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Amerikan 
Emperyalizması 

. 1 Başvekil Eyi ... lün • • 
ısı de Sofyada Bulun c 

Yiz on sekiz sene evvel Napoleon'u 
mağlup eden devletler, bu mağlubiyeti 
miiteakıp Avrupada teessüs eden siya
si sİ!temi muhafaza etmek için araların .. 
da bir ittifak imzalamışlardı. Tarihe 
«Mukaddes ittifak» namiyle geçen bu 
anlaıma ile Napoleon'u mağlup eden 
kombinezon, Avrupanın yeni nizamım 
kefalet altına alan bir ittihat şeklinde 
istikbale intikal ediyordu. 

1 ttifakı mukaddes ve Pariste bunun
la beraber imzalanan dört taraflı ittifak, 
Avusturya Baıvekili Metternicb'in elin
de, her memleketin Jahili iılerine ka
rışmak için bir alet teklini aldı. Esasen 
ittifak ile hudutlar kefalet altına alındı· 
ğı gibi, bükümdarlarm «Mukaddes» 
hakları tanındığı için devlet şekillerinin 
devamı da taahhüt ediliyordu. Bu iti
barladır ki. Mukaddes ittifak her mem
leketin dahili işlerine müdahale cığırı aç
tı. ltalyan yarımadaSJndaki devletlerin it 
!erine karışıldı. ispanyaya a•ker sevke
dildi. Metternich bugün Laibacb, yann 
Troppau, öbürgün Verona, ıehir ıehir 
dolaşarak topladığı konferanslarla Avru
payı bir merkezden idare elmeğe teşeb
büs etti. Bu, kendine göre, bir ı9 uncu 
asrın Milletler cemiyeti idi. 

Amerikalılar, bu müdahale prensipi
nin kendi kıtalanna da teımilinden 
korktukları ir.in o zaman Cümhurreisi 
bulunan l';lr. - Monroe'nin ismine izafe 
edile maruf kaideyi ileri sürdüler Bina
enaleyh memleketlerin dahili işlerine 
karışmamak prensipini müdafaa eden 
ıl\ h nroe kaidesi, ittifakı mukaddesin 
müdahale prensipine karJı Amerika kı
lasmda meydana gelen bir aksülamel 
idi. 

Garip tecellidir. : ittifakı mukaddesin 
müdahale prensipi 1830 senesinde bir 
sarsıntıdan, sonra 1848 teki hercümerç
ten sonra yıkıldı gitti. Her memleketin 
kendi hudutları içinde lendi mukadde
ratına hakim olacağı prensipi kabul e
dildi. 

Diğer taraftan Amerikanın müdahale 
aleyhindelıi. prensipi, geldi, Şimali Ame
rikanın birleımiı devletlerine. Latin A
merika11 devletlerinin dahili itlerine ka
nşmak için bir vesile tetkil etmeğe baş
ladı. .Monroe kaidesine dayanarak Wa
ıington, bir asırdanberi cenup ve orta 
Amerikayı idare etmeğe çalıııyor. Tıp
kı bir asır evvel, Mettemich'in Avru• 
pada yapmak istediği gibi, Monroe ka
idesinin bir asırlık tarihi, Yeni dünyada
ki Amerikan Emperyalizmasmm tarihi
dir. Hic bir cenubi Amerika devletinde 
§İmali Amerikanın büyük iermaye sahip
lerini memnun etmiyen hir dev Jet adamı 
iktidarda kalamaz oldu. Cenup ve 
orta Amerikanın zayıf hükfunetleri 
petrol ve bakır imtiyazı peşinde bu
lunan Amerika milyonerlerinin elin
de bir oyuncak teklini aldı. Günün 
birinde ansızın bir memlekette bir 
kıyam çıkıverir. Amerika hükiimeti, 
Monroe kaidesine dayanarak müda
hale eder. Bazan asker yollar. Ve A
merika tarafından kabul edilebile
cek hir ceneral it batına geçirilir. Bir 
aralık Colombia ile çok uğraııldı. Ni
hayet bu memleketten Panama ayrı· 
!arak müstakil bir devlet haline geti· 
rildi ve Amerikaya kanalı açmak im· 
tiyazı verildi. Wilson Meksika ile 
meığul olmuştu. Hai ti adasile aşağı 
yukarı, her cürhurreisi meığul olmu§' 
tur. Şimdi de Roosevelt Küba adasile uğ
raııyor. 

Küba, 1898 Amerika ve ispanya 
muharebesine kadar ispanyaya ait 
bir ada iken, bu muharebe neticesin• 
de aynlmıı ve istiklili ili.n edilmiıti. Bi
naenaleyh otuz küau.r .senedir müata• 
kil bir adadır. Küba büyük bir ıeker 
müataluili ve püro çıgaralan yapılan 

Niçin müşahit gönderdik?\ 1 Başvekilin . 

M H. . z f . .1 b .. Sofya seyahatı . errıot ~ er torpıtosu ı e ugun 
geliyor, müşahitlerirniz döndüler ~· 

• 
Muhterem misafirimiz M. Herriot

nun bugün ıehrimize muvasaleti bek 
lenmektedir. 

M. Herriot'yu hamil olan Zafer tor 
pitosıı bu sabah fafakla beraber var. 
nadan hareket edecek ve öğleden aon 
ra limanımıza gelecektir. M. Herriot 
tehrimizde merasimle kar§ılanacak
tır. istikbalinde vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyle vilayet erkan, Emni
yet müdürü, Fransız sefareti erkim 
bulunaceJdardır. M. Herriot'nun ıeh
rimizde hiç durmadan doğruca Anka
raya gideceği anlaıılmaktadır. Maa
mafih M. Herriot'nun lstanbulda bir 
gece ka iması da muhtemeldir. 

Niçin müıarut gönderdik? 
Sofyada toplanan Radikal ve De

mokrat fırkalar kongresine, Cümhuri 
yet Halk fırkaar namına müıahit sı
fatile giden Sivas mebusu Necmettin 
Sadık Bey Sofyadan avdet etmiıtir. 
Kongre hakkında intibamı soran bir 
muharririmize Necmettin Sadık Bey 
demiıtir ki: 

- Kongre içtimaı Üç gün sürdü. 
Biz de dahil olmak üzere dokuz mem 
leketin murahhasları bulunuyordu. 
Bilhassa M. Herriot'nun bulunuşu, bu 
ıeneki kongreye büyük bir alaka ve 
ehemmiyet vermiştir. 

Cümhuriyet Halk fırkasının müşa
hit sıfatile murahhas göndermesi da
hi, Bulgar komıulannıızr ve bu kon· 
greye en fazla ehemmiyet veren Fran 
sız radikallerini çok memnun etmiıtir. 
Bulgarlar, cidden büyük ve •amimi 
bir hüsnü kabul gösterdiler. lştiraki
mizden dolayı memnuniyetlerini muh 
telif vesilelerle izhar ettiler. Gerek 
Baıvekil M. Muıanoff Cenapları, ge
rek eskiden tanıdığnn Bulgar mebus
ları, Türk - Bulgar dostluğu hakkın-

Necmettin Sadık B. 

daki kanaatlerini bilhassa Sofyada 
derin izler Iıırakmıt olan ve kalpten 
gelen hürmet hislerile tazim ettikleri 
Gazi Hazretlerine muhabbet ve pe
restitlerini kuvvetle teyit ettiler. 

lomet Paşa Hazretlerinin Sofya se
yahatini aabıraızlıkla ve heyecanla 
bekliyorlar. 

- Cümhuriyet Halk fırkaSJ neden 
mÜ§ahit gönderdi, ve murahhas gön
dermedi? 

- Bu gibi birliklere iltihak için 
Cümhuriyet Halk fırkası kongresinin 
karan lazımdır. Kongremizin böyle 
bir kararı olmadığı için müşahit sıfa
tile gönderildim. Cümhuriyet Halk 
fırkasının programına e.sas olan um
deler, Avrupanm diğer Radikal ve De 
mokrat fırkaları programlanna naza 
ran daha çok ileri olmakla beraber 
fırkamızla Radikal fırkaları prog-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Hakemler kararlarını dün 
vapurculara bildirdiler , 

Arada m·esele kalmadığından anonim 
şirket filen teşekkül etmiş bulunuyor 

Hakem tayin edilen lı Banka .. u- ı 
mum müdür vekili Muammer Beyle la 
tanbul ıubesi Hukuk müıaviri lsmail 1 
lsa Bey dün karan vapurculara teb
liğ etmiılerdir. Kararın mahiyetini 
dün yazmıştık. En büyük ihtilaf idare 
meclisinin tarzı teıekkülü ile müdürü 
umuminin tayini meselesi idi. Dün de 
baber verdiğimiz üzere takdiri kıy
met komisyonu tarafmdan vapurlara 
kıymet takdir edildikten sonra en faz 
la sermaye sahibi firmalardan yedisi 
meclisi idareyi teıkil edecektir. Her 
firmanın mecliste ancak bir azaıı ola 
caktır • Mesela Yelkencilerin bir, Sa· 
dık zadelerin bir ve diğer firmaların 
da birer aza~• olacaktır. 

Müdürü umumiye gelince; Mecliıi 
idare bir müdür Üzerinde mutabık .ka 
lıraa, bu zat müdür tayin edilecek, mu 
tabık kalınamadığı takdirde lktısat 
Vekili Mahmut Celal Beyin göaterece 

ği tekli kabul etmeği ıimdiden vapur
cular kabul etmişlerdir. 

Hakemler tarafından verilen bu ka 
rar dün bütün vapurcular tarafından 
kabul ve tasdik edildiğinden artık a
rada hiç bir mesele kalmamııtır. Bu 
aui tefehhümlerin izalesile Anoniın ıir 
ket ıimdiden filen teıekkül etmiı bu
lunuyor. Kanuni muamelesinin ıürat• 
le intacı bir gün meselesidir. Ve ka· 
nun mucibince eylulün birinden itiba
ren tirket faaliyete geçecek· 
tir. ihtilafların bu ıekilde hal
ledilmesi her tarafta umumi bir mem
nuniyet tevlit etmiıtir. 

Vapurlara kıymet takdiri için te
ıekkül eden komisyon dün de toplan
mış ve bir kaç vapura daha kıymet 

biçmiıtir. Komisyon, 3 - 4 içtimada 
mesaiaini bitirecek ve takdir ettiği kıy 
metleri vapurcu]ara bildirecektir. 

ısmet Pş. eylfılün 20 sinde 
Sofyada bulunacaklar 

SOFYA, 16. A. A, - Tütki
ye Cümhuriyeti Başvekili ismet 
Paşa Hazretlerinin, refakatle
rinde Hariciye Vekili T evlik 
Rüştü Beyefendi ile diğer bazı 
zevat bulunduğu halde, gelecek 
EylUlün yirmisinde Bulgaris
tan'ı ziyaret edecekleri ve Ey
liilün 20, 21, 22 inci günleri Bul 
garistan'da kalacakları resmi 
surette bildirilmiştir. 
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Sabık Mısır sefiri 
Mahkum oldu 

Sefir kaçakçılık suçundan 
üç sene haniste yatacak 

Mısırın sabık Türkiye sefiri Heddaya 

' ISKENDERlYE, 16 (A.A.) - Sa
bık ieahire valisinin oğlu ve Mmr hü
kiimetinin ;ıabik Türkiye elçisi Hed· 
deya, kaçak o1arak 91 buçuk kilogram 
esrar geçirmeğe teşebbüa suçundan do 
layı 3 sene hapis ve 500 İngiliz lirası 
para ~ezaıma mahkUm edilmi§tİr. 
Heddeya'nın yakında dünyaya bir ço
cuk getirmesi beklenen zevcesi, bu 
mahkUnıiyet kararından duyduğu te
essür ve keder yüzünden ölmüıtür. 

Altın ve petrol 
Mütehassısların tetkikah 

müsbet netice veriyor 
Kara, haavliıinde altın taharri eden 

heyet tetkikatına devam etmektedir; 
ıimdiye kadar yapılan tetkikat, tesa
düf edilen madenlerin zengin olduğu 
tahminlerini kuvvetlendirmektedir. 
Mardin havalisinde tetkikatı& bulu
nan heyet te müsbet neticeler almak
tadır. Bu haavlideki petrol membala
rının Musul - Kerkük havzasının bir 
kolu olduğu anlaşılmaktadır. 

----o--·---
tütünün yetiıtiği zengin bir memle- !=================================== Sporcular dönüyor 
kettir. 

Londra cihan iktıaat konferansına 
gittiğimiz zaman, Küba devletinin 
Londra sefiri ile tanıımıttık. Bu se
fir, bize M>n aeneler zarfında Adanın 
iktısadi vaziyetindeki buhranın şü
mul ve mahiyetini anlatmıştı. Fakat 
bu buhranm bir kıyama müncer ola
cak derecede vahim olduğunu anlı
yamlUJllftık. Bir haftadır gelen haber
ler, Adada umumi gnov ıeklinde baı· 
lıyan kıyamın geniılediğinl bildiriyor. 
Kıyam erbabmın iatedikleri ıey, Cüm
hurreisi Maçodo'nun çekilmesi ve hü
kümetin değiımesinden ibarettir. Bu 
hadiseleri Küba'lılarm dahili iıleri 
mahiyetinden çıkarıp ta beynelmilel 
bir mesele haline koyan, Amerikanın 
müdahalesidir. Kıyam· erbabı tarafını 
iltizam eden Amerika sefiri, geçen 
gön Adada sükfuı ve aaayiıin temini 
endiıesini ileri sürerek l\1açado'nun 
istifaamı istemiıtir. Bu müdahale ar
kasında Amerikanın ıeker sanayii 
menafiinin bulunduğu zannedilmek
tedir. Cümhurreisinin çekilip çekil
mediği henüz kati ıurette malUnı ol
mamakla beraber, Amerikan müda
halelerinin ne derece müessir olduğu 
m'l>lum olduğuna göre Maçodo'nun 
i~tidarda tutunabileceği çok ıüpheli· 
dır .. Amerika son yirmi sene zarfında 
'.'ynı. müessir tekilde Küba'nm dahili 
ıılenne müdahale etmiıtir. 

Mesele, Maçodo'nıın gitmesi Her-
' ' rera nm. gelmeai değildir. Bu nevi mü-

dahalenın beYnelmilel münasebetler 
hakkındaki yirminci asır telakkileri
ne ı;ıe derece uyfyn olmasındadır. A
merikan Emperyalızması Yeni dünya
da beynelmilel münasebetlerin nor
mal tekilde inkişafına engeldir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Yeni Liman Nizamnamesi 
dün tebliğ edildi 

Yolcularını karşılamak veya uğurla
mak istiyenler rıhtıma giremiyecekler 

lstanbul Limanı nizamnamesi Reı• 
mi Gazetede intiıar etmiı ve lstanbul ( 
Gümrükleri Ba}müdürlüğü ile Deniz 
Ticaret müdürlüğüne tebliğ edilıniı-
tir. Gümrük baımüdürü Seyfi Bey dün 
nizamnamenin gümrüklere taallUk e- (' 
den maddelerinin tatbikini Galata 

·ve lstanbul gümrüklerine emretmiıtir. 
Buna nazaran: ' 

ı - Şimdiye kadar belediyece mu
kayyet bulunan gümrük aalonlarile 
vapurlar arasında çalııan sandalcılar, ( 
artık gümrük 1alonlanna yazılı ve 
bağlı olacaklardır. Gümrük ıalonları- '( 
na yazılı olmıyan ıandal ve kayıklar 
§amandıradaki vapurlarla nhtmılar 
ve Topane, Sirkeci gümrük salonlan 
arasında çalıpnaktan menedilecekler- l 
dir. \ 

2 - Limana gelen vapur yolcuları• f 
mn ve gidecek vapurlardaki yolcula- \ 

,\ 

-. 

Seyfi Bey 

rın, giiınrük muayenesi ve liman, sıh
hiye, polis kontrolü bitmeden rıhtım 
Üzerinde istikbal ve teıyileri yasak e
dilecektir. Gümrük başmüdürü Seyfi 
Bey dün kendisile görüşen bir muhar
ririmize, nizam.namenin bu husustaki 
ahkamının sarih olduğunu, gümrük 
muayeneainin yolcu salonlarında bit
ti.iini, binaenet.!eyh vapur yolculannı 

aelB.metliyen ve karıtlayanların İstik
bal ve teıyi için aalon kapılarından 
giremiyeceğini aöylemiıtir. 

Rusyaya gitmiı olan aporculannıız 
bugün vapurla hareket edeceklerdir. 
Sporcularımız cumartesi gÜnÜ ıehri· 
mize gelmiş olacak ve merasimle kar 
ıılanacaklardır .• 

lllllHlllUllllllltlUUlllllllWllHlml 
Dil anketimiz 

Dil Cemiyetinin açtığı ankete ueri
len ceuaplar çok dikkate değer görül
müştü. O zaman bize gönderilep ce
uapları Dil cemiyetine deııretmİ§tik. 
Fakat bu cevapların bazılarını noksan 
bulduk. Bunun için bazı Jıelimeleri 
tekrar etmeyi kararlaştırdılı. 

Bu, "Milliyee' in hususi mahi;yet(e 
bir anketi olacaktır. Araaıra karileri
mize birlıaç kelime saçerek bunların 
karfıhklannı bulmalarını rica edece
ğiz. Karilerimi:ulen karfılığını rica 
ettiğimiz sözler fonlardır: 

1 - Şart, 2 - Kayıt, 3 - Ma
hiyet, 4 - Şahsiyet, 5 - Zat, 
6 - Hüviyet. 
tir. Ceuaplar, gazetemi:ule Anket me• 
murluğu namına gönderilmelidir. 

Yüzlerce muallim 
Terfi etti 

(Listeyi 5 inci sahife
mizde okuyunuz.) 
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Eaki Belıirağa bölüğündelıi ;yeni tef rihlıarıe İn§aatı epeyce ilerledi. 

