

auaunda aon derece müateit addeder, 
her hangi bir ecnebi liaanile ifadeime
ram edebileceğini aanırdı. Onun na
zannda bir Çinli ile konupnakla bir 
Eakimoya dert anlatmak arumda bir 
fark yoktu. Bunun içiıo aöyled.iğini 
hızlı aöylemek ve Hncilerin fraıuızca 
konuımaaını taklit ,etmek kafidi. 

- Burada, Saint - Jean aalonu ••• 
Karyolalar. . . haatalar. . Nizamna
me mucibince baatalar karyolada •• , 
Fedakar memurlarnnıa baatalara ba
kar • • . çok iyi .• Ooooo.. Naadaın 
bakalrm? 

Bicard solundaki haatanın önünde 
durup elini uzattı. Bunu yapmaktan 
maks.adı belki de Fraıuı:ı Demokraai-

Tercüme: Ki.mran Şerif 
ainde uhuvvet prenaipinin hakkile tat
bik edildiğini Çinlilere gÖatemıekti; 
bu auretle aarı benizli Prena memleke
tine dönünce, Franaada yükaek bir 
memunın arkaüatü yatakta yatan iba 
dınaatan bir adam önünde ayakta du
rup elini aıkbğma tahit olduğunu an• 
latacakh. 

Bu halde ıatalıyan haata kendiaine 
uzahlan eli tutup aıktı. 

Fakat bu aırada baatabalucm mü
dahale etti: 

- Aman Müdür Bey, bu haatada 
uyuz .,lduğu anlatıldı. . Bu akşam 
Saint - Louia haatahaneaine nakledile
cek ... 

- Neeee? ... Demek buraya artık 
uyuz haatalar da alıyoraunuz, öyle 

MiLLiYET SALI 15 ACUSTOS 1933 

1 İ~t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ua:;:;:ı 
Elli beş kişiyi taşımak üze- kilo ıalaşpur temizlik bezi l 7 -

re altı gÜn müddetle tutulacak 8-933 perşembe günü aaat 
dört otobüıün her bir adedine lS,30 dan 16 ya kadar pazar
bir günlük için 4S lira teklif lıkla satın alınacaktır. Şartna
edilmiştir. Bu fiattan aşağı o- mesini görmek iıteyenlerin 
tobüs kiralamak iıteyenlerin her gÜn ve pazarlığa girecek-
1 S-8-933 salı gÜnÜ saat on iki- lerin belli saatte Merkez Ku
ye kadar Tophanede Merkez mandanlığı Satmalma Komiı
Sahnalma komiıyonuna gel- yonunda hazır bulunmaları. 
meleri. (173) (4073) (182) (4106) 

5433 .,..,..,. 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müeıseaat ih
tiyacı için bin iki yüz altı ton 
Lavamarin ve üç yüz ton krip
le kömürü 23-8-933 çarşamba 
günü ıaat 14 te kapalı zarfia 
ıatm almacaktır. Şartnamesi
ni görmek iıteyenlerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli ıaatinden teklif mektup
larını Merkez Kumandanlığı 
satın alma komiıyonuna ver-
meleri. (128) (3768) 

5080 

* * * 
lıtanbul Deniz Yollama Mü

dürlüğü emrinde mevcut iki 
numaralı şat 16-8-933 çarşam 
ba gÜnÜ saat on dörtte aleni 
münakasa ile tamir ettirilecek
tir. İsteklilerin şartnamesıni 
görmek için her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli vak 
tinde Merkez Satın alma Ko
miıyonunda hazır bulunmala-
rı. ( 1113) (3623) 4985 

:f."" Ji. 

Levazım İşleri Daireai İstan 
bul Yollama Müdürlüğü em
rinde mevcut Sarım ismindeki 
Romorkör 23-8-933 çarşamba 
gÜnÜ saat 15 te kapalı zarfla 
tamir ettirilecektir. Şartname
ıini görmek iıteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek
lerin belli saatinden evvel tek
lif mektuplarını Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komis
yonuna vermeleri. 

(127) (3767) 5079 
• 

Deniz Yollama Müdürlüğü
nün ihtiyacı için 7500 kilo • 
Motorün yağı 31-8-933 per
şembe günü saat IS ten lti,30 
za kadar açık münakasa ile 
satın alınacağından şartname
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli ıaatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(143) (3903) 5239 
... * * 

Harp Akademisi Hayvana
tının ihtiyacı içia 150,000 ki
lo Kuru Ot 31-8-933 perşem
be günü ıaat lS,30 dan 16 ya 
kadar aleni münakasa ile satın 
alınacaktır. Şartnameıini gur
mek İsteyenlerin her gÜn ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı aatın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(141) (390S) S241 
* • 

Topçu Atış mektebi ihtiyacı 
için dokuz kilo ıaf vazelin, 
dört kilo ince saatci yağı, on 
dokuz kilo B marka mobiloil 
yağı üç kilo BB marka mobi
loil yağı, iki kilo gliserin, iki 
kilo bolvazbiratör senıen iki 

mi? • • Ya nizamname? •• Nizamname 
buıralh mı oluyor? •• 

Bicard'm yatağının önünden bir 9ey 
aöylemeden geçti, Bouif endi§eli bir 
tavırla müdürün hareketlerini takip 
ediyordu. Müdür aağ tarafındaki haa
taya hitap etti: 

- Eee, dostum .• !teni geçen hafta
dan daha çok iyi gördüm. • Naaıl? •• 
Jyi yahyors~. değil mi? .. 