Islahat komitesi dün 
vazifesini bitirdi 

Refik B. dün de Üniversitede meşgul 
oldu ve hastahaneleri gezdi 

!Mluırif Vekil vekili Dr. Refik B. dün 
sabah ıaat 9 ·da Universiteye ııelerek ıs
lahat komite.ini toplauuı ve tetkikaım.. 
devam elmittir. 

Vekil B. öğleye kadar Universitede 
kalmıı ve ijileğin Universita ennni va 
Tıp fakültesi reisi refakatinde olduğu 
halde talebenin tatbikat göreceği hasta• 
haneleri ııezmiıtir. Vekil B. öğleden 
ıonra, Dolmabahçe sarayında kendisi i
çin tahıis edilen daireye giderek akp
ma kadar ıne§gul olmuıtur. Vekil B. ba
dema saraydaki büroıunda meaaisine de
vam edecektir. 

Darülfünun ıslahat komite.inin yeni 
Universiteyi teaiı vazifesi bilfiil bittiği 
için dünden itibaren Maarif V ehil vekili 
Dr. Refik B. tarafından mesaisine niha
yet verilmiştir. Refik B. dün salıahki iç
timeda bütün itlerin tasnifine nezaret et
miı, neticelere dair bazı notlar almııtır. 
Maamafib komite evrakının tasnif ve tas 
fiyesi daha birkaç gün devam edeceğin
den, azadan bir ikisi, daha bir hafta, U
niversite itlerile alakadar olrruyarak, bü 
roda çalııacaklardır. Müşavir olarak yal
nız Pr. M. Malche mukavelesi mucibin
ce daha on ay memleketimizde kalacak 
Üniversite mesaisine nezaret edecektir: 

Diin muaisi nihayet balan ıslahat 
komitesi 

hlahat komite.inin mesaiıi bilfiil niha· 
yet bulduğu için, komitenin bütün sala
hiyetleri Univenite idare lıeyetine geçe
celrtir. Bugünlerde evrak ve muamelat 
komiteden idare heyetine devrolunacak
tır. Kadroda münhal bulunan profesör
lük ve muavinlik itlerini idare heyeti tel 
kik ve intaç edecektir. Yeni tayin ve in-

(De•rarnı 2 ind 68hlfede) 

Cuma günkü at koşuları 
Bu cuma 
koşuya 

yapılacak yarışlarda hiç 
çıkmıyan 

Onümüzdeki cuma günü V eliefencli 
koıulannda lstanbul yanılannın dör· 
dücü hafta koşulan yapdacaktır. 

Bu cuma yapılacak koşular içinde me
rak ve heyecanla beklenen mühim koşu
lar vardır. Ezcümle memlekette doğınuı 
baliı kan 1 ngiliz ve iki ya ılı tayların ko
ıusu çok heyecanlı olacaktır. Çünkü bu 
yanşa kof&cak olan bu taylar henüz ilk 
defa koıuya çıkmaktadırlar ve adetleri 
sekiz olmasından dolayı içlerinde bİrİbi· 
rine yakın müsavi ııünde bulunan taylar 
da olduğundan kuvvetliyi tefrik etmek 
hemen mümkün deiiJdir. Bundan ba§ka 

atlar yarışacaklar 
yarnn kan lngiliz at ve kısraklarma mah 
ıuı 2400 me~e mesafeli büyük bir kotu 
val'dır. Bu yan§ ta çok heyecanlı olacak
tır. 

Şimdiye kadar biribirlerile boğuıarak 
kB.h kazanan kB.h kaybeden bütün kuv
vetli atlar bir arada birleteceklerdir. Ha
lis kan büyük lnııiliz atlarının da 2400 
metre mesafeli yine büyük yanıı bu 
hafta yapılacaktır. Burada da biribirle
rile timdiye kadar çatışmış ve biribirle
rini ııeçmiı dört büyüJs at koıacaktır. A
ralarında diğer atlar varaa da en kuvvet
lileri dört ve batta üç tanedir, 

Kupa davası karara kaldı 
Muhakemeye dün de devam edildi, her 

iki taraf müdafaalarını yaptılar 

Davacı Sait Vehbi Bey 

Sait Paıa zade Vehbi Beyin Turing 
klüple gazetemiz tarafından mÜ§tere
ken tertip edilen otomobil yanılannda 
birinci gelen Samiye Bürhan Cahit H. 
aleyhine açtığı davaya Sultanahmet 
sulh hukuk hakimi Celal Bey tarafın 
dan dün de bakılmııtır •• 

Dünkü celsede Samiye Bürhan Ca
hit Hanımın vekili İrfan Emin Bey ku 
panın kıvmeti ve yan§ tarllarmın de-

ğiıtirildiğinin ilB.ıı edilip edilmediği 
hakkında mahkemenin sorduğu sual
lere cevap vermiı, demiıtir ki: 

- Kupa gÜmüıtür. Ford kumpan
yası tarafından hediye edilmiıtir.Ku
pamn kaç liraya alındığını sorduk, bi 
ze faturasmı göaterdiler, seksen lira
ya alınmııtır. iddia ettikleri ve istedik 
leri on lira kıymetindeki metal kupa 
bizde yoktur. Yanı şartlarının değiıti 
rildiğinin ilan edilip edilmediği key
fiyetine gelince; keyfiyet el afişleri 
halinde herkeae dağıtılmııtır. Bu me
yanda ıüpheaiz davacıya da verilmiı
tir. Bu afiılerin dördüncü "A" grupun 
da davacı ile müekkilimin iıimleri ya 
zılıdır •. Yani yanf için her ikui bera
ber ilB.ıı edilıniılerdir. Vehbi Sait Be
yin birincilik iddiaları da çürük ve yer 
aizdir. Geçen aeneki rekor ayni me
ıafede 5 dakika, 48 saniyedir. Müsa
bakayı kazanmak, yani birinci olmak 
için geçen seneki rekoru kırmak la
zmıdır. Beynelmilel yanı kaideleri 
böyle olduğu için geçen seneki rekor 
da el afiılerinin en batında yazılmıt· 
tır. Halbuki Vehbi Sait Bey geçen Se
neki rekordan ela 9 aaniye geri kalmıı 
tır. Samiye Bürhan Cahil Hanım ise 
geçen seneki rekoru ktrml§ ve tayin e 
dilen meaafeyi S dakika 40 saniyede 
katetmi,tir. 

Bu vaziyete göre Vehbi Sait Bey 
yanıa yalnız girmit olsaydı, bile ge-

(Liitfen aahifeyi çeviriniz) 

-
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Yazan : , S. N. Her .. aldu (Milliy•t) indlr. 

Ortalığı velveleye veren bir haber 
2 

Mevlevi Tekkelerinin bir ıeyden haberleri yok! - Mevliit okunması, 
kayda,,arta tabi tutuluyor/ - Tekkelere tatbik olıınan inzıbat! 

Y enikapı Mevleviha-.inde, Mevlüdıli 
ıenf menkabesi okunacağı bahanesile 
Veliaht R~t Efendiye biat olunacağı• 
haberint alan Hünk&rm. etekleri tu
tuşmuı, yaverleri, tüfekçileri, resmi, 
aivil bütün polia kurı·etlerini lıidiae
nin cereyan edeceği mahallerin etra
f11ta '.!oldurmut. ve §ehir ado bir inzi
bat ve tara11ut altına almmıştı. 

Kocamuıtafapaşa aakeri karako
lunda ikinci tüfekçi Tabir Patayı ve 
yaver beyleri görmüıtüm. Hünkirm, 
itidal, ıükün ve meakiıtet d~inde 
hareket edilmeai hakkındaki )radeiıe
nıyeyi kendilerine teblii edince: 

- Öyle ise aiz, Merkez Efendi der• 
gi.hına ve Mevlevihane;re gidip ahvali 
tetkik edersiniz, icabmcla bizi çai .rır• 
aını.z ! 

Dediler. 
Ben, evveli. Merkez Efendi tekke

sine girdim; beş on kişiden batka kim 
se yoktu. Nisan münasebetile, bugün 
burada Mevlüdü~erif okunacaimı ha
ber alarak geldiğimi söyledinı. 

Tekkenin kahve nakibi olan Efendi, 
cev:ıben: 

- Evet! Dedi. her sene Rebiüllev
velin ikinci haftasında Adile Sultan 
hazretlerinin vakif mevlU.dU okunur. 
Bugün de okunacaktı. Fakat evkaf i
cl:tTeaİ, tah.iııatını vaktinde 

0

vermed'· 
!1: :ı.<len geri kaldı. Biz de davetlilere 
t chrar haber vzrmeğe mecbur olduk! 

- Eyvallah! 
Diyip, oı·ad~n çrktım, Mevlevihaneye 

gittim, ~levlevihanede de kim'>eler yok
tu. Hatta der11ahı şerifin iyin gÜnÜ ol· 
maJr.:ından da iına bulunan ıııalüm de
dc-:-i- "•'• dt§arl çıkmıtlardı. 

rttk tevakkufe muhal kalmadığın
dan Kocamu&tara~ aıkeri kara
kolhan~sin~ döndüm ve paıalara hal ve 
k•yliyeli anlattım. 

hmet Celalettin Pafa, zatı,ahane
nin beni göndermesinin pek İyi ve ay
ni isabet olduitJnu, böyle teenni ve ih
tiyat ile hareket olunmayıpta sallapa
ta, dercahlara baskın yapılsaydı, bey
hude kalp kırılacağı ve halk üzerinde 
de fe:ıa teairler bırakacağmı söyliye· 
rek .sevincini izhardan geri durmryor
du. 

Hepimiz, akıam üzeri saraya dön
dük. Bilvaaıta Paditaba keyfiyet arzo
lundu. 

Şifre katibi Aamı Be,, huzurdan 
avdetle vakiadan zat.ph..-..ia mem
nun ve mahzuz olduldan selannhüma
yunla beraber teblii etti. 

Sultan Hamidin, vehmi, veaveaeıi 
malüm ve şaka götürmezdi. Vak'arun 
a.s1ı P ası o1madığmı, verilen haberin 

tamamile uydurma bulunduğunu anla 
mak ve öğrenmekle beraber lakayit 
kalamamıftı. 

Zaptiye Nezaretine ve Meclisi Me
taYihe batkitabetten tenbihatımabsu
sa icra edilerek, badema dergahlarda 
okunacak mevlütler için ıuna, buna 
davet tezkereleri gönderilmemeıini 
n mevlUt menkıbesi okunacağında, i~ 
'-i cün evvel tehremanetile Zaptiy.e 
Nezaretine haber verilmesini İrade et-
mitti. . 

Artık tekkeler, iatedikleri gibi ha
reket edemiyeceklerdi; Sultan Hamit 
bu kaydİfltrtlarla tekkeleri inzıbat al
bna alıyordu. Fakat Hünkir, inzıbat 
tedbirlerini de kafi görmemitti. Bir 
müddet aonra dergahlardaki içtimala
ra fazla ehemmiyet verilmit ve hele 
geceleri, tekkelerin kapıları kapatı
lıp zabıtaca mazbut ve mukayyet da
inıi adamlardan bafkasırun gelip git· 
me5İne müaaade olunmanuıb. Bilhassa 
a31"aylı kadmların ve harem ağaları
nm tekkelere intisap ve devamları şe
diden men•ile tar&aıudata tabi tutul
muılardı. 

Bütün bu takyidata, Kocamustafa
pap.da kale <urları içinde kain 
Merkez Efendi Dergahında okunacak 
Mevlüdü~erif daveti dolayısile lüzum 
görülmüştü. 

Sur haricinde kiin Yenikapı Mevle 
vihaneaine aidiyeti yoktu, fakat ihti. 
yaten oraya nazar atfolunması irade 
buyrulmuıtu. 

Yenikapr l\1evlevihaneıine ait arat
tu·ma1ar, tazyikler, daha eslci tarih. 
lerde vukubulmuştu. 

MezkUr mev)evihanenin şeyhi Oa .. 
man d~de Efendi, o tarihlerde hayatta 
idi. Merhumun ilmi, irfaru pek yük
sek ve siyasi Ümara da aıinası mü
sellem bulunduğundan memlekette bü 
yik bir f(>hreti· ve tesiri, nüfuzu var
dı. 

Vaktile Sultan Mecit, Sultan Az!z 
ve veliahtlar, dergi.ha gelerek Hazre
ti Şeyhi ziyaret etmi§ler, ellerini öp
müılerdi. 

Hidiv lsmail ve Muırlı Mustafa Ka
mil ve Fazıl paf&lar ile Hünkarın ha
lası Adile Sultanın kocası Damat 
Mehmet Ali ve kız kardeti Cemile 
Sultanın kocası Damat Mahmut Pa,a-• lar ve me,hur Sadrazam Fuat ve Sad-
razam Milat Paş.alar vesair oamidar 
vükeli. ve vezirler dergi.ha mensup 
olup Şeyh Efendi ile huausi söhbet
lerde bulunurlardı. Bunları Sultan Ha
mit, bid>ir bilirdi V\' o batu-alar hafı· 
zun:ıda yeretmİ"?ti. 

(Bitmedi) 

Yarın: --ı 
Sultan Hami din kini 

Veliaht Hamit Elendi, Şeyh E ~endi ile nasıl konufmUftu? - ~ 
Hamil Efendinin Mitat P~a ile mülakah. - Mitat Paşa müla-

1 kattan memnun! 
r..~~!!!!i!!i!!Eöii~ii!!;;;;!!!;;;;;;;;;;;;;;~5""'~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;3!1!!!!5~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;ı;ııll!liBl!ıiı!: 

için müşahit Islahat komitesi 
Gönderdik? 

(Başı 1 incı sahifede) 
ramlan arasında bazı noktalar da bil 
ha.ısa Demok:rasj ve içtimai tes.anüf 
prensiplerinde mü'!Rbehet vardır. Bu 
itibarla, söze ve reye karı.tma.makla 
beraber, kongre müzaket"elerine çok 
alakadar olduk, bilhassa büyük bir 
batıp olan M. Herriot'yu müteaddit 
defalar dinledik ..e istifade ettik. Bul 
carlar M. Herriot'ya Bulcariatanm ba 
zc bavaliaini sezdirmek istedikleri i .. 
çin kendisini Filibe, ve Şipka tariki
le Yamaya cötürdüler. Bugün torpı
do ile Varnadan latanbula gelecektir. 

ne bu müsabakayı lı:aaznamazdı, çün
kü geçen aenel<i rekoru kıramam1Jtı. 
Bunlardan batka Vehbi Sait Bey er
kek amatörlere tabsia edilmit bir ku
payı bizım alcbii"nnızı iddia etmekte
dir. Biz erkek amatörlere tahaia edil
mİf bir kupa almadık, bizim aldığımız 
kupa yant birinciaine tahaia edilmi,, 
tekten lira kı:rmetindeki cümüt kupa 
dır. Eğer kupasun 10 lira kıymetinde 
ve metal olduiu iddiaamda ısrar edi
yorlarsa, maarafı kendileri tarafından 
Yerilmek üzere aldıfımız kupaya bura 
y• getirir, ve ehli vukufa kıymetini tak 
ıılir ettiririz. 

irfan Emin Beyin bu sözlerine Veh
lııi Sait 8eyin nkili Suat Ziya Bey de 
fOyle mukabele ebnitfir: 

- Bıs Milliyetin verdiii kupayı ia
tiyonız, F ordun verdi fi kupayı iste
•iyoruz, Masrafı bizim tarafmuzdan 
Yerilmek üzere Milliyetin kupaamın 
kıymetinin tal<dirine r&ZIJ'IZ• El afit
lerinııle yarıfm deiiıtirildifine dair bir 
kayıt yoktur. Verdikleri vesikayı id
dlalanru iabat eder mahiyette cörmü
J'OnlZ. Beynelmilel otomobil yarqları 
kaidesinde birinci gelmek için bir se 
ae eyyelki rekorun kın.iması icap et· 
lifine dair bir tart ve kayıt yoktur. • 

Soara ceçen seneki rekonı Supbi Ef. 
isminde profeayonel bir toför yapmış
tır. Halbuki biz amatör yarıtlarma cir 
dik ve rekor kırmak için değil, ama
törler yarıılarında sürati temin edip 
birinci celmek için girdik. 

Vekilinden sonra Sait Vehbi Bey 
de aöz almıt: 

-Ben erkek amatörlere tabaia edil 
miş olan kup;.ıyı i&tiyorum, demittir. 

ffüim evrakı tetkik eder k karar 
tefhim edeceğ'ini söylemi~ ve muhake 
meyi baıka ıüne bıralmuıtır. 

Vazifesini bitirdi 
(Ba~ı 1 inci sahife.de) 

tihaplaı·ı idf're heyeti ya1Jacakt Maarif 
Vekaleti tasdik etlecektir. Bu avın aon .. 
larına doğru ı'lnbat komite'\İ aza.l3rı An
karaya ,ıönerek l\1o••if V-k'ıletindeki 
vazifeleri.ne başhyacaklardır. 

Maarif V•lıil v•kili D•. Refik Beyin 
pazartesi ..,.Ü'!lÜ Ankaraya gitmeıi muh
temeldir. Refik B. Ankarada bi:r hafta 
kalacak .,e "()nra şehrimize döneı-ek Ü
niversite işlerini buradan takip edecek
tir. 

Üniversite idare heyeti dün öğleden 
1 

sonra emin Neşet Ömer Beyin riyasetin 
de toplandı ve ihale işlerilo metgul olda. ' 

Bekir ağa bölüğü yerinde yapılmakta 
olan tetrilıane insaatı ilerlemiıtir. Bura
da ayni zamanda- tetrihi marazi, ensaç, 
ambriyoloj~ morfoloji enstitüleri de bu
lunaeakhr. Bütün hu tesisat d~s seneaj 
bafına kadar ilcmal edilecektir. 

lstanbul Oniveraiteainde kürsü alacak 
olan ecnebi profesörlerin mukaveleleri 
esasları tes»it edilrnittir. Bu ay so!"luna 
kadar mukavele itleri bitmiı olacaktır. 
Öğrendiğimize '!'Öre yükae.k iktısat ve 

Ticaret mektebininUniversitede.n ayn o
larak ı~tahı icin eylülün onunda 1ehrimi
ze bir ecnebi mütehassıs celecektir. Bu 
mütehaıııa mektebi, kendi ıhtı..qı ıaha-
11 dahiliade ulah edecektir. 

----01----
Eski çarların kabirleri 

açıldı 
Viyanadan 9 tarihile bildiriliyor: Pes 

ler Sloyd ı-azetesi Sovyetler tarafmdan 
evvelce karar verildiği Üzere, eıki Rus 
çarlannın cramt kabirlerinin açıldığını 
yazıyor. 

Evveli üçüncü Alexaıdreı-';n kabri a· 
çılmıştır. Mumyalı ceset muhafız cene
ralı üniformasını taşıyordu ve bozulma
mı,tı. GöJ,opünde sp·alı duran bütün el
maslı nj!anları ve elindeki kını kıyn1ctli 
mücevherle tezyin cdilmis kılıcı dikkatle 
çıkarılıp alınmıştır. ikinci Alexandre ve 
birinci Nikolanm kabirlerinıle de ne ka
dar kıymetli feylcr varsa, hepsi alınınış 
tır. 

Diğer bir kat}i açarken hükUmet •· 
zaları müheyyiç bir aürpriz karşısında 
kalmıtlardJl'. Bu kabir birinci Alexan
dre'indir ve tabut açıldıiı zaman bom
bot olduğu görülmüştür. 

Bu da evvelce dolaşmış olan bir ri
vayeti teyit e<kr mahiyette göriilmiit· 
tül". Bu rivayete ~::aran birinci A1exan 
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HARiCi HABERLER 
Amerika Yahudi
lerinin teşebbüsü 

Reisicumhur Hinden bur' ga 
mektup gönderdiler 
NEVYORK, 16 (A.A.) - Alman 

Cümhurreisj Hindenburg'a gönderdik 
leri açık bir mektupta Amerika Ya
hudi kongresi azalan, reisiciimhurdan 
imtiyaz ve salahiyetlerini kullanarak 
Almanyada Hitler rejimi altındaki 
Yahudi halkmı muhakkak bir imha
dan ve Alman milletini medeni dünya 
tarafından kendisinden hariç telakki 
edilmekten kurtarmasını istemiıtir. 
Mektup Alman cümhurreisliği imtiyaz 
larına dokunulmamıf ve reisicümhurun 
başvekilden utifa talep etmek hakkı 
olduğunu ilave ediyor. 

Altın dolar 
NEVYORK, 16 (A.A.) - Hükü

met, hariçte bulunan resmi Arıieri
kan memurlarının maaılarını albn do 
lal" ile tediyeye karar ve'ftnittir. Bu 
maluatla Fransaya timdiye kadar 347 
bin altın dolar cöndermiştir. 

Ölünceye kadar 
Gandhi yeniden oruç 

tutmağa başladı 
PUNA, 16 (A.A.) - Gandb~ yeni

den tutmağı kararla~trrdrğı oruca öğ
le üzeri ba~lamııtır. Gandhi, umumi 
emniyeti koruma tedbiri olarak tevkif 
olunanlara ait haklar kendisine veril 4 

mediği takdirde bu oruca ölünciye ka 
dar devam etmek niyetindedir. 

Gandbi, hapse konulduktan aonra 
Bombay hükümetiD<? gönderdiği yazılı 
beyanatında diyor ki: 

Benim asıl hayatımı teşkil eden e
aerime devam etmeme müsaade veril
medikten sonra hayatın benim naza· 
rımda hiç bir ehemmiyeti kalmaz. --·---- • 

Borçlar işi 
Müzakerata teşriniev
velde mi başlanacak? 
VAŞiNGTON, 16 (A.A.) - M. Hul 

borçlar meselesinin müzakereaine te§
rinievvelin birinci günlerinde baı1an
m.- k iht imali olduğunu söylemittir. 
Müzakerelere, lngi!tere hükfunetinin 
başlıca İkhaat mü~aviri olan Sir Fre· 
derick Leith ROH"un İptidai görüşme· 
lere haşlamak Üzere Vafingtana •el_ıli 
ği zamo.n baflanacaktır. c: o. 

VAŞl.'IGTON, 136 (A.A.) T:• fil· 
Hull, borçlar işi için İptidai görij•mc· 
lcr yaptıktan sonra ln~ilte ~·~deJl}tal'i 
bir kom.İ.;yon gelip ~elmiyec-~İJlİ bü~ 
mcdi-?ini söylemiştir. 
M. Mat: Donald Amerikaya giJiyor 

LONDRA, 16 (A.A.) - Nev Chro
nicle'ye cöre M. Mac Donaldm borç· 
lar meselesi için yapılacağı düşünülen 
müzakt""relerde bulunmak Üzere son
baharda Amerikaya gidecseği ııafiaaı 
dün tekrar dolaşmağa başlamı,tır. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Borçlar 
meselesi altmd ki lngiliz Amerikan 
miikilemelerinc birinci teşrinde Va
şingtonda devam edileceği Londrada 
resmi snı· ette teyit edilmektedir. 

Japonlar Mongolistanda 
ilerliyorlar 

LONDRA, 16 (A.A.) - Manches
ter Guadian gazetesi .. Japon usulleri" 
başlığı altında Japonların iç Mongo
liatanda i1erleır.eğe başlamalarını 1-6 
da imzalanan mütarekenin olduğu gi
bi Cinin haklarına yeni bir tecavüz 
ola;ak kaydetmekte ve şunları :;rumak
tadır: 

"Bizzat Japonlar bile Chalıar vili
yetinin Mançulruo'ya ait ol<l:...ıj;.ınu id 
dia etmemişlerdir. Bununlıı ber.'.\ber 
yeni hükumetin ,ark hudutlannı, is
tedi'derİ kadar ilerileyebilr:ıek fı,,ıı
tını elde tutmak m3Joadile tayirı et
mekten kaçınmı§lardır. 

Hindistanda 4000 kişi 
açıkta kaldı 

LONDRA, 16 (A.A.)- Boo:ıbay
dan Times gazete&ine bildirildiğine ıö 
re Broach mrntakasında ıulann tqma 
sından dolayı 4000 kiti a·çıkta kalmıt· 
lardJT. 

Barodada ikisi polis olan üç kiti su 
!arın hücumuııa. maruz kalan halka 
yardıma giderken boğulmu~lardır. Bir 
çok hayvan da boğulmuftur. 

Hambourg'da 25 komü-. 
nist tevkif edildi 

HAMBURG, 16 (A.A.) - Ham
burgta kanuna mugayir surette siya
si faaliyette bulunduklarından dola
yı yeniden 23 komünist tevkif edil
miıtir. 

dre, hayatını müteb~ kısmu mütenek
kiren Siberyada geçirmek için, kendjıi
ni öldü !"İbi göstertmit ve bir cenaze •· 
layı tertio ettirmiştir. 

Büyük Katcrinanın külleri de oldu
ğu e-ibi bulunmuı ve bunun tabutundaa 
mühim IT'iktarda mücevherler bilhassa 
muhteşem bir elmas ~erdanlık zuhuı- et 
miştir. 

Büyük Petooonun iri cesedi karşısın .. 
da Sovyet komisyonu azası haşyet duy
muylat'dır. Diier '.:""-rların aksine olarak, 
Büyük Petronun kabı·inde hiç bir mü
cevher bulunmamıftır. Sadece avcunda 
saltanat ınührünü !-ıkı sıkı tuttuğu gö
rülmü,tür. 

Diğa· bütün ..:arların tabutları gij .. 
müıten olau;tu halde, Büyük Petronun 
tabutu ce..,jzden yapdmıftw 

Avusturyada 
Neşredilen vesika 
Almanlar, böyle şey gön-

dermedik, diyorlar· 
BERLIN, 16 A.A. - Volff Ajansı 

bildiriyor: Milli sosyalist fırkası harici 
siya.et ofisi ıu tebliği neşretınektedir: 

cWiener Reichıpost» gazetesi husu
ıi bir nüsha ile ve heyecan verici bir tarz 
da, milli soayali•t fırkanın harici siyaoet 
ofisinden ahnmıı bazı « vesikaJ> lar neş .. 
retmektedir. Bu vesikalara göre ofia, 
Almanya'nm Avuıturyaya karşı olan va
ziyeti ile hariciye nezaretinde metıı·ul 
olmakta imiş vesaire. 

Ofis, böyle hiçbir vesika gÖndermemiş 
tir. 

M. Hitler'in yaveri yaralandı 
BERCETESGADEN, 16 (A.A.) -

Başvekil Hitlerin arabasına refakat e 
den otomobil bir kazaya uğramııtır. 
Başvekilin yaveri kafa tası yardarak a 
ğır aurette yaralanmıttır. Başvekilin 
kız kardeıine bir §ey olmamı, ve yiğe
ni ile diğer bir kadın da hafif suret
te yaralanmışlardır. -------
Amerikada 
Milli kalkınma 
Hükumet müşkülat kar

şısında bulunuyor 
NEVYORK 16 A.A. - Milli kalkın· 

ma ida-esinin 'mücadelesi ikinca safhası .. 
na r., .,ıniştir. Hükiimet, petrol, çelik ve 
kömür P'İb.İ esaslı sanayi ile M. Johıon' 
nun j~ s3atleri ve üct·etlerden dotayı an4 

laşamaınalan yüzünden gittikçe artan 
müşküller kaı·şmnda kalmaktadlt'. 
MüMkaşa edilen tedbirler arasında 

ka!kınma miicadelesi ile işsi..zlere yardım 
teşki.' 3.tınm b;rleştiriJmesi, ve son gün
lerde mekle~lerini terlcetmiş yarım mil
yon kız ve erl<ek. çocuğun tekrar mektep 
lere iadesi meseleleri vardır. 

----
Dublin'de askeri 

muhakeme 
D U B L 1 N . 16 (A.A.) 

Askeri mahkeme idam kararları ve 
rebilecektir. Bu mahkemeyi teıiı et
mek teıebbüıü Valera tarafından ya· 
pdmışhr. Valeranın maksadı artık 
memnu aili'hların taşınmasına söz yum 
mamak ve bilhassa Jeneral O'Dulffi' -
nin mavi gömleklilerine karııdır. 

DUBLIN, 16 AA. - Zannedı1diğine 
göre hükiimet, askeri mahiyette siyasi 
cürümleri muhakeme icin bir askeri mah 
keıfıe tesisine karar ve;m.iştir. 

--o--

Mısır kredi fonsiye 
tahvilleri 

KAHiRE, 16 A.A. - Yüzde 3 faizli 
ve ikl"atniyeli Mısır KY di Fonsiye tah· 
villerinin dünkü çekilijinde: 

1886 senesi tahvillerintlen 34<>,S95 nu
mara 50,000, lC)()~ ~~nesi tahvillerinde? 
609,491 numar'\ 50,000ll, 1911 senuı 
tahvilk·indcn 215 010 num&l'a 50 bin 
fran!< il .. ,amiye kazanm1şlardır. 

Feci yanlışlık 
LONDRA, 15 - Taymis nehrinin 

denize döküldüğü mahalde biri 15, di 
ğeri 13 ya,ında iki kız, denize düşen 
topların1 alnak ü:ıı:ere bir aandalla ıa· 
hildcn "çalmıılardır. Bu arrada bir tay 
yare filosu, şamandıraları nitangi.h 
a.ddile ate1 ediyordu. Tayyarelerden 
biri S<\nd"llı ~amandıra zannile ateş et 
n1iş1 kt:r:;.unl~rın isabetile kızların bü
yli ,-"tii ö!mü~tiir. ikinci kız büyük bir 
d~hşet i<;.inde derhal kür klere asıla· 
rak sahile gelmi§tİ.r. ---

M:uy Pickford dava edildi 
NEVYORK, 16 A.A. - Dün Nev

york mahkeme ine sebepsiz olarak mu
kıneleyi bnduğurulan dolayı Glaydys 
Fairba:ılo ~leyhine ?50,000 dolarlık bir 
u.rAr ve ziyan davası için müracaat ya .. 
pılnuştıı-. 

Clady;; Fairba~h1'm ttinema jsmi 1\1'.':ı.ıry 
Pickfor<I' du1·. Dava hakkında malümat 
vet'ilmeme!cle berab-er, d11.v:ıf'rnın Pick· 
ford'un katibi olduğu zamıcdiliyoı-. ___ ..,_ 

Prusya devlet şurası 
BERLIN, 16 (A.A.) - Prusyada 

teşkil edilen yeni devlet şuruı ilk top
lantısını gelecek eylülde yapacaktır .. 
Bu şura, 62 azadan mürekkep olacak
tır. Prusya Başvekili ile nazırlan "e 
nezaret müıteıarlan da bu aza araım 
dadır. Geriye kalan aza intihap sure
tile tayin edilecektir. 

Zeppelin döndü 
FREDER1CHSHAFEN, 16 A. A. -

Kont Zeppclin, 16 yolcu ve 105 kilo 
poata ile saat 18 de cenubi Amerika
dan celmiştir. 

---~· 
Londra Buğday konferans• 

CENEVRE, 16 (A.A.) - Bufday 
ihraç eden baılıca 4 devletin isteme
si Üzerine milletler cemiyeti umum ki. 
tibi, başlıca 4 ihracatçı devlet ile buğ 
day ihracat ve ithalatı yapan Avrupa 
devletlerini, 21-8 de Londra'da buii"
day ticareti ve himayesi için beynel
milel bir anlatma yapmaiia çalıtan 
konferansa mümesailler röndermeie 
davet etmitşir. 

--<>--

Sıhhiye müsteşarı 
IZMIR, 16 {Milliyet) - Şehri

mizde bulunan Sıhhiye miiste,an 
yann lstanbula hareket edecektir. 

----------~--·----

Dahiliyede nakiller ve tayinler 
ANKARA, 16. (Telefonla) - Münhal olan mahalli idareler 

umum müdürlüğü muavinlik ve birinci şube müdürlüğüne Sa
rıyer kaymakam.ı Mehmet Hudaverdi, vilayetler idaresi ikinci şube mü
dürlüğüne Çorlu kaymakamı Abidin, münhal olan Mudurnu kayma
kamlığına Gediz kaymakamı Necip, Ünye kaymakamlığına esbak Sai
deli kaymakamı lbrahim, Malkarakaymakamlığına Y eşilköy nahiyesi 
müdürü Hasan, münhal olan Zarusat kaymakamlığ•na esbak Y alııaç 
kaymakamı Murat Nihat, Ermenak kaymakamlığına esbak Tutak kay 
makamı Selahattn B. lerin tayinleri tastik edildi. 

. Hariciye Vekaletinde ter fi/er 
ANKARA, 16. (Telefonla) - Hariciye Vekiileti ticaret müdürlü

ğünde Nurullah B. sekizinci dereceden yedinciye, Kıbrıs konsolosu 
Muhittin, ticaret işlerinde Behçet Şefik, eurakta Cemal B. ler dokuz
dan sekize, Bedri Tahir, Rodos muauin konsolosu Hasan Rilat, befinci 
dairede Nedim Veysel, fifre müdürlüğünde Emin Baha, katibi umumi
lik kaleminde Fikret Şefik B. ler onuncudan dokuzuncuya, ikinci dai
rede Şakir Emin, konsolosluk işlerinde Bekir Sıtkı B. ler on birinciden 
onuncuya, Londra üçüncü katibi Vali, tahakkuk fubesinde Hacı A
rif, beşinci dairede Zeki Cemil, dördüncü dairede Cemal, tahakkuk 
şubesinde Zühtü, evrakta Ferit, ikinci dairede Necdet Tahir Beyler 
on ikinciden on birinci dereceye terli dilmiş/erdir. 

Rusyadaki sporcularımızın son maçı 
MOSKOVA, 16 ( A.A.) - Türk spor heyeti Harkoldan Odesaya 

hareket etmiştir. Türk sporculan son maçlarını OJesa sporcularile 
yapacaklar ve ondan sonra Türkiyeye döneceklerdir. 

Fırka idare heyetinin kararları 
ANKARA, 16 (A.A.) - Cümhuriyet Halk Fırkası umumi idare 

heyeti bugün toplannuştır. Samıunmerkez kaza leşkiliitında yapılacak 
deği'!iklik teklifi kabul edilmiş, fırkaya kayıtlı olup ııeya fırka teşkila
tında vazife alıp ta vaktiyle teklif varakası doldurmamış olanların ka
yıtlarının yeniden tanzimi hakkında müzakerede bulunmuştur. 

• • 
l zmir-1 sfanbul telefonu açılı_qor 

IZMIR, 16 (.'lfilliyet) - lstanbul - lzmir telefon tesisatının ikmali
ne çalışılmaktadır. On güne kadar Balıkesir· Bursa· Yalova üzerinden 
muhabere tecriibeleri başlıyacaktır. Kışa kadar lzmir - Balıkesir hat
tı da ikmal edilecek ue lzmirle lstanbul arasında muhabereye ba11la
nacaktır. 

• 
lzmirde kasaplar el kesmedi 
IZMİR, 16 (Milliyet) - Mezbaha şirketi ile kasaplar arasında çı· 

kan ihtilaf üzerine kasaplar bugünet kesmemiş/erdir. Belediye şehrin 
et ihtiyacını temin için icap eden tedbirleri almıştır. 

Dr. Refik Bey T. D. T. Cemiyetinin 
dünkü içfimaına riyaset etti 

ISTANBUL, 16. A. A. - Türk dili tetkik cemiyeti umumi katibli
ğinden : T. D. T. Cemiyeti umumi merker. heyeti bugün sabahleyin u
mumi katip vekili lbrahim Necmi Beyin rİytaetinde toplanmıftır_ Öğ
leden sonra saat ondörtte yine toplanmasına devam etm4tir. 

Bu toplanış/arda osmanlıcadan türkçeye karfılıklar klavuzu için 
ankete konulmuş olan sözlerin karşılıkları araştırılm1ftır. Maarif Ve
kaleti vekili Doktor Relik Be;,ıelenJi öğleden sonraki toplantıya 
riyaset etmisler ve cemiyetin faaliyeti hakkında uerilen malıimatr. 
dinlemişlerdir. Umumi merkez heyeti yann tekrar toplanacaktır. 