Bouif au kahlmamıt bir Defe ile, 
aöze kanımaktan kendini alamadı. 

- Elbet te iyi göreceltıin yahu ..• 
Ama da aöz yahu. . . ilahi. . Hiç gü
leceğim yoktu. • Şimdi neredeyae ök
aürüğüm tutacak. • içimde aletlerime 
vanncıya kadar her tarafım ağrmuya 
baıladı. . Hay Allah iyiliğini verain .. 
Elbet te iyi göreceksin. A, devletlim ••• 
Bu aenin geçen hafta gördüğiin basta 
değil ki •• 

- Değil mi? •• 
- Değil ya. • • öteki aizlere ö-

mür. . Salı aababı defnedildi, . Gide
ceği yere aitti .• 

M. Lemourerier artık Bouif'i dinle
miyordu bile. . Gözleri tatkınlıktan 
faltatı gibi açılmıJtı. 

- Bu ne? .• Bu ne demek? •• 

Kuleli Lisesinin 1700 takım 
pijamasına verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 19-8-933 cu
martesi günü saat 15 e müna
kasaıı talik edilmiştir. İstekli
lerin şartname ve örneğini gör 
mek için her gün ve münakaaa 
ya girişeceklerin belli vaktin
de Tophanede Merkez Satınal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 

(180) (4104) .,. .,. .,. 
Topçu atış mektebi için beş 

yüz kilo benzin ellişer kilo B, 
BB mobiloil marka yağ ile on 
kilo vazelin ve üç kilo üıtüptü 
pazarlıkla 17-8-933 perşembe 
günü saat 1 S,30 dan l 6 ya 
kadar alınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini gönnek üzere 
her gün ve pazarlık günü bel
li saatte teminatlarile T opha
ne de Merkez satmalma komis 
yonuna gelmeleri. 

(181) (410S) 

Merkez Kumandanlığı hay
vanatr ihtiyacı için pazarlıkla 
alınacak otuz bin kilo kuru o
dun pazarlığr· 15-8-933 aalı gü 
nü ıaat 11 den 11,30 za kadar 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satın Alma komis
yonuna gelmeleri. 

(186) (4110) 

Merkez Kumandanlığı Hay
vanatı ihtiyacı için pazarlıkla 
alınacak kırk bin kilo Saman 
pazarlığı 15-8-933 aalı gÜnÜ 
ıaat 1 l den l 1 ,30 za kadar 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlarile Tophane
de l\1erkez satın alma komiı
yonuna gelmeleri. 

(187) (4111) 

Harbiye mektebi ıçın yüz 
top 68 X 100 eb'admda Simi
li kağıt 17-8-933 perşembe gü 
nü saat 1 1 den 1 1 ,30 za kadar 
pazarlıkla almacaktır. Talip o
lanların belli gÜn ve ıaatte 75 
lira teminatlarile Tophanede 
Merkez satın alma koınisyonu
na gelmeleri. (18ö) (4112) .,. .,. .,. 

Maltepe piyade atış mektebi 
için on kalem hedef ve malze
mesi 22-8-933 salı günü ıaat 
14 de pazarlıkla alınacaktır. 
Talip olanların her gün ve pa
zarlık günü muayyen saatinde 
teminatlarile Tophanede Mer
kez Satın Alma komiıyonuna 
gelmeleri. (171) (407S) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müesseseler için on iki 
bin kilo Nohut otuz bin kilo 
kuru fasulya dokuz bin kilo 
zeytin 9-9-933 cumartesi gü
nü sıra ile ıaat 14, 15, 16 da 
ayrı ayrı üç şartnamede aleni 

Gözlerini uğuıturduktan aonra hay
retinin aebebini izah etti: 

- Sigara içiyor!.. Hıuta sigara i
çiyor! ••. 

Bouif baıile tastik etti. 
- Sigara, ya ... Beğenemedin mi? 

Eğer tütün kokusu rahataız ediyorııa.. 
Bouif bu sözleri aöyledikten sonra 

rahatını bozmanın kendine dütmediği
ni gösteren bir ip.ret yapb, sonra pek 
ala bir mazeret olarak kabul edilebi
lecek bir mütalea dermeyan etti: 

- Hem nedir, canım? .. Ben aizin 
karagözünüze qık olup kendi ayağım 
ile buraya gelmedim ki .• 

- Haata sigara içiyor! •• Nizamna
meye tiddetle muhalif bir hareket •.• 
Buraya bu sigaraları kim aokuyor? •.• 
Söyle, doatum, aana aöz gelmez.. Ka
bahat aigarayı getirende.dir ... Haataba 
neye bu aigarayı sokan adamın iamini 
aöyle .•• 

Bouif itaret parmağım M. Lemou
rerier'ye doğru uzatarak cevap ver
di: 

- Sizi 
- Ben mi? Bu ne demek? •. 
- . Uyuza yakalanan arkadaıın eli-

11ıi sıktığınız zaman, sigarayı pardösü-

münakaaa ıuretiyle satın alı- 1 pı--ı·---------• 
nacaktır. İsteklilerin şartna- Alemdar Zade Mehmet 
melerini görmek için her gÜn 
ve münakasalarma giri11ecekle 1 

rin belli aaatinde komiıyonda 
hazır bulunmaları. 