EKETI&:\:wiii\ 
Kasaba da hazırlık 

KASABA, (Milliyet) - Cümhuri· 
yetin onuncu yılını tesit için kazamız
da gayet büyük hazırlıklara başlan
mıştır. Kaymakam Feyyaz Beyin ri
yaseti altında belediye reisi Zühtü, 
fırka reisi Cevdet, ticaret odaaı rci.ai 
Hasan Şevki, tahrirat katibi lsmail 
Hal<l<ı, Ziraat fen memuru Haaan 
Fehmi, Naip zade Mustafa, bdediye 
azasından Faik, muhasebei buauıiye 

memuru Nail, Ticaret odaıı ba,k&tibi 
Rıza, belediye batkatibi Ziya beyler
den mürekkep bir komiayon tetkil e
dilmiştir. Komisyon faaliyete geçerek 
ciimhuriyetin memleketimizde 10 se
nelik inkiıaf ve vücude cetirdiii"i eser 
\er ve tarakk'Jeri tesbit ederek yazı
lacak olan eM>r tab ve ne,redilecektir. 

Malatya Halkevinde riyaziye 
dersleri 

MALATYA, (Milliyet) - Ortamek 
tebimize müdavim talebenin miktarı üç 

yüz elliyi mütecavizdir. Bu sene de bir 
çok talebenin riyaziyeden ikmale kaldı 
ğını nazarı dikkatle alan kıymetli ~nç
lerimizden ve ilkmektep Başınuallımle
rinden Tevfik B. gerek ikmale kalan tale 
be iein ve cerek diğer arzueden çocuklar 
için ·meccanen haftac!a üç ders Yermeai 
ne müsaade edilmesini Halkevi idare 
heyetinden rica etmİfti. Heyet; değerli 
azaıının bu tqebbüsüaü tayanı tükran 
bulmut ye bu it için Okuma aalonunu 
tahsis etmiıti. 

Tevfik Beyin mütemadi gayreti tal• 
benin bu husustaki heTes ve arzusunu 
artırarak kız ve erkek olmak Üzm'e kırk 
bet talebe muntazaman devama bafla
mıttır. 

Mesaisinin müfit aemelerini gören 
kıymetli muallinı hafta üç saata inhisar 
eden derslerini ilci ıründenlıeri her cün 
vormeğe batlamıttır. 

Göıterilen bu alaka Ye tetrik bütün 
memnun ve minnettar bırakmııtır. 

Köylerde bayrak 
BOZDOCAN. (Milliyet) - Kaza 

Fırka Heyeti köylerde bayrak çekme 
merasimine devam etmektedir. Eymir 
köyüne de g-idilmittir. Meraaimde 
kaymakam, jandarma kum~ndant, ~· 
Müddeiumumiai, kaza mecha~umı ' 
azaları ve doktor yiizbatı Mehmet Ali 
ve Ihsan Beyler de bulunmuılardır. 
Bayrak çekme merasiminden aonra da 
doktorlar 100 den fazla sıtmalı ve 
haata köylü yurttatları muay-e ve t ... 
davi etmitlerdir 

ı · Amerikalı mütehassıslar 
SAMSUN, (Milliyet) - lktıaat Ve

kiletine merbut A.merika!J mütebaa
a11lar aabık Nevyork tic:aret miimeui
limiz Muzaffer Bey refakatile Kara
deniz auntakaaında tetkikata çı1oaıt
lardır. Bu heyet cuma ııünü Giilce
mal vapuru ile Sunauna celip vilayeti, 
Ticaret Mmtaka Müdürlüiiü. Ticaret 
Odaamı ziyaret etmit ve mmtakanm 
iktısadi, içtimai vaziyetleri hakkmda 
malümat istemiflerdir. 

Direr bir miitehau11 heyeti de Ro
bert Kollej muallimlerinden Şiilrrii B. 
in refakatile Çorum, Tokat, Zile, Sam
sun ve Çarıamba havaliaiade tetki
katta bulunmaktadır. MezkU.. heyet 
te vilayet, ticaret,,. :ıı:iraat müdürlük. 
leri ile temaaa geleı:ek, tetkikata ait 
mevzulara müteallik bir çok sualler 
aormutlard.ar. 

Şehitlikleri ziyaret kafilesi 
aıdet etti 

BALIKESIR, (Milliyet) - Çaıuık
kale ve Gelibolu yarnnailası harp yerle
rini ve tehitliklerini ziyaret eden Blılı
kesir Halkevi kafileai Cumarteıi gÜnÜ 
ceee ceç vakit dönmüttür. . 

Gilitülbahir, Kabatepe
1 

Conk ı..,..n, 
cezilmiı, nrilea izahat dınlenmiş, Meh 
met ÇavU§ abideıiae bir çelenk konmuı 
tur. 

Aydında veremle mücadele 
A.YDIN, (MiUiyet) - Vilayet,... 

kammda Bele4iye, Fırka ve Halkeri 
Reialerile memldcetinıizdeki nmnm 

loelı:imlern. ittirakile bir toplantı yapı· 
larak Veremle mücadele Cemiyeti 
kurmalı: için müzakerede bulunulmut· 
tur. 

Ve.-.den hayli kurban veren vilA
yetinı.i.zde kurulmaaı çok lüzumlu o
lan bu cemiyetin kurulmuma tetel>
Mis ..ı- "alimiz beyefendiye ve dok
tor arkada,lara muvaffakıyetler dile
riz. 

Köylerde yeni yatı mektepleri 
AYDIN <Milliyet) - Vali bey Nazil

liden clönüıünde, Atca ve Sultanhiaarda 
kalarak Atça nahiye merkezinde ve Sul
tanhiaarmm lıarabelerile methur Eıki
hisar köylerinde yeniden birer yatı mek
tebi yapbrılma11 için tetlôlıatta Dulun
muılardır. Bu iki yerde yatı mekteı.i İn· 
f&atı kararlaımıt gibidir. 

Vilayetce ıerek yeniden y:ıpılacak ve 
gerekse tadil ve tamir suretile mevcut 
mekteplerden iatifade edilerek açılacak 
köy yatı mekteplerini test.it icin tetkika 
ta ehemmiyetle ılevam etlitıaektedir. 



lııl ... pa:n~-ıı 
Dostluklar 

Pariste çıkan ''Vu" gazetesi Fa
tizmin aeneidevriyesi müoaaebe
tile son haftaki nüahaıını tamamile 
balyaya hasretti. 

Hatlarında müdürleri olduiu 
halde mecmuanın muhtelif ne9ri
yat 9ubelerini idare eden muharrir
lerden mürekkep bir heyeti Roma
ya gönderdi. Fatizmi temıil eden 
Sinyor Musolini ile rejimin ana hat 
ları üzerine uzun bir mülakat yap
tırdı. 

Bu ıualler gazetenin mütehassıs 
muharrirleri tarafından Doçeye 
tevcih ediliyordu. Sinyor Musolini 
F atizmin harici siyaset, sillb, harp 
iktisat, ziraat, askerlik vesaire bak 
kındaki noktai nazarlarını izah e
den cevaplarla bu heyeti tenvir et
ti. 

Harpten sonra tebellür eden si
yasi akideler fikirden ziyade fiil 
ve hareket sahasında inkitaf ettiği 
için İtalyan Batvekilinin temas et
tiği noktalar esasen pek meçbUI 
olmıyan hakikatlerdir. 

Ben bundan bahsedecek deği
lim. Yalnız birbirine her sahada zıt 
ve rakip görünen iki koıntunun 
birbirini yakından tanımak için 
yaptıkları bu tetebbüsün kıymetini 
anlatmak isterim. 

Fransa -.e ltalya, yarının meç
hul akıbetlerinde kartı ka11ıya ge
lecek iki rakiptirler. 
Bugünkü siyasi dostlukları gene bu 
günkü atk ve sevdalar ıibi karar
sız ve emniyetsizdir. Onun için bu· 
gün dost bararetile birbirini sıkan 
ellerin yarın aman -.ermez bir düt
man ihtirasile boğazlara sarılma
yacağını kinıae temin edemez. Şu 
halde her dostun yarınki ihtimalle
re göre birbirinin kuvvetini anla
ması, mevlUini tartması kadar ta· 
bii hareket olamaz. 

F ran11z gazeteleri ayni tekilde 
Almanyadaki hadiseleri de çok 
yakından takip ediyorlar. Yarın 
k&Jlı kartl)'a gelmesi ihtimali olan 
süngülerin pittarı gibi bugün ka
lemler ve kafalar kartı kar91ya 
geçmitler birbirlerini tarassut edi
yorlar. 

Anlatılıyor ki yarının mücade
lesi hatırası bili sinirleri ıeren 

' • 1 dünün mıikatelesinden çetin o •· 
caktır. 

Sapan, mahsül, mal, kalem, kan 
ve para seferber olmuttur. 

Ordular büyük bir harp karar
gahının kilometrelerce gerisinde ib 
tiyata ayrılmıt kuvvetler halinde 
bekliyor. 

Buna mukabil beyaz bayrak al
tında kafalar, paralar, aapanlar 
ve kalemler çarpıtıyor. 

Siyasi dostlukların kavun kar
puz gibi sergiye döküldüğü, diplo
masi temasların borsa oyunu gibi 
bavailettiği bu zamanda timal sa
hillerinin meddii cezri gibi bazen 
::ütliman bazen dalga ve duman 
halinde görünen Avrupa öyle zan
nedilir ki ölümü alette bildiği hal
de alev etrafından ayrılmıyan per
vaneler gibi mukadder akıbetten 
kendini kurtaramıyacak? 

Burhan CA.HIT 
----<>-~------

Celal Sahir B. 
On beş ııünden beri Cerrahpafa has 

tahanesinde tedavi edilmekle bulunan 
Zonguldak mebuau Celal Sahir Bey 
yapılan tedavi neticeainde i1iletmit
tir. Buııün hastahaneden çıkarak Ada 
daki evine ta~ınacaktır. 
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ŞEHiR HABERLERi 

aEkonoml 

Fransa ile ticaret 
Her iki tarafın istatistik 
rakamları ne söylüyor? 
İhracat ofisi baılıca. müıterilerimiz 

olan memleketlerle 1933 seneai ilk al
b ayı zarfındaki ticari Taziyetleri teı 
bit etmiıtir. Bugün Türkiye ile Fran
.. araamda 1933 ıenesi ilk alb ayı 
zarfındaki ticari vaziyeti tahlil eden 
İltatiıtiii neırecli1oruz: latatistikleri
mize nazaran Fransa)'• ı933 senesi 
ilk alb ayı zarfmda ihracabmız 1 mil
yon 749 bin 59 lira ve ithalatımız bir 
milyon 980 bin 813 liradır. ithalat faz 
lalıiı 201.754 liradır •. 1932 aeneain -
deki alb aylık ihracatımız ise 4 mil· 
yon 81 bin 761 lira ve ithalatımız 
4 milJOD 37 bin 151 liradır. Fransız 
istatiıtilderine nazaran 1933 seneai 
ilk alb ayı zarfındaki ihracatımız 21 
milyon 447 bin frank •• ithalatımız 
30 milyon 406 bin franktır. ithalat faz 
lalıiı 8.959.000 franktır. 1932 aeneai 
ilk alb ayı zarfındaki ihracatımız iae 
48.636.000 frank ve ithalihmız 49 
milyon 864 bin frankbr. ithalat faz
lalıiı 1.228.000 frankbr. Gerek Tür
kiye ve gerek Fransiz iıtatistiklerine 
nazaran Türkiyenin 1933 senesi ilk 
altı ayı zarfındaki ihracab Fransanın 
Türkiyeye olan ithalabndan azdır. 
Diier taraftan her iki iatatiatiğe naza 
ran da 1933 seneıi ilk alb ayı zarfın
daki Franaaya ihracahmız hemen nıa
fına inmittir. latatiıtikleri.mize naza
ran Franaaya 1933 senesi ilk alb ayı 
zarfında ihraç eltiiimiz batlıca mad
delerin kıymetleri aıaiıdaJri tabloda 
gösterilmittir: 
Maddeler 1933 T ..L. 1932 T.L. 

Yumurta 64.041 
Yün 5.685 
Tiftik 6.808 
Fındık 63.396 
Uzüm 36.538 
Aı-pn 9.037 
incir 23.916 
Maden kömürü 57. 728 

122.300 
9.718 

32.583 
135.995 
53.384 

651.293 
393.851 

Zeytin1ağı 109.306 20 
Afyon 305.675 287.817 
Palamut 38.303 233.397 
Pamuk 40.209 35.766 
Halı 26.632 81.843 
Tütün 24.404 12.587 

Bu iatatiıtikten anlaııldıiı veçbile 
Franaaya 1932 aeneıine niabetle 1933 
aeneıi ilk alb ayı zarfmda ihracatı a
zalan maddeler yumurta, )'Ün, tiftik, 
fındık, üzüm, arpa, incir, palamut, 
halıdır. Bu müddet zarfpıda ihracatı 
artan maddeler ise tütün, pamuk, af-
1on, zepinyağı, maden kömürüdür. 
Fransa ile memleketimiz ara1111da Pa
riıte yapılan yeni ticari anlapna ile ti
caret muahedeıinde bazı tadilat ya
pılmıtbr. Bu itilafa bir de klerinıı eaa-
11 ilave edilmiıtir. Türkiyeden Fransa 
1a ihracat ve Franaadan Türlıiyeye it
halat daha ıfenİf bir mik1as dahilin. 
de cereyan edecektir. Fransaya yapb
ğımız ihracat dövizlerinin yüzde otu
zu serbest bırakılacakbr. Fransa Tür
kiye:pe ayırdıiı kontenjan mikdannı 
tevsi edecektir. Bundan baıka Fransa 
tütün rejisi Türkiyeden üç milyon 
franklık tütün alacakbr. Bu yeni an
laıma ile iki memleket araaındaki ti
cari mübadelelerin artmasına intizar 
olunabilir. 

Bu seneki uzum ihracatımız 
ihracat mevsiminin baılanıııcı olan 

eylulden haziran aonuna kadar on bir 
ay zarfında İzmir limanından muhte
lik memleketlere 80.330.000 kilo ü
züm ve 26.079.000 kilo incir ihraç e
dilmittir. Bu sene üzüm ve incir ihra
camnız mikdar itibarile iyi olmuflur. 
Yalnız iktisadi buhran hasebile bfr 
çok maddelerin fiyatlarında olduğu 
gibi üzüm ve incir fiyatlan da diifük 
olduiundan memlekete ııiren para sa
ir senelere niıbetle azdır. 

Nurullah Esat Bay 
Kayseride kurulacak fabrika için 

Ziraat Vekili Muhlia Beyle birlikte 
Kayseriye giden Sumer - Bank umum 
müdürü Nurullah Esat Bey cumartesi 
ııünü şehrimize avdet edecektir. 

Amerikada buğday ihracatı 
tahsisat 

VAŞiNGTON, 16 A.A. - Ziraat na
zın M. Wallace Amerika'nin, memnui
yetler iç.in beynelmilel bir anlatma ya
pılmadıiı takdirde, buğday ihracatı için 
tahıisat vermek aiyasetine tekrar dön
meğe hazır olduğunu haber Vermİflİr. 

,M, Wallace «AYrUpa ile teıriki mesai 
için makul her planı» Amerikanın kabul 
edeceğini bildirmittir. Yalnız bu plinın 
buğday iatihsalatını azaltması ve Kana
da, AYuıtralya ve Arjantiıı.i memnun et
meai lizımdır. 

Almanyada yeni bir kanun 
BERLIN, 16 A.A. - Hükumet faiz 

haddi hakkındaki anlatmalan ~ 
bankalar hakkında ıiddetli tedbirlere haf 
vurmağa karar vermiıtir. Yeni bir ka
nun yapdmııtır. Bu kanun, mevzu uau
le muııa1ir harekette bulunan bankaları 
100,000 marka kadar para cezasına mah 
kum etmelr. için bankalar komiserine ~ 
zuniyet •ermektedir. 

Yeni yolcu tarif esi 
1 e1lülden ib"baren Türk limanlan 

arasında tatbik edilecek eıya ve yol· 
cu tarifelerini tanzime memur komia
yon, dün de toplarunıı ve yolcu tari
feleri projelerini müzakereye baıla
mıtbr. Komisyonca hazırlanan eıya 
tuifeleri lktııat vekaletince tasdik 
edilmek üzere seyrüsefer tarifelerile 
birl ikte Ankaraya gönderilmiştir. 

Mahkemelerde 
. 

Bir veraset işi 
Polis ve Adliye bir iddia
nın aslını tahkik ediyor 
Emniyet ikinci ıube müdürlüğü ve 

Uıküdar müddeiumumiliii ııayet mü
hinı bir sahtekarlıim tahkikile meı
ııuJdür. Anlabldığma göre bu sahte
karlık ıö1le o im ut tur: 

Kadıkö)'Ünde Niyaıi Bey iıimli bir 
doktor vardır. Bu doktorun Tiflis ıeh
benderliğinden mütekait Hüseyin 
Nazmi Bey iamindeki karde,i ııeçen 
aene vefat ebnit ·oe kendiıinden ev
vel ölen oğlu Osman Veli1ettin Be
yin mahdumu 3,5 yaJIDda Nazmi Vil
dan variai olarak kalmıtbr. Uç buçuk 
yaıındaki Nazmi Vildan ölünceye ka
dar büyük b bau Hüseyin Nazmi Be
yin yanında büyÜmÜ§, Hüseyin Nazmi 
Bey vefat edince çocukcağızı doktor 
NiJazi Bey yanına almıt ve kendisini 
de bu çocuğa kayyim tayin ettirmiı
tir. Dr. Niyazi Bey bu itleri yapbktan 
aonra kendisi namma hareket eden 
bir zat vaaıtaaile Beyoğlunda Hüaeyin 
aia mahallesinde Nazmi Vildanın öl
dü(üne dair bir vefat ilmühaberi al
mıt. latanbuldaki nüfua kayıtlarını da 
Ankara)'& naklettirerek Ankara hu
kuk mahkemeainde bir veraset da•a
u açmııbr. Dr. Ni1azi BeJ Hüseyin 
Nazmi Beyin tonınu ve vardi Nazmi 
Vildan sai olduğu halde elindeki ö
lüm ilmühaberine iatinaden mahkeme 
de: 

- Vefat eden Hüseyin Nazmi Bey 
kardetimdir, benden bqka variıi yok 
tur, demit ve bir kaç .,.bitle iapab Ye· 

raset ederek bir veraaet iliımı alınıt
br .• Hüseyin Nazmi Beyin it. Ziraat 
ve Oamanlı bankalarmdaki 8 bin kü
aur lira mikdarındaki mevduabnı da 
bu ilama istinaden almııtır. Bu esna
da Nazmi Vildanm anneai büyük ba
balarının vefatından haberdar olmut. 
kızını Dr. Niyazi Beyin nezdinden al
mıt ve ona kendini vaai tayin ettirerek 
mirasına vaziyet etmek iatemiıtir .. 
Fakat o zaman bankalardaki paranın 
almdıiıru duyunca hemen poliae ve 
Oaküdar müddeiumumiliğine müraca
at ederek takibat yapılma11m iatemiı
tir. Zabıta bu iddianın doğru olup ol
madığmı tahkik ebnektedir. 

Hırsız çırak 
Yanında çalıştığı dutçunun yaobğı 

altındaki paruını talan Mehmet 7 ay 
hapse, mahkiımiyeuni bitirdikten aon 
ra da 7 ay emniyeti umumiye nezareti 
albnda bulundurulmaya mabküm ol
muıtur. 

Poliste 

Türkçe tedrisat' 
Verilmiş bir karar yok, 

fakat tasavvur var 
Dünkü Alqam gazeteai ekalliyet 

mekteplerinde kendi liaanlarmdan 
maada bütün tedriaatm türkçe olaca
ğını yazıyordu. Yaptığımız tabkilı:ata 
göre Vekaletin bu 1alunlarda tatbik 
edilmek üzere verilmit bir karan yok 
tur. Ancak iyi tebaa yetiıtirmek için 
böyle bir tedrisat ıiateminin tatbiki 
hakkında vekaletin bir taaavvuru var 
dır. Eaa.sen bu qk:ilde tedriaat yapan 
bazı ekalliyet metkepleri vardır. Ba
kırköy Ermeni liaeai vt: bazı Yahudi 
mektepleri bu meyandadır. 

Münhal muallimlik yok 
Maanf vek&leti dün Maarif müdür 

lüğüne bir tezkere ııöndererek ekalli
yet ve ecnebi mekteplerinde münhal 
muallimlik olmadığı için beyhude ye
re müracaat edilmemesini bildirmiı
tir. 

Eseyan mektebinin lise kısmı 
Beyoilundaki Eayan ianindeki Er

meni mektebi lise luımınm lağvı etra
fmda bir cere)'an vardır. Buna taraf
tar olanlar, talebenin orta tahailini ik 
maiden aonra resmi devlet mekteple
rinde tahsillerine devam edebilecekle 
rini ileri ıürmektedirler. Bir kısımlan 
ise bilikiı lisenin idameai lüzumunda 
11rar etmektedirler. Mektep idare he
yeti, bir karar verebilmek Üzere key
fiyeti Maarif vekaletine bildirmiftir. 

Recep Bey Ankaraya 
döndü 

Cümhuriyet Halk fırkası umumi ki 
tibi Recep Bey dün akıam Ankaraya 
dömniiftür. Recep Bey vilayet fırka er 
kiını ve doatlan tarafından teni edil 
mittir. 

Ali Rana Bey 
İnhiaarlar Vekili Rana Bey dün ... 

bab lnbiaarlar umma müdürlüğüne ııe 
lerek metgul olmquur. Rana Bey, 
daha birkaç gün tebrimizde kalacak
br. 

-
M. J~nnone 

Vaıonli şirketi müdürlerinden M. 
Jannonenin memleketi olan ltal1aya 
ııittiği yazılmıtb• M. Jannone henüz 
harelı:let etmemittir. iki güne kadar 
c idece tir. M. Jannone, ltalya1a de
ğil, doğruca Pariae gideceğini aö1le
miıtir • . 

Bir tefeciyi öldürdüler 
Menteş Kıysavi Ef. kefilin eşyasını hac
ze gelmişti, alacaklısı ile karşılaşınca ... 

Evvelki aktam saat 18 de Ferikö
yünde bir cinayet olmUJ, tehrimizin 
manıf mürababacı ve tefecilerinden 
Menle§ Kısavi bir alacaklm tarafın

dan öldürülmüştür. Öldüren adam 
Zihni isminde bir Arnavuttur. Mentq 
kısavi Efendiye F eriköyünde bakkal 
Nafiz Efendinin kefaletile 66 lira borç 
ludur. Ancak bu paranın yanama ya
kın bir lu11D1 bono olarak alınını§, üst 
tarafı faiz olarak resülmale zamme
dilmiıtir. Menteş Kıaavi Efendi sene
din vadesi hitam bulduğu için evvel
ki gün icra daireaine müracaat etmit, 
haciz karan almıı ve haczi tatbik et
tirmek için aktam üzeri haciz memu
ru Ali Efendi ile beraber F eriköyü
ne gidip bakkal Nafiz Efendinin q
yalannı haczetmeğe ba9lam19br. Na
fiz Efendi borçlunun borcunu inkar 
ebnediğiııi ve taksitle vermeğe razı 
olduiunu aöyliyerek haczin tehir edil 
meıini iatemi§lİr. Fakat Mentq Kısa
vi buna razı olmaınıt, paranın hepsi
ni ve icra masrafını derhal verdikleri 
takdirde haciz muameleainden vazge
çecegını aöylemiıtir. Bu esnada da 
borçlu Zihni dükkana gelmiıtir. Ken
diıine kefil olan zabn bu kefaletten 
dolayı efyalannm haczedildiiini ııö
rünce müteeıair olmuı, Mentq Kiaa
viye yalvarmııtır: 

- Kefilim! sıkma, sana timdi yir
mi lira vereyim, ııeri kalan 46 lirayı 
da taksite bağlayalım, demiıtir. 

Menteı K11aTi Efendi ııene razı ol
mamı§, verilen 20 lirayı kabul ebne
mit ve bilakia haciz muameleıinin ifa
aında iatical ederek haczedilen eıya
lan arabaya koymak Üzere bizzat 
toplamaya batlamıtlır. Bu halden büs 
bütün müteessir olan ve hiddetlenen 
Zihni Efendi ııene . Menteı Kısaviye 
yalvarmı§, fakat Menle§ Kısavi ga
yet aiır bir mukabelede bulununca 
asabına hakim olamıyarak bıçağını 
çekmit ve Menteı Kisavinin karnına 
.. plamıf, kaçmııbr. 

Menle§ Kısavinin bağırsakları dı
ıan fırlamıf, yaralı derhal çocuk 
hastahanesine kaldırılmıtlır. Orada 
nezfi dahiliden ölmüttür. Zihni za
bıta tarafından dün yakalanmııtır. 
Hadisenin tahkikine nöbetçi müddei
umumi muavini Obeyit Bey vaz'ıyet 
etmiştir. 

Olomobile duşurulen cüzdan 
Emniyet müdürlüğü ikinci şubeai 

yankeıici takip memurları bir muvaf
faluyet elde ebnİJ)erdir. Hadiae ıu
dur: 

Franaız tebaasından M. Donneyan 
ıehrimize ııelmiıtir. Bu tabıı Fransa
nın Afrikadaki memurlanndandır. 
Dün sabah pasaportunu yaptırmak ü
zere Emniyet müdürlüğüne otomobil 
ile gelirken cüzdanını otomobilde dü
ıürmiiftür. Cüzdanda 2400 frank ile 
bir mikdar Türk paruı bulunuyormuş. 
Kendiıi hemen poliıe müracaat etmİ§
tir. Oçüncü luınn memurlan derhal 
faaliyete geçerek cüzdanını dütürül
düiü otomobili bulmuılar ve parayı 
aabibine tealim etmiılerdir. Bu tahıı 
polise t~kkür ebnittir. 

Hırsız çırak 
Eczac:ı Nadir Beyin çirağı iken ecza

nenin kasaaını açarak 31 lira çalan Ab
dullahm muhakemesi dün neticelenmiı
tir. Abdullah iki ay hapse mahküm ol
müıtür. 

Denizde çocuk cesedi 
Davutpaşa ile Etyemez arasında denia 

de bq ııünlük ve boğularak ölmiif bir 
çocuk niıı bulunmuttur. Zabıta kim ta
rafından atıldığını ara,tırınaktadır. 

Bir çocuk denize düş&U, 
çıkarılırken öldü 

Tekirdağ iskelesinde mavnalar arasın
da oynamakta olan 6 y8fında Hayri oğ
lu İrfan denize düımüı, fazla su yuttu
ğu için çıkanlırken ölmüştür, 

Çamlarda yangın 
Büyükada çamlığında dün aktam yan

ım çıkmıt, 90 ağaç yandıiı halde <Ön
dürülmüttür. 

·Tramvaydan inerkeıı 
Nesim kızı Virjini Arnavut köyıfılcle 

Tramvay durmadan inmek iatemiı, dü
şerek bqından ağır ıurette yaralannnı
br. 

Balyaların altında 
Rali iakelesi hamallarından Petürkeli 

Abdullah Marpuççularda Uileci hanın
da Ali EsP,ar efendin.in deposundan ka
ğıt baly.,Jannı indirirken merdiven.den 
düşmüı, balyaların altında kalımı, ağır 
surette yaralanarak, ümitoiz bir halci 
hastaneye kaldırilmıştır. 

Ylllyette 

Mali teşkilat 
Yeniden iki kısım memur 

daha alınacak 
Yeni mali 1etkilit komisyonu dün 

Defterdarhkta toplanmııtır. Komia
yon, memurların licillerini tetkike bat 
lamııtır. Yeniden iki kıaım memur a
lınacaktır. 

1 - Tahsil müfetlitliii -.e tube mü
dür muavinleridir. Bu memuriyetlert 
yük.sek tahsil ııönrenler almacaktır. 

2 - Tahıil memurluğudur. Bunun 
için lise mezunu ve1a maliye meolek 
mektebi mezunu olmak lizımdır. 

Talimatname ile birlikte Cezmi Be 
yin ııelmeai beklenmektedir. 

•••• .. iyede 

Hamidiye suyu 
Yüz elli metre mikap 

daha artınldı 
Hamidiye ıuyu timdiye kadar gün

de 850 metre mikabı su temin ediyor
du. Belediye membada ıslahat J'•P
IDlf ve 150 metre mikabı arttınllDIJ
tır.. Şimdi lstanbulda bir giinde aar
folunan MIJ'Un bin metre mikibmı Ha 
midiye suyu tetkil etmektedir. 

Borçlar gOç veriliyor 
Oldnnanın liiTmdan dola)'J beJecli 

ye varidabndan bir milyon lira kay
betınittir. Bu yüzden beledi1e borçla
rını venaekte mÜfkÜ)at çekmektedir. 
Buna miıni olmak için belediye bazı 
tedbirler düıünmektedir. 

Sorpagop davası 
Sürp Agop mezarlığı hakkındaki 

dava mahkemesi temyizde tetkik edil 
mektedir. Kararın bu ay aonunda ka
ti teklini alacağı ümit edilmektedir. 

Heyeti fanniyenin yeni binası 
Belediye heyeti fenniyeai Fuat Pa 

ta türbeıi civarında yeni tutulan b ina 
ya tatrnmaia batlamıttır• 

Şehir hali 
Kereotectlerde inta olunacak tehir 

halinin aondaj ameliyeıi bibnqtir. Pro 
jeler de ikmal edildiği için 29 teırini 
evvelde vazi eaaı reami yapı1acakbr. 

Adalar için su 
lıtanbul aularmm birlqtirilmeain

den aonra vücude ııetirilecek sular i
dairesi umumi müdürlüğünün adalara 
da behemabal aa temin e-i karar
Jaıbnlmqtır. 

itfaiye mütehassısı tetkikatını 
bitirdi 

itfaiye mütehaauaı tehrimizdeki 
tetkikabm bitirmiıtir. Bir hafta aon
ra memleekt.ine dönecek ve raporunu 
yazarak belediyeye gönderecektir. 

-
OUmrllklerde 

Muayene memurları içio kurs 
İstanbul gÜmrÜk batJ11üdürlüğünde 

muayene memurlarına mahaua yeni 
bir kura açılması kararlqbnlmrıbr
Bu kursta, yeni ııümrük tarifeleri mu
cibince pamuklu mensucattan ibtiTa 
ettikleri elyaf adedine göre reıim alı
nacağından, muayene meınurlanna 

bunun uaulü öğretilecektir. Bunun i· 
çin pi1aaadan mikdan ki.fi perteniz 
mübayaa edİl.ıniflir .. Kursta, haftada 
üç gün tedrisat yapılacakbr. Balor
köy bez fabrikası mühendialerinden 
biri kurs muallimliğini deruhte etmiı
t ir. Tedrisata cumarteıi &ÜIJÜ baıla
nacaktJT. 

Seyfi Paşa 
Şehrimize ııelnıif bulunan Gümrük 

muhafaza umum kumandanı Seyfi Pa 
fa avdet ebnqtir. Birkaç günden be
ri teftiıte bulunan lstanbul ııümrük 
muhafaza bat müdürü Hasan Beyin 
bugün aYdeti beklenmektedir. 

Çekoslovakyadan 500 
amele seyyah geldi 

Prensea Maria 'Oapurile Çekoslovak
yadan ,ebrimize 500 amele seyyah 
ıelmiıtir. Seyyahlan rıhtımda Çekos
lovak tebaasından birçok kimseler 
kar§ılamıılardır. Seyyah ameleler, 
buradan emirlerine verilecek huauai 
vagonlarla Bulgaristan, Yuııoslavya 
ve Avusluryayi dolaşıp memleketleri
ne döneceklerdir. 

Muhtelit mahkemelerin 
işleri bitiyor 

~alıtelit Türk - Belçika mahkeme
ai mesaisini ikmal ettiiinden dola)'J 
tatili faaliyet etmiıtir. Mahkeme ıim
diye kadar 300 davaya bakmııbr. Yu 
nan mahkemesi bu ayın 24 ünde aekiz 
hafta tatil 1apacaktır. Yunan mahke· 
mesinde binlerce evrak tasfiye edildi. 
ğinden ııörülecek ancak 150 dava kal 
mııtır. Bu mahkeme bir sene aonra ta 
til olacaktır. Görülece1' en mühim da
valar muhtelit Türk - Fransız mah
kemesindedir. Çukurova, mühimmab 
harbiye davalan bu meyandadır. Çu
kurova davaaı görülürken Felemenk 
Ziraat nazın hakemlik yapmak üzere 
tehrimize ıelecek ve buradan Adana 
ya giderek mahallinde tetkikatta bu
lunacaktır . • 
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lflCLE~ 
Sükutun samimiyeti 

(Söz gİimİİf iae aüküt albodır) der• 
le17al •. inanın ki; ııükütun luymeti 
baldunda aöylenmit aözlerin bu en za
yıfıdır. Çünkü bu aöz, aükutu b ir ku
yumcu, bir oarraf gözile tar tmakta
dır. 

Sükutun kıymetleri araaında en bü 
Jiiiü samimi oluıudı•r. Z ira ; riya aua 
ma.z, söyler. 

Bunu bir kalem seçelim .. 
insanlar için devlet Ye n ik übet tıpla 

aiyah ve be1az .,ıibi iki renktir. Ha
yatta bir tevi1e makbul olmUf adam
lar pek nadirdir. Kih sevilir, kah )'e
rilir. Onun için inaanlan uğradıkları 
devlet ve nikübet bidiaelerine olan li
yakatlerileodeiil, kendi kı)'Dletlerile 
ölçmeliyiz. 

. Gün olu1or ki, b ir adamm naııi hani 
,.qluelitine tahit olu1oruz. Aman 1a
rabbi! Etrafında o ne va veyla ! Ne 
takdiri .. Canım nerede idi bütün bu 
birilonit hayranlıklar!.. Orta1a dö
külmek için neden bu adamm devleti
ni"loeklediler? .. 

Derken a.DSlZm bir nikübete tabii olu 
yoruz... Sükut!.. Derin ve enııin bir 
ııükütl. . O hayranlıklar bir ıinema 
pTOjekaiyonunun kesilmesi gibi perde
den ailiniYeriyor .• 

Bu düıünce ile dün öileden aonra 
oyaya ka.lmı un... Rü1amda maruf 
Franıız Baıvekili Klemanaoyu gör
düm. lıtanbu.la ıelmit (hayırdır in
ıallah) bir kahvede otunıyoruz .. öte 
den beriden görüıürken soru1orum: 

- M. KJemanao! Siz vefat ettiği
niz zaman cenazenizde kimaenin bu
lunmamaamı ve hiç bir meraaim ya
pılmamaaını iateıniftiniz ... Neden böy
le yapbmz? .• 
Gülümıiyerek cevap "eriyor: 
- Dostum! iktidar mevkünde iken 

itittiğim ve ıördüiüm mürailiklerle, 
hiç olmana öldüğüm zaman bihuzur 
edilmemeklii'lm içİıl!-. 
U1andmı ·oe ıükühm luymetini, aa

mimi ohqtaki kıymetini bir kere da-
ha t.udik ettim. • 

Günün taksimi 
ltiniz var- Nerede? Meseli Defter

darhfın kasanç komiayonunda. .• Çam 
lıcadan kalkıp tehre iniyorsanuz.. Ba
bıb.linin bir çok Sadrazamlan terle
ten 1oku9unu brmandıktan ye iç avlu 
nun çöllere rahmet okutan ırüneıini 
yi1erek hac aaTabma nail olduktan 
sonra bu komisyona gidiyoraunuz .. 
Kimi anyorsunuz?. Meaeli: Reiı Be
yi. •• Odacı Reis Beyin gelmediiini IÖy 
lü1or. Eh evrakınızın ne olduğunu an
lamak için kalem gidiyorsunuz ... 
Bomboıl .. Gene odacı imdadmıza 1e
tiıiyor. 