(179) (4067) 

Gülhane askeri haıtaneıinin 
buhar ıemaver kazanı ve tefer 
ruatı 22-8-933 aalı günü saat 
11,30 dan 12 e kadar pazar-

1 

lıkla ıatın alınacaktır. Şartna• J 

meaini görmek iıteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
miıyonunda hazır bulunmala- ı 
n. (170) (4076) : 

Gülhane Aıkeri haıtanesinin 1 

ihtiyacı için 33 kalem eczayı ' 
tıbbiye alatı 22-8-933 salı gii
nü ıaat l 1 den l 1 ,30 kadar 
pazarlıkla satın almacakbr. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün ve pazarlığa gire 
ceklerin belli vaktinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
miıyonunda hazır bulunmala 
rı. (17S) (4071) 

Harbiye mektebinin 5000 
kilo yataklık pamuk ve yünle
rinin hallaçlandırdmaıı aleni 
münakasa ile yaptırdacaktır. 
Münakaaaıı 10-9-933 pazar 
giinü saat 14 den 14,30 a ka
dardır. Taliplerin şartnameai
ni görmek üzere her gün ve 
münakasa gününde belli saa
tinde teminatlarile Tophane
de Merkez Satınalma Komiı
yonuna gelmeleri. 

(172) (4074) . . .. 
Harbiye ve merbutu mektep

ler için 3000 kilo kuru faıulye 
9-9-933 cumarteai gÜnÜ saat 
17 de açık münakaaa ıuretile 
ıabn alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve münakaıaıına girişe
ceklerin belli saatinde komiı
yonda hazır bulunmaları. 

(178) (4068) "'.,..,. 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı müeıseıeler için 30,000 
kilo pirinç 9-9-933 cumarteai 
günü ıaat 14,30 da kapalı zarf 
la satın alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
münakaaaya girişeceklerin bel 
li ıaatinden evvel teklif mek
tuplarını komiıyon riyaıetine 
vermeleri. (177) (4069) 

vapuru 

BÜLENT 
Vapuru 16 ağwıtoa çaqamba ııünü 
(Zonguldak, lnebolu, Samaun, Or
du, Gireson, Trabzon, Rize, Mapav 
ri, Pazar ve Hope) ye azimet ve av
dette ayni iakelelerle Sürmene, Vak 
hkebir, Görele, Ünye ·..e Ayancığa 
uğrayarak avdet edecektir. Acen-

teai Ali.iye Han No 1 Tel 21037 

(6371 ) 

t#IMMMI~ 
KARADENiZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 17 Ağuatoı 

PERŞEMBE 
günü ak§amı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samııun, Ordu, Gireaun, 
Trabzon, Sürmene, Rizeye • .zimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafailat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalıiına müra
caat. Tel: 21515. (6372 

Deniz Yolları lıletmeıi 
ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübap Tel. 42362 
Sirkeci Mühlirdar zade han 

Telefon: 22740 

iSKENDERİYE POST ASI 

ANKARA 
vapuru 15 Ağustoı Salı gDnli 
saat 11 de Galata rıhtımmdan 
İzmir - Pire - fsk•nderiye'ye 
kalkar. [4044) 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ 
Vapuru 16 Ağustos çarşambı 
günü saat 18 de Galata nhtı
mından kalkar. Dönnşte Tire· 
bolu'ya d~ ul!rar. (4043) 

5440 

Kalorifer T e•l•a tı 
Bakırköy Himayei Etfal Ce

miyetinden: Himayei Etfal ce
miyeti Bakırköy ıubeai doğum 
evinde yapdmaıı icap eden 
Kalorifer tesi-.tı pazarlık ıu
retile ihale edileceğinden ta
lip olanların mezkUr müeııe
seye müracaatları ilan olunur. 

(4114) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan: 
Komiıyonumuza merbut Gazi Oıman Paşa ve İstanbul 

Kız Ortamekteplerinde yapılacak tamirat ile muhtelif mek 
tt>plere lüzumu olan ders sıraıı ve muallim kürsüsü 23-8-933 
tarihine müsadif çarıamba günü ıaat 1"6 da ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin keşif ve şartnamderini görmek üzere İıtanbul li 
seıindeki kaleme ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale 
günü teminatı muvakkate matbuzlarile komiıyonumuza mü 
racaatları. (3780) Si 12 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

7-8-933 tarihinde yapılan kapalı zarf münakasasında tali
bi zuhur etmiyen 2000 adet ar ka çantasının pazarlığı 1 7 -8-
933 perşembe günü ıaat 10 dan 11 re kadar yapılacağından is
teklilerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için teminatı evveliye makbuzile beraber mez
kôr gÜnÜn muayyen ıaatinde komisyonumuza müracaatları. 

nüzün sol cebindeki tabakanı:ıdan al
dmı. Kibriti de, sağdaki arkadaıı aıh
hati yerinde olduğundan dolayı tebrik 
ettiğiniz aırada sağ cebinizde buldum. 

Fakat M. Lemourerier bu .özleri 
dinlemeden mevkibile beraber aıvıııp 
gitmiıti. Çin heyeti.;,urahhasası çin
ce aralannda bir ıeyler konuf&J'ak mu 
avenetiiçtimaiye müdürünün arkaım
dan bakakalınıfh. 

Bu hadise Bouif'i ziyaret aaatine 
kadar eğlendirmeğe kafi geldi. Ziya
ret saati ilkönce Auguate'le HonorC 
Cradouille'u getirdi. 

Honore en keyifli tavrile: 
- Yahu, bili nallan dikmedin mi? 

dedi. 
0

Auguate te ölçünü almıya gelmit 
ti. 

Auguste meseleyi anlattı: O aab~h 
öğleye kadar itinden bat alamadı.gı 
için elbiae değiıtirmek için e~e. gıt
meğe vakit bulamamıt; onun ıçın bas· 
tahaneye m~slek üniformaaile gelmit
ti. Onun iıkatçı kıyafetinde orada bu
lunuıu Honore'nin yaptığı zarif şaka
ya başka bir tat veriyordu. 

Tiyatroda daima komik bir teair 
yapan iıkatçının içeri giriti, Saint -
Jean hastahanesi salonunda soğuk bir 

(4113) 

rüzgar eatirdi. Ve orada yatan on iki 
kadar biçareye, bele içlerinden bir kıa 
ını için pek yakın olan tehditlİi.r bir 
ihtimali hahrlatb. 

Bouif merakla aordu: 
- Viaki?. • • Köpetimi ne yaptı· 

nız? •. 
Viski efendiainin baatabaneye nak

li esnaa1nda ortadan kaybolmu9tu. 
- Senin derdine düıtüğümüz için 

onu gözden kaçırdık .• 
- A9kolıun &ize. • Hayvanı aokak• 

ta kendi batına bırakırsanız aoyau:ılar 
ile dilfe kalka o da aoyauz olup çıka
cak ... 

Honore Gradouille cebinden bin 
müşkülatla bir p<\rtakal çdı:ararak: 

- Sana biraz bir fCY ııetirdik, de
di. 

Bouif meyveye hotnubuz bir nazar
la bakh, arkada,lanna teşekkür et
mek gayretini göaterdi; aonra içine 
dert olan noktayı söyledi: 

- Bir daha gelditiniz zaman fÖY· 
le kuvvet \"e rece k b ir 1ev getirirıenız 
pek iyi olur. • . Burada insana içecek 
bir fey verm iyorlar ki biraz aklı b~
şına gelsin. • Doktor: ' "Göğaün zayıf . ., 
diyor. 

( Deııamı var) 
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İstanbul ve Trakya Ş~ker F abrikalan Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çılır:arılmağa baılanan yeni •ene mah•ulü toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamalır: 

üzere her l•teyene aatİlmalır:tadır. Fia{ laTımız e•lır:i•i gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci l•tasyoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;:ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıUa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~lllf. 
Ancalır: en•• beı vago• plır:erl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. fatanbul barlcindelır:l yerlerden yapılacalır: slparlıler be
delin 7üır:de ylrml•I peıia ve &at tarafı hamule aenedl mukabilhıde ödenmek üzere derhal göaderfllr. Depodan itibaren btlttln maaraflar 
ve mea'ullyet mitterlye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri he•ab1na aigorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamammı gön
derenler için algorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vagon aiparlt ederelır: bedelinin temamını petin ödeyenler vaaon bapaa beı lira 
teazllAttan iatlfade ederler. 

Adreaı l.tanbul'da Bahçekapıda Dördüacü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•f: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Galatasaray Lisesi 
· Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene Eylülün 11 İ nd pazartesi gÜnÜ tedrisata baş 
ıa~anakt:ır. 

2 - Mezuniyet ve ikmal ınılihanları 2 Eylülde başlı-
y1.cak ve 10 Eylüle kadar devam edecektir. (Program 
mektepte görülebilir.) 

3 - Eski talebenin kayıt tecdidi 21 Ağustos 933 tarihin 
den itibaren 31 Ağustosa kadar devam eder. Bu müddet için 
de kaydını yenileştinniyen eski talebe hakkını kaybedecek
tir. 

4 - Bu sene yeniden alınacak leyli ücretleri talebenin ka 
yıt ve kabul muamelesi 20 A ~ustos 933 tarihinden itibaren 
htr gün öğleden sonra devam edecektir. 

5 - Mektebin senelik tahsil ücreti, üç taksitte ödenmek 
ü1ere lise için 300 ve ilk kısun için 275 liradır. Birinci tak 
~it talebenin kayıt ve kabul olunduğu gün, ikinci ve üçüncü 
taksitler birinci kanun ve mart İptidalarmda alınır. 

6 - Baremde 7 inci ve daha aşağı derecede maaşlı Dev
let memurları çocuklarından C10 1 O te~ilat yapılır. (Bu 
memurların memuriyetlerin i ve maaş mıktarlarma dair 
dairesi amirliğince tasdikli ve ı 5 kuruşluk pullu vesikanın 
her taksit için mektebe verme ltın ve bu vesikanın sureti için 
de 8 kuruşluk pul iliştirilmeler i lazmıdır.) 