- Müfit Bey içtimada ... 
- E bizim evraka kim bakacak 1 
- Öğleden aonra evraka bakıl-

maz •. 
Ve aiz ceriain 11eri1e dönüp evinize 

gidi1oraunuz ... Tekrar bir aabah Çam
lıcadan kalkıp masraf edip bılıan te
pip oraya gitmek için.-

Bu ikinci zahmetin aebebi nedir 7. 
Onun aebebi memurlarm, ıizin ııünü
nüzü kendilerine göre ,.. aize baba 
..,ermeden taka im etmit olmalanılır. 

Bütün dairelerimizde, kalemleri
mizde, halkla temas eden bürolanmız
cla ba pek az iatiınaaile maalesef böy 
ledir. Fakat sorabilir miyim?. Benim 
için Ye benim itime bakmak için açıli 
mıt olan buralan, kendi besabma be
nim i§İnıe istediği zaman bakıp iste
mediği zaman bakm•"!"•A hakkını ne• 
rede bulmutlardır?. Günü bö1le talı:
aim etmeğe onlara kim aalihiyet Te· 
rir! .. 

FELEK 

Kırımda ölenler 
--~ 

Bugün F eriköy mezarlı
ğında merasim yapılacak 

Kmm muharebesinin 1ıldönümü 
münaaebetile bugün Feriköydeki Fran 
uz mezarlığında meraaim yapılacak
br. Merasimde Fransız sefareti erki .. 
nı ye Fransız ceneral konaoloau ve 
Fransız koloniai hazır bulunacaklar• 
dır. 

Fon Dergolç Paşanın 
mezarına çelenk 

Mütetveffa Von Degolç Patanın 90 
mcı doğum giinüne t.,..düf eden 12 
ağuıtoı ııünü münasebetile Alman mas 
lahatgüzan mütarünile1hin Tarabya
daki mezarına aiyah - beyaz • kırını. 
zı kordelalarla defneden yapılmıı bir 
çelenk koymuştur. 

---<>-

lstanbul-Y alova yolu 
Akay idareıi, lıtanbul - Yalova yo 

)unu kısalbnak için yeni inp. ettirece
ii vapurların fazla ıüratli olmalarına 
karar venniıtir. 

36 yaşında 17 çocuğu ol
muş me.sut bir baba 
lıtanbulun mes'ut aile reiılerinden 

biri olan kürekçi uatalarmdan Haaan 
Baari Beyin resmi
ni dercedi1oruz. 
Hasan Baori Bey 
36 }'ll§mdadır. Şim 
diye kadar on yedi 
çocuğu olmuıtur. 
Bunlann 11 tanesi 
berhayatbr. En bü 
yük çocuğu on se
kiz yaımdadır. En 
küçükleri on beş 
günlüktür ve ik iz
dirler. 1 ıte T ürk- : 
lük namına iftihar 
- dilecek b ir ba ba 
ve aaa .•• Hüküme .. 
timizin bu na d ir a 

iJey e h imaye , .=: IUtfnnu celbederiz. 
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Resim sergisi münasebetile 

Bir eski ve iki yeni 
I[ ........ ............. 

Galatasaray mektebi, 17 yıldanberi 
ıenenİn Ağuıtoı aylannda nıuamlarm 
misafirhanesidir. Burada inli ufaldı leY 
baların bir aylık ikametine tahsis edilen 
üç salon ile bir koridor 17 senedenberi 
resim sanat tarihimize sahne olmuttur. 
T ek&mül, tereddi, fazilet, rezilet, neail 
kavgaları, alıı veritler, ihtiraslar, tenkit 
ve is tihaleler hep bu odaların sağır du· 
varlan araıında cereyan etti ve unutul
du. 

Bu on yedi senelik tarihin ıırnnı 
saklıyan ve utandmcı bicliselenı kartı 
müsamabakirlığmı dalına muhafaza eden 
bu duvarlar, buııün, artık dile ırelmit· 
)er on yedi senelik çivi yaralanndan ti· 
kiyetçidirler, muzdariptirler. 

Senelerin ıreçirdiği bu duvarlarda 
mütefeuih bir sanat havasmın İçinde ek 
ıimiı patlıcanlar, çüriimüt tiçekler, yo
sunlanmıı sular, örümcek bağlamıt mih 
raplar, dipleri delinmiı kayıklar, ihtiyar 
lamıı porsuk insan suratlan utlı duru
yor. 

Bunlar bir defa nasılsa zahmet edip 
yaptlmıf. Artık her sene Ağustos 11ca
ğında yılğın, yorğun, i1teha11z bu salon 
!ara tıpıı tıpıf gelirler, dinlenirler Ye ıri. 
derler. Bu resimler, insana verdikleri bu. 
hisle ne hazindirler. 

Yerli ma11ar ıergiıinin himayesine ıı 
iınmıt olmasına rağmen artık yeni bir 
ıey göremiyeceğine emin olan ziyaretçi, 
bu salonları gÜnden güne tenhalaıtır· 
malda bu hüznü daha fazla artmyor. 

• • • 
Yalnız bu sene bu köhne varlıkta bir 

değiıiklik yok değil. Daime eski nziye 
ti muhafaza eden orta salonun sağında 
ve solundaki odalarda bu sene serıri.nin 
devrilmemesinin muvazeneıini temin e
den, bu seneki resim serırisinin bekçili
ğini yapan kıymetler var: 

Cemal, Zeki, üstat merhum Ali Riza 
Bey. 

Sağdaki salonda Cemal Sait on tane, 
Zeki Faik dört tane kıymetli tuvaletile 
ziyaretçilere ferahlık vermekte, soldaki 
salonun duvarlarını da kim.ilen Ali Ri
za Bey merhumun büyiik bir varlık o
lan metrukatı doldurmaktadır. 

berrak bir ıin ile. Bence C-1 Sait 
bu nealin modern tekniği en fazla baz. 
mebnİf ırencidir dersem, aözünıün miilıa 
lif• tarafı yoktur. 

Cemal Saiclin kırmızı elbiseli bir ka- 1 
dm portreoi var ki, ekolünün Türkiyede 
ki yeaine miıali, biricik nümunesidir · 
diyebilirim. Bu tablo; renk ahenk, com
polition, caractire, volume, ifade, şaya .. 
nı hayret derecede muvaffak bir bilgi 
tekniğini.n mabsuli;idür. Bu tablo, mo
dern sanahn aleyhinde ulu orta konuf'IJl 
küstahlara indirilmiı bir silleclir. Bu tab 
lo, Andre Lhote'un teveccühünü kazandı 
iım aöyliyerek öyünenlere haddini bileli 
ren bir eserdir. Oçü hariç, Cemal Saidin 
diğer yedi resminde olğunluk barizdir. 

Bunlardan 46 numaralı ve 41 numa· 
nlı portre Hofmanılaıı ezberlenmiı ders 
!eri tekrar eden çalııkan bir talebe vni 
yetindeclir. Kendi portresi hazmeclilmit 
bir eser. 

Yalnız izzettin Paıa; Frat ve mavili 
kadın, itinasızlıktan mıdır; acele yaptl
mıı olma11ndan mıdır? Birlız çiy. 

Zeki Faik Andre Lbote'un mutaa111p 
bir müdafiidir. Evinde evvelce gördüğüm 
üç yüz kadar etüdün İçinden Iaalettayin 
seçilmit ıu dört resmin hepsi de ırüzel. 
Zeki Faik hepimizden ırençtir. Yarının 
belki de bir Rübensi olacak kim bilir? Sa 
n saçlı bir kadm portresi var. Sergiye 
yalnız bu portreyi ırönnelı: için ıritmek 
lüzumsuz bir zahmet olınaz. 
Amma ben ne Lhote'u, ne Hohnann'ı 

İstiyorum. Bu kabiliyetlerden yeni, yep
yeni Türk mmun ifadesini istiyorum. O 
batka, fakat uzun zaman Cormone ola· 
rak kalmıt olan Çallı nasıl ki, zamanla 
çqnisini değiıtirmiıse, bu genç arkadaı 
lanm da yarınki Türk resminin rehber· 
teri olacağında bir libza ıüphe etmedim. 

Zekinin tekniği daha Poetique dol
ğun ve pembe kaılınları camdan, billiir 
elan gibi, kompozisyonlan fazla hülya
vi. 

Zekinin Paletinde fazla miktarda jau
ne de cadmiun claire sarfiyatı var, fa
kat bütün bunlar onda kusur değil, bir 
meziyet oluyor. 

Ali Riza Beye gelince: Resimlerinin 
bir çoğunu Halkevinde açılan sergisinde 
tetkik edebilmek fırsatım daha evvel ka 
zanmıı ve düıüncelerimi Milliyette kay 
detmiıtim. 

Manda-Post 
Ellerinde Postrestant itaretli mek

tuplar vardı. Postahaneden çduyorlardL 
Çok basit ıriyindiklerine ıröre ihtimal ki 
fakir iıçi kızlan idiler. Fabrika dönüıü, 

1 
postahaneye uğrayıp emanetlerini al
mıılarcL. 

Gözlerimle onları takip ettim. 
Kapının yarı açık kanadını paravana 

gibi kullanarak arkasına ırizlendiler. Bi
risi mektubunu açtı. Gülümsiyerek <>
kumağa baıladı. 

Oteki de onu taklit etti. 
Mektubun heyecanlı yer)eTİne ırelin

ce cBak benimki ne yazmıt?» Der gibi 
birbirlerine manalı manalı kmtıyorlardı. 

Onlar bu tatlı meığuliyet üstünde 
iken, beyaz bereli tiıman bir kız önle
rinden geçti. 

Dalgındılar, göremediler. Fakat şiş
man kız, onlan ırördü. Yanlarına sokul 
du. 

Telaıla mektupları blüzlarırun içine 
saklamak istediler. Fakat öteki far· 
kına vardı; yan sahi, yarı ıaka: 

- Benden mi gizliyorsunuz, diye 
sordıı, sanki kimlerden geldiğini bilrni 
yormuıum .•. Vallahi tuhafsınız! •• 

Kızlar, durakladılar; ıiımana yan 
yan bakıyorlardı; nihayet içlerinden bi
ri ceaaret ederek sordu: 

- Sana bir ıey yok mu? •. 
Şifman bozuldu: 
- Ne gibi? 
Gülüıtüler: 
- Bize numara mı yapıyorsun? Bu 

saatte postahanede iıin ne? 
Anlamamıı göründü: 
- Uzunköprüdeki teyzeme mektup 

yazmııtun da onu bıraktım. ... 
- Haydi.. haydi.. Seni Cuma günü 

Adada e,ek safa11 yaparken görmüıler •• 
Mektup ondan değil mi? 

- Ne mektubu? 
- Postrestant ... 
Şiıman, ya çok kurnazdı, ya çok saf 

görünüyordu: 
- Vallahi, Postrestant ne olduğunu 

biliniyorum .. Dedi. 
Şeytan bakıılı arkadaıı güldü ve öte

kinin kolunu dürterek: 
- Hakkı var, dedi, ona Postrestant 

gelmez, IMl~nda-post gelir! ... 
M. SALAHADDiN 

Cemal Sait ile Zeki Faik benim Aka 
demi arkadaşlarımdan iki büyük kabili
yet iki büyük kıymet. Ali Riza Bey ise 
ilk ~ektep sıralarında matbu modelleri

. le bize, hepimize ilk resim zevkini ve-
ren, tattıran hocamız. Cemal Sait, Er
zincanda askeri mektebin resim hocaıı .. 
dır. Pariste Andre Lhote'tan, Berlinde 
Hofmandan kim almıt bir arkadaı. Re 
simlerinin de b'.r kmm Fransızça, bir 
kısmı da Almanca konuıuyor, fakat ne 
g üzel, ne tatlı konufuyor. Ne faıih,. ne 

Ali Rıza B.. ezberlenmiı renk ve çizği 
yelmasaklığına rağmen rnahalli mevzu. 
lan güzel ifade ve kompoze etmekte cid 
den bir üstattır. 

Heybeliada plajında sünnet 
düğünü ve balo 

1 ıte bu iki yeni ve bir eski olmasay
dı Galatasaray sergisinden bahsetmek 
çok lüzumsuz bir ıey olurdu. 

Elif NACI 

• 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek ü 
zere yüzer lira maaşla albsı Galatasaray Ticaret kısmı ve 
orta ticaret mektebi memurla rmdan ft ikisi orta.ziraat mek 
tehi mezunlarından olmak Ü zere bilmusabaka sekiz memur 
alınacaktır. Musabaka imtihanı Ankara ve İstanbulda 29 A
ğustos 1933 tarihine müsadif sah günü saat dokuzda yapı 
lacaktır. imtihan programı ve sair şartları havi izahnarne 
Ankara, ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik 
edilebilir. Talipler bu izahna mede yazıh vesikaları bir mek 
tupla beraber Ankara Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğü 
ne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 23 A 
ğustos 933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile müracaat etmİf bulunıualıdırlar. (3920) 5261 

Devlet matbaası müdürlüğündenı 
Matbaa anbarlarmda Mevcut Arap Harfli Kitap ve mec 

mualar 7 Eylül 933 perşembe günü saat 10 da kilo ile ve ale 
ni müzayede suretile satılacaktır. Taliplerin Kitapları gör
mek ve şartnamesini almak üzere her gün ve müzayedeye İş 
tirak için de mezkıir günde Matbaa İdare komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (4172) 

Kılavuzluk ve romorkörcülük 
işleri müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ile tami rİ münakasaya konulan KUD
RET romorkörü için tekJif edilen fiatlar haddi layık görül
mediğinden münakasa 22-8-9 33 sah günü saat on bire talik 
edilmiştir. Yevmi mezkUr ve saatte komisyona müracaatlan 
ilanolunur. (4158) 

Cümhuriyet Halk Fırka11 Heybeliada 
nahiyesi tarafından Heyebeliadanın gü
zel bir plajı olan Heybeli plaj gazinosun 
da bugün bir sünnet düğünü tertip edil
miıtir. Bu münasebetle gece de bir balo 
verilecektir. Muhtelif eğlenceler tertip 
ediliniıtir. 

Teşekkür 
Kızun Fatmanın karaciğerinde mu

vaffakıyetle ameliyat yaparalc haya
tını kurtaran Haseki hastaha~i dok 
torlanndan Operatör Kemal Fah
rettin beylerle hastahanede b undu
ğu müddetçe kendisine azami erece
de itina gösteren Dr. Bedia llarumla 
hasta bakıcı hanımlara alenenl tetek· 
kürü vazife bilirim. 

Pederi: Siirt ikinci fırka ikinci a
lay Ahmet Hamdi 

1 

- - ---
RADYO 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 

1 

18,30 Franan:ca der• (llerlemjı olanlara) 
19 Kemal NiJ&aİ B. •• arkadaı1an. 
20 Nabil Oilu lamail Hakla BeJ. 
20,30 Kemani Reıat B . •• arlı:adaılaruun 1 

refakatile Ved.ia Riu H. -.e Mu:ıaffer B. ı 
21,.30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberi., aaat ayarı 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 ı Gramofon. 
18, : A!aturlıca. •&.L 

18,45 : Viyolonsel konseri.. 
19,45 .1 Alatuka .az. 
20.ıs : Ajanı h.abeleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21: Akıam konseri (orkestra ile). 23: Dana 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,10: Siıan muıikiıi. 22.JS: Opera takımı ta• 
rafından kon•er. 23,.35: Son.haberler. - Pl&k. 
24,35' Caz. 

ViYANA, 518 m. 
ZO: Beetho•en.'in eserlerin.den senfonik konser. 
21,.35: Haftanın haberleri. 22.20: Plak( Met· 
lıur eserlerden). 22.40: Salaburı'tan 11Fau•t· 
Ha•• müsait olmadıiı takdirde Hafif ma•iki. 

MILANO, TORINO. FLORANSA 
21.25: Mozartrn "Donjuan,. opera••· 

PRAG, 488 m. 
21: "'T omy e•leniyoru isimli operet.i 23,15: Sa• 
lon orkfftraıı. 
BÜICREŞ, 394 m . 

13: Haberler. - Pl&k.14: Hafif musiki . 18: 
Cas. 19: Haberler. 20,20: Hafif musiki. 21,0Sı 
Polonya ıecui. LehlileriD eaerle:ri.nd- kon• 
ser. 22,20: De•am• 

Dil anketimiz 
Gelen karşılıklan pey
derpey neşrediyoruz •. 

No. 1 : (Şart) 

Nafıa Vekaletinden: 
19 ve 22 Ağusto& 933 tarihlerinde saat 15 te icra edile

cek olan beşer bin metre mik'ap balast münakasaları ilam a-
hare kadar tehir edilmiştir. (4123) 

Türkçede (tart) kelimesi, (kayıt) Ad l l ••de• ı•e v •• d 
aözü gibi (bağlantı) yı tazammün e- a ar ma mu ur ugun en: 
den bir mana ifade eder. Bu sebeple 
(ıart)m öz türkçe karttlığını; (bağ- Satılık Ev : Büyük adada karanfil mahallesinde eski 
lantı ve bağlanma) suretinde kabul Daskalos yeni oltacı aokağmda 52 No. iki oda, bir hela, kuyu 
edebiliriz. Aıağıdaki örneklerle bu ve 667 metro bahçesi vardır. Satış bedeli P""in olmak aartile 
karıılığın yerinde olduğu anlatılır: -s " 

Ornek ı - (Demir, teklifimi bili kıymeti 633 lira 55 kuruş olup 27-8-933 pazar günü saat on 
kaydü tart kabul etti) (Demir, dileği- dörtte Adalar Malınüdürlüğü nde satdacaktır. ( 4175) 
mi beni hiç bir bağlantıya katlandırma ------------------------------
dan yaptı.) 

Ornek 2 - (Hangi ıerait tahtında 
beni yarunızda istihdam edersiniz? ) 

(Beni yanınızda çahqırmak ; çin ne 
ıribi bağlantılara katlandmrsıruz?) 

Örnek 3 - (Dermeyan ettiği ıera
it, o kadar ağır ki ... ) 

(One sürdüğü bağlantılar o kadar 
ağır ki ... ) gibi buna benzer daha bir 
nice ef örneklerle (tart) ın Öz türkçe 
kartıhğı; (bağ, bağlanma, ve bağlan
tı) olduğu ortadadır. 

Helkevlnd• 

Polis Mektebi Dahiliye 
Birinci Komiseri 

Dervit Emin 

Tetkik gezintileri 
lstanbul Halkevi Reisliğinden: Halk

dersaneleri ve kurslan ıubemizin tertip 
ettiği (lstenbul tetkik gezintileri) nin 
dördüncüsü 18-8-1933 cuma günü Mİ· 
mar Kemalettin Beyin refakati ile Sü
leymaniye, Şehzade ve Rüstempaıa ca
milerine yapılacaktır. Arzu edenlerin 
13,5 ta Halkevi salonunda bulunmaları 
rica olunur. 

Türkistan gençlik birliği 
Türkistan Türk gençler birliği altıncı 

yıldönümü münasebetile yarın Halkevin 
de merasim yapılacaktır. 

1 Is ve l4içi 1 
Milliyet bu .atanda it .,. ifçi utİ· 
yenlere taııauat ediyor. lı ııe iıçi 
utiyenler bir mektupla ı, büro
musa müracaat etmelidirler. 

lı arayanlar 
Lise mezuniyim ticaret kurslarını ile 

mal ettim. On bet senedenberi muhase
becilikle meıgul oldum, her türlü muha 
sebe ve usuludefteriye vakıfım. Her han 
gi bir ticarethane veya resmi devairde 
it arıyorum. Adres: Sirkeci, Anadolu 
Perrükiir salonu, Hamidiyye caddesi, 
No. 45 Ahmet Şevlci vasıl. Ismail Hakkı. 

Yeni na,rlyet 

Gazinin duyduğum sesi 
lstanbulun iıgal zamanlannda Mus

tafa Kemal Paıa ve köse hoca isim
lerinde iki kitap çıkaran Ali Fuat Be
yin bu eseri de tabedilmek Üzeredir. 

FiKRET IHTIF ALI 

Türk şiir k.ralı F.JarinaJı 

Nazım Beyle kızı şairıe 
Mdliha Nazım hamın 

ve sair zevat tarafıınıdaın gWıel birer 
(hiıtabc) ve (şiir) oku,-ıarak, (Eyüp 
Genc;ıler mahfeli) mensuıp.larmm vıe 
muhtelif meıctep.lıer tal.ebesinin iştiTa
kilc 19 Ağustos oı.ımar~i gün saat ıs 
ıtıe (Tevfik Fikret) in Eyü,ptıeki meza
ırında ya:pdacak ihtifaLa kadın ve erkek 
münavve:ı<lerimizdıen her istıcyen gcılıe
bilir. (6461) 

ZAYİ : 931 12ırilfü aımnuna mahkQk 
mühürümü zayi etıtim. Bu mühürümlıe 
kimse~ karşı tcahhüdüm yokıtur. Ye
nıisinl ya.ptır~p kuJılanacağrmı iılan ede 
ırıiaı. Bcyıoğılıu, Anad<>lu .sokak 31 nıııma· 
ıalı hane.de Fahriye (6467) 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - 11 Eylfil pazartesi günü tedrisata başlanacaktır. 
2-İkmal imtihanları 2 Eylülde başlıyacak 10 eylüle 

kadar sürecektir." "İmtihan günleri mektepten öğrenilir." 
3 - Yeniden girecek tal ebenin kayıtlarına 20 Ağustos 

ta başlanacak her gün öğleden sonra devam olunacaktır. Ye 
niden kayıt olunacak talebe velisiyle gelecek ve beraberinde 
A) şahadetname veya tasdikname B) nüfus tezkeresi C) 
aşı şahadetnamesi D) kayıt beyannamesi - mektepten alına
cak - E) 8 vesika fotoğrafı getirecektir. 

4 - Eski talebemiz 20 Ağustostan 31 Ağustosa kadar 
kayıtlarım yenileyeceklerdir. Bu zamanda İçinde kayıtlarını 
yenilemeyen yabhk ve gündüzlük talebemizin yerine yenileri 
alınır. (4024) 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mersin Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Mersin Jandarma Mektebinin 933 Eylôlünden 934 senesi 
Ağustosu nihayetine kadar bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 29 Ağustos 933 tarihine müsadif Sah günü saat 14 
de yapdacaktır. İsteklllerin evsaf ve şeraiti anlamak üzere % 
7 ,5 Muvakkat teminat akçelerile birlikte her gün Kışlada müte· 
şekkil Satın Alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(~9~ filOO 

Gedikpaşada jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

13 - 8 - 1933 tarihinde yapılan kapalı zarf münakasasm
da. talibi zuhur etmiyen 115 00 adet ekmek torbasmm pazar 
hğı 19-8-1933 cumartesi günü saat 10 dan 11 re kadar ya
pılacağından isteklilerin şartname ve nümuneyi görmek ü
zere her gün ve pazarhğa girmek için teminatı evveliye mak 
buzile beraber mezkıir günün muayyen saatinde komisyonu 
muza müracaatları. (4166) 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Büyük adada cami mahallesinde cami sokağında 20 No 

lu hanede 50 parça ev eşyası 20-8-933 pazar günü saat on
dan itibaren aleni müzayede ile satılacaktır. (4176) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
13887 numaralı kararnameye tevfikan takasla ve pazar 

hkla (70 X 100) eb'admda (6000) kilo ikinci Hamur be
yaz kağıt satın alınacaktır. Ta tiplerin şartname ve nümuneyi 
gördükten sonra pazarlığa işt irak etmek üzere yüzde 7 5 
teminatlarını hamilen 23-8 -933 çarşamba gÜnÜ saat 15 ;e 
Gala tada Alım, satnn komisyonuna müracaatları. (3924) 

' lataabal Beledl~••f HAalan , -1 
Beyoğlu Belediye Şube sinden : Bir erkek merkep bu

lunmuştur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satıla
caktır. (4182) 

İstanibulda Bahçeka,pııda 32 numıa.raJ.ı 1 

Emığruil mağam11nıda Uıhafi~ ticare:
ti.Lc işti·gal edıcaı Şamlızaıde NJhaıt Beyın 
k.oınkordat<> akli için mühlet itaısı zıın
nmda vaki olaın müracaati lstaınbu.1 ic

ra Hlikimliği ta.rafıında.n kabuıl ediılerek 

Komi"""1ik vazifesini ifa ctmekliğim 

takaTriir eıtmiş ol<lıuğundan ' 

1 - Nibırt Beyıden akroağı 
olanlann alacaJ<lııınru müsbit vıesikalaı11a 

birlikıte 19 • 8 • 933 <tıariıbinden 

-~~!11!!1~-D OK TOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzülı: eczahanesi 
karımnda Sahne sokağında 3 nunıa. 