7 - Ücretle tahsil eden sayılı kardeşlerin ikincisinin 
% 15, diğerlerinin ücretinden %20 tenzilat vardır. Kar 
d('ılerin, kardeş olduklarına ve Ü<'retle tahsil ettiklerine dair 

ınahalli idare Meclislerinden almaCllk mazbata ile tevsiki la-
::.ınıdır. (3955) 5296 

~ Bıtikta,: Yıldız - Te. 4.2282 

ŞEMSÜLMEKATİP 
Yuva, ilk vı orta kııımlara her gün leyli Ye nehari 

talebe kaydolunur - (6318) ~ 

lstanbul Ziraat Mektebinden: 
İstanbul Ziraat Mektebin in sene gayesine kadar ihtiyacı 

olan Ekmek ve mevaddı mil§ teile kapalı zarf usulile müna 
kasaya konulmuştur. 

Ağustosun 22 inci salı giinü saat 15 te ihaleleri icra kılı 
nacağmdan taliplerin teraiti anlamak için her gÜn ve müza
yedeye iştirak için de yevmi mezkilrde İstanbul Maarif Mü
dürlüğü binasında Liseler P.1:uhasebeciliği nezdinde müteşek 
kil Ziraat Mektebi Mubayaat Komisyonuna müracaatları. 

(3714) 5054 

Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMl 

Amerikan Kız Kol.eji. Amavutköy 
Tel: 36.160 

Robcrt Kolej. Bebek 
Tel. 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bir mÜes5Medir. Almanı:a ""ya Fran
>ızca ihtiyarı oJ.a,rak miıtehasstS mualUmler tarafından öğretilir. Aile 
ııayatı yaşatılır. Terbiy"' sistemi Amerikan olmakla berabor milli terbiye 

ve kültüre son.derece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bic 
tiearet şubcoi vardu. 

ON1VERS1TE BAKALORYASINA HAZIRLAR 
Kiıtüplı.aneleri mükemmeldir ve talebenin 'Vlllruflarma, fikri rerbiyeleri.-ıı: 
lıizmet eder. Sıhhi terbiye verir kız ve erkek beden t<:rbiyeıi sporları 

ile gcnçtcri bedenen ve ruhen yükseltir. 

Nehai-i ücretlerinde tenzilat vardır. 
l\1ÜHEND1S KISMI : Ameli ve nazari el.ektrik, makine ve 
____ . ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANA Yl KURLARI: Elektrik ve tıesviyeoi ustabaşı ve maki-nist 
---------- yeti~tiren iki senelik amc>li ku.rl.ardır. 

1 Ağustostan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 - 12 ye ka 

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

ıııı.. Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. ( 4276) 
4918 

-istanbul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
17 Ağustos perşembe günü saat 17 ye kadar devam edi 

lec~ktir. Leyli meccanilik için şartlar: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabiyetinden ve İstanbul, Ko 

caeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri halkından olmak. 
2 -16 yaşından yukarı olmamak ve san'at tahsiline uy 

gun bünyede olduğu mektep Doktorunun raporu ile anlaşd
mak. 

3 - 1Ik mektepten ıahadetnameli olmak ve bu mek 
teplerde okunan derslerden yapılacak musabaka imtehanm 
da kazanmak. 

4 - Mektep müdürlüğü ne verilecek bir İstida ile birlik
te aşı şahadetnamesi, nufus cüzdanı, mektep ıahadetnamesi, 
dört adet kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (3835) 

5182 

Ankara ~ ükstk Ziraat hnstitÜ•Ü 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul artları 

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

Kabul şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu ıneslel<lerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 -Tah~ leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasmda (arız olacak mazereller 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı-
nıru kayb etmiş olanlar müstesna olmak 1 

üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükômet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

7 - Taliplerin ı;1İktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfcıtile 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 tevkif at yapı lma:r.. 

Bu şartları haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek İstiyenlerin 31 Eylfil 933 tarihine ka· 
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. 1stanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malômat alr ak istiyenlere müracaatları 
tRkdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024)' 4999 

· Sıhhat ve çtimai Muavenet Veki_ 
leti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 
İstanbulda Çanakkale ve Tuzlada Teslim edilmek üzere 

332 Ton maden kömürü alınacaktır. Aleni münakasası 21 A
ğustos 933 Pazartesi saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa 
sokağında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezindeki komis
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller sıhhat umum Müdürlüğü ayni
yat muhasibi mesullüğüne veyamezkUr merkez Levazun me
murluğuna müracaatları (3584) 5042 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

Ankara Numune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastahanemize Muktazi 296 kalem Eczayİ Tibbiye, 
r.arğdık bez, Pansmanlık Tülbent Bezi, 37 kalem Laboratu
var Ecza.sı, ve 28 kalem Laboratuvar malzemesi bir kalem 
de olarak kaoalı zarf usulile, 12 kalem Rontgen Ali.tı ve 10 
kalem Rontğen Flim ve ili.cı kc>1a bir kalemde olmak üzere 
kapah zarfla 67 kalem Kulak, Göz, Turku Bevliye ve Dişçi a· 
li.tı ve Dişçi Eczası aleni sureti le 7 Ağustos 933 tarihinden 
27 Ağustos 933 pazar gününe kadar Yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Me\.·addı Mezkilrenin -kaffesi 
takasa tabidir. Taliplerin yabancı malların ithali baklandaki 
kararname ahkamına tevfikan hareket edilmek şartile yev
mü mezkUrda Yüzde Yedi bu çıık teminatlarile birlikte"'llaat 
On dörtte Hastahanede müte ,ekkil komisyona ve şartname 
ve Listelerini görmek icin de htanbulda Sıhhat ve İctimai 
l\1uavenet Müdürlüğü;.e ve Ankarada Hastahane lda"re Me 
ınurlu~una müracaatları ilan cılı:nur. (3967) 

1 • •• • • .. • ,. • , • 

YEDi CULE GAZ ŞiRKETi 
Demir paslarına kariı hususi 

Siyah Bir Boya 
istihsal etmektedir 

Fiyab Çok Ucuzdur 

•• 

Malftmat almak için, Bi.:yoğlu'nda Tünel 
meydanında Metro Hanında birinci 

(6262) 

Deniz Satın Alma Komisyonundan: 
9800 Kilo kösele 
5000 Kilo vaketa 
3500 Ayak vidala 

Pazarlıl<la inünakasası: 16 Ağustos 933 
Çarşamba gÜnÜ saat 14 de. 

5000 metre elbiselik ta-Yak 
750 ,, kaputluk ,, 

Pazarhl<lamünakasası: 16 A
iustos 933 çarşamba gÜnÜ saat 

15 de. 
35000 kilo Sadeyağı Pazarlıl<la münakasası: 16 Ağustos 93.ı 

30000 metre Amerikan bezi 

6500 kilo beyaz peynir. 

Çarşamba aiinü saat 16 da. 
Pazarlıkla münakasası: 17 A

ğustos 933 perşembe günü saat 
10 da. 

Pazarlıl<la münakasası: 17 A
ğustos 933 perşembe günü saat 

11 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaları yapılıp tel<lif __ 

dilen fiatleri komisyonumuzca gali görülerek pazarlıkla müna
kasaya konulmasma karar verilen yukarda cins ve miktan yazı
lı beş kalem malzemenin pazarlrl<la münakasaları hizalarmdaki 
gün ve saatlerde yapılacağından şartnamelerini görmek iste
yenlerin her gün ve mezkur malzemeyi itaya talip olacal<larm 
da münakasa gÜnÜ ve saatlerinde muvakkat teminat makbuz
lariyle birlikte Kasmı:-ıaşada Deniz Levazun Satın Alma komis-
yonuna müracaatları. (3960) 5424 

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

ları açdacaktır. 
Gazi Lisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacakbr. 

5 Bin ton Maden Kömürün ün tahmil ve tahliyesi işi ale~ Yatı karıdığı 275 liradır. Uç taksitte ödenir. 
münakasa usulile 1 Eylül 933 Salı günü saat On da İzmitte Barem kanunna gİrmİf ve aylıkları 55 ve 55 den aşağı 

0
• 

Kumandanlık satın alına komisyonunca müteahhide ihale e- lan memur çocuklarına yiizdelO, ikisi de yatıda okuyan kar-
dilecektir. Şartname sureti müsaddakaları komisyondan a- deşlerin ikincisine yüzde 15, üçlide yahda okuyan kardeşle 
lınabilir. Taliplerin yüzde 7,5 nishetinde teminatı muvak rin üçüncüsüne yüzde 20 tenzilit yapılır. 
kate ile komisyona müracaatlar: ilan olunur. (3804) 2 -Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demir Yolu , ;;-K;;;-;;;-&kei~--_;;5;15~5 Cebeci, Y eniıehir, Ankara istasyonlariyle mektep yanındaki 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek ' istasyon arasında mektebe devam saatlerine uyeun gİtme gel 
IST ANBUL me tren seferleri açacaktır. 

G A Z İ L İ S E S 1 3 - Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil İ.ngillzcedir 
Yalaıı orta ve lise kısımları havidir. · Öbür sınıflarda İngilizce, fran sızca, almanca kursları vardır. 

Mtidiri; Ebulmuhıin Kemal 4 - 20 Ağustos 933 de yatı ve aiindüzlük talebe kaydı 
na baılanacaktır. (3871) _ 5z114 Yeni kurulan Cümhuriyet Oniveraitesinin bütün fakültelerine imti

hansız dahil olabileeek yiikaek aevi yede talebe yetiıtirmek makaadile 
tesia olunmuıtur. Bu mektebe devam edip ••hadetname alacak talebe, 
herhangi bir ecnebi lioanmm edebi yatını da elde edecek ourette ec:nebi 
bir lioana oabip olacakhr. Dera procramları yeni tckillere cöre nazari ve 
ameli olarak taru:im edilmiftir. Tecrübeli 'H ıeçibnit bir talim heyetine 
malik olan Gazi Liaesi Caialoilu fırını karımnda 

Ha•an Fehmi Paşa konaklarında 

Tahlisiye Umum Müdürlüğündena 

Hergün öeleden sonra birden bep kadar talebe kayıt Ye kabul eder. 

idaremiz müstahdemini İçin 200 ila 240 adet Kamsela 
ınübayaa edilecektir. Kumqı yerli olmak ıartiyle yüksek ev 
sah h:ı.iz Kamselayı imal edebilecek Müessese veya Fabrika 
Sahiplerinin idaremizde mevcut resinı daire•İnde nümunesi 
ni ihzar etmek üzere yerli kumaş nümunelf'rinin 20 Ağustos 
933 tarihine kadar Tahlisiye Umı:.m Miidürlüiüne ibra.z et 

<6320) nıeleri ilin olunur. (3926' >'?St> 
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Kütüphaneye ihtiyaç var 
Vilayet maarif idaresinin okuma salo

nu bu ihtiyacın bariz delilidir 

1 

Hallı olıumG oJa •ının Jııı ue içi • • 
ANKARA, 13 (Milliyet) - Maa- 1 rafından arandığı vakit hemen onlara 

rifin altındaki 111'a dükkinlann niha- 1 Yerilmek imkanını temin olunur. 
yetinde viliyJ't maarif idaresinin hal- Burada adedi yüzü geçemiyecek ka 
ka mahsus temiz, bedava bir okuma dar kitap ta vardır. Memurumahawu-
ıalonu vardır. nun bize söylediğine nazaran, gelen 

Cumadan mada açık bulunan ve okuyucular cazete ve mecmuaları ki-
her gün saat on birden aeki:ı buçuğa fi görmemekte, kitap ta iıtemektedir-
kadar dolup botanan bu aalon Anka- !er. Demek ki Ankararun umumi bir 
rada en fazla rağbet gören istifadeli kütüphaneye behemehal ihtiyacı var-
müeaaeselerden biridir. dır. 

Bu okuma salonunun Ankarada Kariler günlük haberleri okuduktan 
bet senelik bir tarihi vardır. 929 ae- sonra, ikinci derecede, romanlan ta-
nesinde Zincirlicami kapm yanında kip etmektedirler. 
açılmıt ve iki aene orada_· kaldıktan Kıım teıbin edilen okuma ıalonu-
ıonra buraya nakledilmiıtir. Kıymetli nun yazm da hiç olmazsa iki vantili-
vazifeaini halen de muvaffakıyetle i- töre ihtiyacı olduğunu gördüm. Çün-
fa etmektedir. kü bir çeyrek aaat kadar kaldığnn 

Burayı vaaati olarak ııfuıde bq yü:za burada sıcaktan epeyi ~üteeaair ol-
yakm okuyucu ziyaret eyler ve hela dum. 
bunlarm bir kıaıru pek devamlıdır. Buraya devam edenler; Ankaraya 

Salonda yevmi ve mevkut bütün ga- iı takibine gelip te boı vakitlerini ge
zele Ye mecmualar bulundurulur. Bu çirmek istiyenlerle mektepliler, za
gazete ve mecmualar okunııluktan hitan, memurlar ve mütekaitlerdir. 
aonra muntazam bir ıekilde koleksi- Salon bilhaaaa krtm daha fazla rağ 
yon yapılarak hwuıi raflarma kaldı- bet görmekte ve ıekiz buçukta kapa
nhr, bu suretle meraklı müıteriler ta- nacağı vakit laakal yirmi otuz kisi is-

Bugün Serginin . 
Son Günüdür 

•• u 

Hayvan muayenehanesi 

• 

ANKARA, 11 (Milliyet) - ilk de
fa olarak ÇocukSarayı caddesinde Çul 
ha zade apartımanında, hususi bir hay 
van muayene ve tedavihanesi açılıruı
tır. 

Muayenehanenin sahibi Viyanada 
ikmali tahıil ederek doktorluk ün
vanını almış ve lstanbulda da imtiha
nını vererek Dahiliye ibtiaaı vesika .. 
11 almıt Baytar Şevket Kemal Beydir. 

Mühim bir ihtiyaca cevap veren 
muayenehane hayvan sahipleri tara
fından rağbet görmektedir, biz de 
bu genç rnüteıebbise muvaffakiyet di-
1eriz. 

Bina vergi itirazları 
ANKARA, 13 (Milliyet) - ls

tanbuldan gelen bina vergi itiraz
ları çoğalmağa ba,lamıttır. iki se
ne zarfında bina vergi temyiz ko
misyonuna gelen evrak iki bini geç 
mektedir. Bunların hemen hepsi 
karara raptedilmit olup elde tetkik 
te bulunan evrak pek az kalmıttır, 

Münavebe ile su 
ANKARA, 14 (Milliyet) - Ha

vaların kuraklığı yüzünden tehir 
suyu mikdarının azalması hasebile 
münavebe usulü ha,Iamıttır. Yeni
tehirde suyun akma saatleri 5 • 18 
ze ve Eskitehire 7 • 14 de kadardır. 
Hammpınarı abonelerine de 17 
den yirmiye kadar su verilecektir. 

temiyerek burayı terkeylemektedir. 
Ben ihtiyacı yakından görllüğüm 

için aöyliyorum: Ankara da bir tane 
değil, her aemtte birer tane kütüpha
neciğe ve okuma ıalonuna beheme
hal ihtiyaç vardır. Kahvehaneleri a
zaltmak için okuma salonu açmalı-
yız. 

S. R. 

Paviyonunu 

Mutlaka Ziyaret Ediniz. 
Sergini• iki mtl•abaka•ında da birinci 
gelen bu pavlyonda yerli malların en 
giizel ve aatlamları teıhlr ediliyor. {6398) 

Nişantaşmda tramvay caddesinde kendi mülkü olan 

Kıs F eyziye Lisesi Leyli 
ve 

Nehart 

Memleketimizin ea eakl husuai llaealdlr. "Feyzlye mektepleri 
cemiyetinin ,, ldareal altında manevt bir ıahalyettlr. 

Kazanç müease11eııi olmadıpda• ücret vesair hususlar hakkında talebeıine her tUrlli kolayhğı göıterir 

Mektep, talebenin sıhhati ve terblyeal ile ayrı ayrı uğraıa
bllmek için azami 150 leyli talebe kabul eder ve her aınıfta 

otuz beıten fazla mevcut bulundurmaz. 
Mesuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 Eyl!llde ve denlere 11 Eylülde başlanacaktır. 

Mektebin tarifnameıini isteyiniz. Telefon: 44039 - [6153) 

MÜHiM BiR FIRSAT .... ı · 

1 ı 1 

o 1 

Balık istifi doldurulmuş otobüsler Urfadan getirilen heykc. 

ANKARA, 11 (Milliyet~ - Ankara dan her gün bir çok otobüs Anadolu· 
nun muhtelif şehirlerine doğru hareket eder. Bunlann istiabından fazla müı
teti alması polisçe menedildiği için ıeb ir içinden az müfteri ile hareket ederek 
tehir dışında beklettikleri diğer parti müşteriyi de alarak tıklım trklmı hare
ket ederler. 

ANKARA, 12 (Mi!liyet) - Urfa· 
da bulunan Ankar:ıya. nakledilen bu 

kabartma resmin bir kral heykeli ol

duğu tahmin edilmektedir. 
Bunun da önüne geçmek Üzere poliı ler bunların geçeceği muhtelif mevki

lerde, ta şehir dışlarına kadar bekliyer ek fazlasını indirir ve otobüsçüyü tec
ziye ederler. 

Bu kıymettar ta' Hacı Bayram

daki müzeye yerle~tirilmiıtir. 
Reımimi.z, böyle dolu hir otobüsü ve onu durduran polis memurlarını gÖı· 

tennektedir. ------
Bir insanın bu şekilde gÜnlerce ıeya bat ebnesinin ne kadar ıztıraplı oldu· 

iunu bir kere düşünün! .. 

ANKARA 14 (Milliyet) - Emlak ve Eytam Bankasının yeni bina in
f8atı ilerlemiştir. Temel için zemine çakılan beton kazıklar ikmal edil
mek üzeredir. Resmimiz bankanın temelini göstermektedir. 

ANKARA, 14 (Milliyet) -..Çan 

kuı caddesinin bir bisiklet öğren
me yeri haline geldiğini yazmıştık. 
Bu cadde günün her saatinde böyloa 

acemi bisiklet binicilerile doludur. 

. . . .., .-.,, . . _....,. ' 

- Şu tuvaletin du
ruşunu, düzgünlüğünü 
ve güzelliğini siz de 
beğendiniz ya? 

- Beğenmemek ka
bil mi ? Bu tuvalet 
İPEKİŞ MAROKEN 

• 
BIRMAN'larından ya-
pılmıştır. 

EKİŞ MAROKE 
BİR LA 1 
295 kuruşa ..• 

. } ~ lpekişin bütün ipeklil;ri~i'~ ".'tduğu gibi Maroken 
Birmanları'nın da iki yüze yakın rengi vardır. 

Hatırınıza getird~ğiniz, hayalinizde yaşattığınız 
her rengi I P'EKI Ş kumaşlarında bulabilirsiniz 

İP ....... ...... _gaza 
Beyoğlu ı İstanbul 

istiklal caddesi Sultanhamam 1 
Ankara ' İzmir ı Bursa 

Necati 8. caddesi Odun pazarı Gazipaşa caddesi 
[6291] 

1 lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satıaalma komiayo11u Relallğlndea: hiç bir mobilyacmın rekabet edemiyeceii derecede 

mallarını ucuzlatan yeıılııe mobilya mağazası. Bilbaua İngiliz 
garanti sarı kesme ve beyaz karyolalarında büyük tenzilAt ya-

pılmıştır. İstanbul Rııapaşa yokuıu 66 No. Telefon 23407 

Asri Mobilya Meşheri 
AHMET FEVZİ - (3939) 

Y edikule kapısı haricinde Demir hane caddesinde 5/10 
No. dükkan ve önündeki arıa kiraya verilmek üzere açık müza
yedeye konulmuştur. Talip olanlar ıeraiti anlamak üzere Le
vazun Müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de 4,5 liralık te
minat makbuzile 4-9-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. ( 4115) 

- Akliye ve Asabiye haataneıi İçin lüzumu olan 4000 met
re yerli elbiselik kumat ile 30 O tane karyola mühürlü nümu 
neleri ve olbaptaki tartnamel eri veçhile 5 Eylı'.il 933 ıalı gü 
nü ıaat 14 te kapalı zarf usulile ihale edı1ınek üzere ayrı ayrı 
münakaaaya konmuıtur. lıteklilerin müracaatları. (3973) 

Umumi Ne,riyal ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazelecililı ve Matbaacılık T. A. $. 