ralı apartunanda 1 numara. ..... , ......... ıılııiiiim;;;~~ 
~~~~~--~~·4904 
ZAYİ ı Beyoğlu nüfus &ııiırmindcn 
alıdı~~ nüfus t..zlcıeremi zayi etıtim, 
ycııisini •iauğımda.n aıkisinin hillanil 
yoktur. Isık oPı Sa.lamon. 32S. . 

Istanbul Ziraat Bankasından: 

7 • 9 • 93~ taırihinıe kadar saat 17 • 18 
a.raısındıa htanbulda AşiT'Cfcndi ıooka

ğında Basiret harun.da 24-25 ıwma.ralı 
yazıhanA!ye müracaaıt ederek al.acakları 
nı kaydetıtirmeleri ve bu müddet zaTıfıın 
dıa ala.calıılarını kaydcotıMrmcmiş olıanıla
rm konkordato müzakeresinden hariç 
kalacaklacı ; 

ZA Yt : 1930 ec.-indc İzmit 31 inıci 

Alayıdan almış olduğum temis tezloc<rc 

mi nyi ettim. Yenisini çıkancağandan 

eski»inin hükmü yıolotur. 320 doğıumlıu 
Yalwp o~lu Saıdıık. (6442) 

Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. ' 

No. hammen kıymeti 
638 Kadıköy Cafer ağa Gül Ahşap iki hane 1/ 3 31/ 33 2500 T. L. 

ve bahçe 
639 " " 

Moda caddesi Kagir hane 2/ 3 7 4000 
" 640 (İstanbul (Şeyh Mehmet Lonca Kagir mağaza 76704/ 685540 10 620 
" Balıkpazan) Geylani) 

641 Ayvansaray Atik Mustafa paşa Papaz Kagir hane 1/ 5 3 300 
" 642 

" " Bostan Kagir iki hane 112 7,5 1000 
" 643 Beyoğlu Hüseyİnağa (Macar ve kıl " ,, dükkan ve Tamanul23, 125, 127 4000 " Bumu) ahır ve iki hane 73,75, 77 

644 Yeşilköy Şevketi ye Eksidi Ahşap iki hane " 56- 58 3700 " 645 Beyoğlu Hüseyinağa Caddei kebir Elyevm arsa 70/ 360 23 1750 
" 646 Beşiktaş Sinan paşa Çırağan caddesi Kagir hane ve dükkan 1/ 2 70. 72 2000 
" 647 Heybeliada Yah Kuyubaşı Ahşap hane ve dükkan 3/ 4 16 / 1 16 900 
" 

Yüzde yedi buçuk pey ak çelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimühadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafı yazılı 
gayrimenkuller açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 31-8-933 perşembe günü saat on beştedir. Müzaye
deye iştirak edecekler müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmaları lazımdır.Şartname Bankamız ka
pısına asılmıştır. Senei haliye verırisile belediye rüsumları müşteriye aittir. (4013) 

2 - Aıla.caklılacın 9.9.933 tarihinden 
18-9-933 tarihinı: l<ada.r saat 17-18 ara· 
<ıınıda mezkfrr yazıhaneye miira.caaıtla 

alacak vesilıalarmu tetkik edebili>cekılıc· 

ri ; 
3 - Alacaklarını kayıdıe.ttirmiş olaııla 

rın 26·9·933 salı günü saat ıs <ile mez
kur yazıhanede vuku buılacak allacaklı
lar toplanmasına gelmeleri iı1a.ı olııınu.r. 

(6463) KomiS& Avuka.t 
Kunal 

Naim de Toledo komisyonculuk ti
carethanesi, Münir T-Iik Beyin her 
tüı1J.ü alakasını kesilmiş oLdıuğıwıw ve 
mumalc!ybin müessese namına bu güne · 
kadar yaptığı muamelat ma'lum ol.<lıu
ğ>.ıınıda11 bıımıın haıriciıııdeki tiıcaıretbane

ye müzaI muameleı1er"'1in hiç bi.T hük
mü kıymeti ilzamiyesi olmadığını ta· 
mımen beyan eyılıe.r. (6446' 

· Jlillıiyct 
Aann umde.si "'M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 0CRETLER1: 
Türkiye İçİıl Hari~ içU. 

LK. L K. 
3 .,. .... 4- ·-• n 7 50 14-
ız n 14- 28-

-·-----------lı 
Gelen. enalc ••ri 't'erilmn.- Müddeti 

se.ç.en a.üılıalar 10 kuruıtur.- Caıı:•te •e 
matbaaya ait iıler içia mii.diriyete mG· 
ra.caat edilir. C.zete•b:: il&alarta •••'•· 
liretini bbul etmu. 

BUGONKO HAVA 
Y eıilköy Askeri Ra1at mulıı:ez.iad•• aJ.• 

dıiımu: ma.IGmata ıöre buPa. b&Ya •it••· 
rlyetle •cak •• ılm.al lat:lka.metl ... tad
rüss&rh de•a.m. edecektir. 

Düa ha•a tazyiki 762 milimetr .. • fa... 
la aıcaklıJ.. 26. en u 20 '1erece idi. 
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Terfi eden muhtelif mektep muallimlerinin isimlerini neşrediyoruz .. 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Ter

fi eden muallimlerden bir kıamının 
isimlerini evvelce bildimıiştim. Bugün 
de diğerlerini yazıyorum: 40 - 45 
liraya terfi edenler: Kastamonu lisesi 
(riyaziye) muallimi Mehmet Faik, Yoz
gat ortamektep ( türkçe) muallimi Omer 
Liıtfi, Çorum O.M. (riyaziye) muallimi 
Mehmet Celal, Gazi Oımanpa§a O. M. 
Nuri, Çanakkale O.M. Feyzi, Kadıköy 
L. (türkçe) Sefik, Kandilli K..~. (tü~k
çe) Emine, Yalvaç O.M. (tarih, cog.) 
Rifat, Diyanbekir L. (tarih, coğ-) Fifat, 
Erzıncan O.M. (tarih, coğ.) Serif, Er
zıncan OJM. (tarih, coğ.) Abdurrah
man Fahri, Davutpafa O.M. (türkçe) 
Abdurrahman Fahri, Davutpafa O. 
(türkçe) Mesut, Erzurum L. (riyaziye) 
Mehmet Sabit, Tekirdağ O.M. <Reıim) 
Mehmet sabit, lzmir E.M. (Edebiyat) 
Süleyman, Tekirdağ O. M. (tarih, coğ.) 
Tahir, l11tanbul E.L. (fransızça) Eıat 
Lami, Denizli O.M. (riyaziye) Hayre
tin, Ordu O.iM. (türkçe) Bahaettin, E
dirne L. (riyaziye) Yahya Vahit, latan
bul K.L. (türkçe) Tahir Nadi, Mersi!' 
O.M. (türkçe) Aaım, Taraua O.M. (n
yaziye) Nazmi, Osküdar O.M. (riyazi
ye) Nazire Nazmi, Oıküdar O. M. (ri
yaziye) Ekrem, Vefa O.M. (riyaziye) 
Süleyman Şevket, Burıa K..M.M. ( türk
çe) Ali Ulv~ Tekirdağ 'MLM. (riyaziye) 
Sabiha, Davulp"fa O.M. (tarih, coğ.) 
Arif, Y alvac O.M ( türkçe) Hüıeyin 
Remzi, lstanbul E.M.M. Celalettin, An
talya L. <riyaziye) Hilmi, Denizli O.M. 
(türkçe) Hüseyin Hilmi, Erenköy K.L. 
(türkçe) Tahsin Nejat, Çamlıca O.M. 
(riyaziye) Fuat, Galataıaray L, (Ede
biyat) Refet Avni, Sıvaa (kimya) Ali 
Rıza, lzınir K..M.M. (tarih, coğ.) Kemal, 
!Merzifon (türkçe) Ali Rıza, Kabataı E. 
L (franıızca) Mazhar, Kabataı (tabi
iye) Şerafettin, Kadıköy L. (riyaziye) 
Mahi, Galatasaray L. ( türkçe) Ziya, Van 
O.M. (tarih, coğ.) Kemalettin, Van or
ta Mek. Ctürkçe) Müstak, Gazi Oıman
paşa O.M, ( türkçe) Mehmet izzet, Ge
Jenvebi O.M. (türkçe) •M. Ihsan, Burıa 
O.M, (riyaziye) M. Abdullah, lzmir E. 
L. (riyaziye) lbrahim, lstan. E. M. M 
(reaim) Mustafa Şevket, Buraa .KM.M. 
(Fizik,) kimya) il\l?hmet Cemalettin, 
Konya K..M.M. (türk~el Abdul Vchhap, 
lzmir K..M.M. (riyaziye) Abdul Vehhap 
latanbul (coğrafya) Abdulkadir, Kaba
la§ E.L .. Ctürkçe) Bedri, Kadıköy L. 
(lngilizce) Cemil, Malatya O.M. Ctürk
ce) Hamdi, Adapazar o M. itürkçe) Yu
suf Agah, Cumhuriyet O.M. (Riyaziye) 
Behçet, Buraa E. (tarih) Abdulah !Mııh
tar, Bursa L. (beden terbiyesi) Ali Rı
'za, latan. Erkek (tarih) Tevfik Fikri, la
tanbul K..L. (tarih) M. Ekrem, lzmir 
E.L. (coğrafya) Husamettin, Konya 
(tarih, coğrafya) Omer Lutfi, Sıvaı E. 
M.M. (riyaziye) Faik, Kandilli K.L. 
(fizik) Avni, Kayseri L. (fizik) Abdul
lah, Trabzon L. (tarih) Mumtaz, Gala
tasaray L. (fransızca) Etem Şinasi, Niğ 
de O.M. Ctürkçe) Cevat, Gazi Osmanpa
ıa O.M. (tabüye) Tevfik, Gelenvebi O. 
M. (tabiiye) Kemal, Izmir O.M. (riya
ziye) A~ IMaraı O.M. Ctürkçe) Ziya, 
Balıkeoir E.O.M. (tabiiye) Bedri, Bo
lu E.O,M. (türkçe) Ahmet Neaet, Ela
ziz O.M. Ctürkçe) Ali, Bursa L. <fizik) 
Salih Şevket, L (tarih) Fehmi, Sıvaa 
K.L (tarih, coğr.) Saim, Sıvaa K..M;M; 
'tarih), coğr.) Saim, Kabataş E.L. (riya
ziye) Talha, Kandilli K.L. (riyaziye) 
Sait, Adana E.M.M; (terbiye) Mehmet 
Adil, Zonguldak OJMt (tarih) Muıip, 
Sinop O.M. (tarih, cof.) Murat, Sinop 
(tabiiye) Ragıp, Bayburt O.M. (tarih) 
Mahmut Kemal, Edirne L. (franıızca) 
Mehmet Zeki, Bursa L (türkçe) Ah
met Hilmi, lstanbul E.L. (tabiiye) Bed
ri Kemal, lzınir E.L. (riyaziye) Nazıni, 
Kabat"f Cfranıızca) Şerif, Kadıköy L. 
(fizik) Mehmet Behçet, Pertevniyal L. 
(türkçe) Bahaettin, Istanbul K.O.M. 
(franaızca) Saliha, latanbul K..O.M. 
(türkçe) iM Celalettin Isparta O. M. 
(franaızca) Ali Rıza, lzınir O.M. Ctabi
İye) Şeref Nuri, Konya O.M. (riyaziye) 
Nafız, Ankara E.O.M. (riyaziye) Neca
ti, Aydın O.M. (tarih, coğr.) Refik Yıl
dırım, Bursa O.M. (türkçe) Ahmet Ca
hit Çamlıca O.M. (türkçe) Refet, Ça
nakkale O.M. (türkçe) Ramız Çorum O. 
M. (tüd<çe Behram Lutfü, Çorum OJM. 
(türkçe) Osman Nur~ Erenköy K.L. 
(tarih) Mehmet Naci latan. E. L. (coğ
rafya) Şükrü, latan. E.L. (franaızça) 
Nedim Mazhar, lıtan. K.L. (franıızça) 
Zeki, Kabataı E.L. (riyaziye) Süley
ınan Sırrı, Kastamonu L. ( tabiiı~'l Meh
met Rüatü, Konya L. Cfranıızca) Arif, 
Adana E.M. M. (tabiiye) Fevzi. Adana 
K.M.M; (tarih, coğ;) Ali Mırtaza, A
dana K,M.M. (tedris uıulu) Akif, Yoz
gat O,M. (tabiye) Fazlı, lstanbul E.M. 
0.M. (türkçe) Mitat Sadullah, Urfa O. 
M (türkçe) Cevdet, Urfa O.M. (riya
ziye) Mecit, Eyüp O. M. (tabüye) Sera
fettin, Gelenvebi O.M. (franaızca) la
mail Ramız, Konya O.M. (tabüye) Ziya 
Cumhuriyet O.M. (franaızça) Kemal E
min, Bursa L (coğrafya) Edip, latanbul 
K.L (tabiiye) Emin, htanbul K..L. 
(türkçe) Muatafa Şevket, I:ı:mir E.L. 
(tabüye) Salahattin, lzmir E.L. (kimya) 
Ahmet Liıtfü. Erzurum K.M.M. <kimya) 
Ahmet Lutfü, Erzurum EJMlM. Riya
ziye) Celal, Konya E.M.M. (tedris usu
lu) Reıit, Muğla O.M. (tabüye) Mehmet 
~uri, Niğde O.M. (riyaziye) Naci, Se
bi~sar O. M. Hüsnü, Vefa O.M. 
(tabuye) 0mer Nizamettin, Kadıköy K.. 
OJ~ (İngilizce) Sabiha, Bitlis O. M. 
<t~buye) Omer Fikret, Erenköy K.L. 
g;r~ Pakize, lstanbul E.L. (tabiiye) 

nı u E.O.M. ( tabiiye) Abdurreşit, 
Iıtanbul K.L. (riyaziye) Ali Rıza. lzmir 
E.L. (felaefe) Rahmi, Anka•a Musiki 
M.M. Aut M.M. (tarih, coğr.) Tahir ls
ta~bul E,O, M.M. (~rib.coğr.) Osman 
Nıaantaıı ~JM. <tabııye) Atifa H. Siirt 
~:M. (tahıı~e) Murat, Bursa O,M, (ta. 
buy<;) lımail Hakkı, Afyon L, (türkçe) 
Sann B. Burıa L. (edebiyat) Mumtaz 
Eskişehir L. (edebiyat) Mehmet Samih 
lzmir E.L. (riyaziye) Hilmi Turgut, 
Trabzon L. (Riyaziye) Şerif, Konya L. 

(Felsefe) Cemal, Ordu O.M. (tabiiye) 
Hurnye, Istanbul E.M. (terbiye) Celal 
Sadrettin, Osküdar O.M. (türkçe) IMu
nİp Osküdar O.M. (tarih, coğr.) M. iz
zet, Ankara E.L, <felsefe) Oıman Ka-
zım. 

35 - 40 liraya terfi edenler: Kirklare
li O.M. Ctürkçe) Remz~ Trabzon M.M. 
M. (riyaziye) lbrahim, Çorum O,M. 
(türkçe) Tevfik, lıtanbul KJMı. Ctürkçe) 
Ziyaettin Kütahya O.M. (tabüye) Mu
hittin, Karııyaka O.M. ( tabüye) Osman 
Sebinkarahiıar O.M. Ctürkçe) Emin E
dirne E.M.M. ( tabüye) Hamit, Gazi Oı
manpaıa O.M. (tarih ,coğr.) Mehmet 
izzet, Konya O!M. Resim Şevket, Gala
tasaray L. (türkçe) Halit Fahri, Kayse
ri L. (AJİnan) Ahmet Cevdet, Niğde O. 
M. (tabüye)Ali Kemal, Milaa O.M.(türk 
çe) Lutfü, Bursa L. (felsefe Namdar 
Rahmi, Kandilli K.L. (fran11zca) Mah· 
mut Kemal Kandilli (türkçe) Süreyya 
latan bul K:o. (tabii ye) Nazlı, Rize O. 
M. (türkçe) lamaiJ Oguz, Sebinkarahi
aar O.M. Ctabiiye) Aahmet llham,i Ur
fa O.M. Salih Zeki, Antalya L. (tabiiye) 
!Mluıtafa Salim, Ankara K,L (tabüye) 
Emine, Eren köy K.L. (coğrafya) Hava 
Bahriye, Kandilli K..L. (coğrafya) 
Kandilli B. (tabiiye) Arif, lzmir O.M. 
(riyaziye) Şeref, Tarsus O.M. (tabiiye) 
Mehmet Ali Azıni, Tokat O.M. (riya
ziye) Mehmet Kemal, Karııyaka O.M. 
(türkçe) Mufide, Trabzon IMl.M. (terbi· 
ye Ruhiyat) M. Mustafa Hamdi, Davut 
pafa O.M. (franıızca) Muzaffer, Eıki
tehir L. (Riyaziye) Mehmet Celal latan 
bul E. L. (felsefe) Cemil Sena. Nisan
tatı O.M. <riyaziye) Bedia, latanbul K. 
L (almanca) IMunif Sait, Gelenvebi O. 
M. (riyaziye) Omer Faruk, Pertevniyal 
L. (riyaziye) Haydar Niyazi, Trabzon 
L. Ctürkçe) Şevket, lzmir K..M.M. (ta
büye) Duriye, Adapazar O.M, (türkçe) 
Nuri Duğan, Afyon L. (edebiyat) Efla
ton Cem, Erzerum L. (fizik) Ahmet A
rif, latanbul E.L. (fizik) Refik, Istan
bul K.M.M, (franaızca) Refika Refik, 
Istanbul K,O.M. (tarih, coğr.) IMl.Jiha 
Kütahya O,M, (tabiye) Ahmet Refik, 
Ordu O.M. (tabiiye) lbrahim, Trabzon 
L. (riyaziye) Mehmet Enis, Erzurum E. 
M.M. (tarih, coğr.) Şerif, Burıa L, (ta
büye) Oıman, Amasya O.M, Cfranaız
ca) Halis, Çamlıca K.O!Ml. (tarih, coğ.) 
Bedriye, Deniz 0,M, (Fransızca) Avni, 
Çorum O.M. (tarih, coğr.) Halil Rıfat 
Elaziz O.M, (tabiye) Mustafa Vehbi 
Istanbul E.L. (riyaziye) Hazim, lstan: 
bul E.L. (İngilizce) Nurettin Semih, Ia
tanbul K.L. (riyaziye) Nafia, Iatanbul 
K.L. (kimya) Efaer, Kabataı L, (edebi
yat) Nihat, Kabataı L. (fizik) Kaıım 
Şerif, Kadıköy L. Cfranaızca), Ferit 
Zuhtu. Kastamonu L. (fransızca) Şa
kir Kastamonu L. (tarih, coğr.) Ahmet 
Nihat, Konya L. (riyaziye) Süleyman 
Salim, Erzurum E.M.M. (tarih) coğr,) 
Şeref, Giresun O.M, (tabii ye) Ml>hmet 
Tabir. lzmit O.M, (tabiiye) Hifzı. Ma
latya O.M. (riyaziye) Mehmet Rıfat, 
Ordu O.M, (fransızca) lbrahim, Bolu 
K..O.M, (tabiiye) Tahsin, Antalya L. 
(ruhiyat) Veli Nihat, Balıkesir K 0.M, 
(Yurt Bilgisi) Fuat, Balıkesir K.O.M. 
(riyaziye) izzetin, Bolu O.M.(fransızca) 
Behiç Enver, Bitliı O.M. (riyaziye) Is
mail Hakkı latanbul E. L, (almanca) 
Sabri, lstanbul K.M.M, (türkçe) Fatma 
Melahat, latanbul E,M,O. (riyaziye) 
Fatma, Adapazan OJM, (tabiiye) Bilal, 
Edirne (almanca) Oıman Nuri, Izmir 
K.L. (tarih) Meliha, Konya L. Cfranaız
ca) Necmettin, Iatanbul K,M,M, Ctürk
çe) Mutia, Merain O,M, (tarih, coğr.) 
Sami, Pertevniyal L (kimya) Hulusi 
Ankara E.L. tabiiye) M"lik Ramiz; ' 

30 liradan 35 liraya terli edenler 
Gaılamsaray lisesi tabiiye muallimi 

Bekir Bey, Merzifon orta mektebi türk
çe muallimi Kemal Bey, Konya lise
si tabiiye muallimi Hazım Bey, Gaıla
tasaray lieesi fransızca muallimi İzzet 
Bey, Galatasaray lisesi vesaiki tİ<:ariye 
maullimi Faik Şevket Bey, İetanlbııl 
kız lisefil coğrafya mua.Uimi Necati B .. 
İsmnbuıl kız m.uaııim mektebi fransız
ca mua11.imi MuhU.se Hanım, Srvas lıİ9e 
si riyaziye mua1Limi FaJı.mi Bey, Ka
baıtaş .lisesi türkçe muaJ.Jimi Abdülbaki 
Bey, Nişant;,şı orta mektebi resim 
muallimi İhsan Bey, İst.anbuıl kız mua.I 
lim mektebi diki1 muaMiımi Ayşe H., 
Cümhuri~ orta mekıtebi türkçe mual
,limi Orhan Riza Bey, Alıısaray arta
mckıtebi tüı:kçe muallimi Hüseyin O~z 
Bey, Er2lW\Mll kız mua11ıim mektebi e
debiyat mual.limi Seıliba Hanım, Boca 
orta mektebi tarih muallimi Seit Bey, 
Gümütlıaru: orta mektebi riyaziye mu
allimi Mehmet Nuri Bey, Ankara er
kek orta mektebi türkçıc muallimi Mit
hat Şaki" Bey, Balıkesir orta ımktcbi 
.-iyaziyc muaJ.Hımi Vab>t Bey, Çanakka· 
J.c orta mektebi Iransızca muaL1imi Ni
met Bey, şak oırta mektebi fransızca 
muaı!imi Sa!ıim Bey, Karşıyaka orta
mekteb riyaziye muallimi Behice H. 
Sıvas erkek muaıllim mektebi tabiiye 
muallimi Eyü.p Bey, Kabataş lıi
~ ~izik muallimi Ec~t Bey, Kabataş 
lıscsı aılman.ca muallimi Hallın Lüdner 
B.. Samsun lis""'i kimya muallimi Vsa 
fi B. Erzincan orta mektebi fransızca 
muaUimi Mustafa B. Kiliı orta mek
tebi fr<ınsL,ca ınuaUimi Mustafa Sait B. 
Elrenköy kız lisesi felsefe muallimi Zc
keriyya Bey, Pe.-tevniy2l lisesi tabiiye 
muallimi Hilmi Bey, Ordu orta mektep 
riyaziye muallimi Mebrure Hanım, 
Şibinkaırahisa.r tarih ve c.oğrafya mual
liml Behzet Bey, Adana orta mektep 
tabiiyc muallimi Hüseyin Vicdani Bey, 
Ankara kız orta mektep tabiiye muaJli
mi Belkis Hanım, Gelenbevi orta mek
tep riyaziye muatJimi Süreyya Bey, 
Edirne lisesi fizik ve kimya muallimi 
Osman Bey, Vefa orta mektep tabi
iye mlli!lllimi Arif Bey, İstanbul erkek 
muallim mektebi kimya mua!Jimi Sa,. 
dobti.n Bey. Cümhuriyet orta mektebi 
tabiiye muallimi Münevver Hanım, Ka
dıköy kız orta n,ektebi tabiiye mual
limi Meliha Hanım, Ankara kız liY-Gi 

fro.nsrzca muallimi Nazire Hanım, E
dirne lisesi coğrafya muallimi Ha.lil 
Bey, Edirruo !isesi folsefe mımlıimi Suat 
Kemal Bey, Adana erkek lisesi coğraf 
ya muallimi Mustafa Sabri Bey, Erııı
rıım erkek lisesi tabiiye muallimi Hüsa 
mettin Bey, İstanbuJ kız lisesi kimya mu 
al.timi Belkis Hanım, Kabataş lisesi ri
yaziye muallimi 0Slll3n Nuri Bey, Kon 
ya lise<>i alıır.ınca rnua.llimi Fehmi Yeh 
ya Bey, Buna kız muallim mektebi 
franısrzca mu.ı.llimi Avni Bey, Nişantaşı 
orta mektebi tabiiye muallimi Fahriye 
Hanım, Nışar.taşı oıııta mektebi tabiiye 
mulıllimi Hadiı:-e Hanım, Trabzon t:r
kek muaUim mckt<ebi ta.rih ve coğrafya 
muallimi Mustafa Ziya Bey, Akşehir 
orta mektebi riyaziye muallimi Mahir 
Bey, Diyarbekir orta mektebi felsefe 
muaılllini Ccmaıl Bey, İzmiır orta mekte 
bi frıınsızıca muaLlimi Ali Hıza Bey, 
An.kara erkek lisesi GOğrafya muaJlimi 
Hiiseyin Tahir Bey, A'l\kaıra lisesi türk
eç muallimi Feridun B. Erzurum erkek 
dilli lisesi felsefe muallimi Mustafa 
Nail lisesi felsefe mualJ.im Necati Bey, 
Karunik Bey, Samsun Jiseai tabiiye mual 
Jimi Lebi,p Bey, Nişantaşı ort.a mekte
bi türkçe muallimi Bedia H<trum; An
kara erkek Jisesi tabiiye muallimi Za
hick Hanım, Kabataş lisesi kimya mu"I 
limi Mehmet Kamil Bey, 
25 liradan 30 liraya terli edenler 
Kadıköy kız orta mektebi dikiş mu

allimi Feride Ha.nıın, Tokat orta mek 
tehi musiki muelJimi Ramiz Bey, Di
ya.rbeki~ \isesi dikş .muaJ.lmi Fatma Ha 
nrm, Adıapazar orta mektebi musiki mu 
alli.mi Mustafa Recai Bey. İzmir prta 
mektebi resim muaJ.limi Jlloaıni Bey. 
Tarsus orta mektebi beden terbiyesi mu 
atJiani Gülşen Bey, Edime kız muallim 
.mekıtebi ev idaresi muallimi Fevziye 
Hanım, Niğde orta mektebi beden ter
biyesi mıuafümi Turgut Bey, Anka.ra er 
kek lisesi riyaziye mualliıni Hamze 
Bey Bursa kız muıa.11im mektıebi türkçe 
muallimi Cemal Bey, Ba.lıkesir kız orta 
mektebi dikiş muallimi Faika Hanım, 
Galata.saray lisesi fransızca mu.alılimi 
Hüsamettin Bey, Gaziosman.peşa orta 
mektebi fransızca muallimi CeW Bey:, 
Ge.Jenıbevi orta -ktebi beden terbiy<.-si 
muallimi Osman Necati Bey, Üsküdar 
orta mektebi türkçe muallimi NııreWn 
Bey, iGrCSWl oırta mektebi türkçe mu.
ahlimi Sadottıin Bey, Adaına erkek mu 
a1lim mektebi riyaziye muallimi Ali Ej 
der Bey, Tekirdağ orta mektebi tarih 
muallimi Ekrem Bey, Zon.gu\dak orta 
mektebi riyaziye mua11imi Ali Turgur 
Bey, Gümüşhan<o orta mektebi tü.-kçe 
muafümi Kemal Aslııeri Bey, Adana 
Jiseı;i tarih muaJlimi Kemal Bey, Kü
tahya orta mektebi tabiiyc mua.!Jimi 
aFtıma Hannn, Sam.Sl!ll krz orta mek
tebi türkçe muallimi Pakize Hanım, 
Van orta mektrbi riyaziye muallimi 
Remzi Bey. Galatasaray Jisesi alma.noa 
mualJ.imi Necdet Bey, Merısin orta mek 
tebi fransrzca muaUimi Kemal Özbek 
Bey. Nişantaşı oota mektebi fr3fl\sızca 
mıınllimi Destine Hamın, Yozgm orta 
türkçe muallimi Akif Bey, Edime er
k.ek muallim mektebi t<ıdrini usul muaJ 
limi Ali Oğuz Bey, Konya kız nıual
Jim mektebi tarih ve coğrafya muaJlimi 
Rukiye Hanım, Adana erkek lisesi ingi 
lizce muallimi Kemal Bey, İzmir erloek 
ilise<ıi türkçe mual!imi KemaJ Bey, Ga
ziosmanpaşa mektebi ciyaziye muallimi 
Şerif Cemal Bey, İzmir orta mektebi 
fra.nsızca muaıUimi Esat Bey, İzmir er
kek lisesi felsefe muallimi Vehip Bey, 
Kay&&i l.i.seıi tabiiye mue.Jlimi Sadi 
Bey. İstanbul kız Jisesi almanca muo1-
Jimi İhsan Bey, Krrşclıiır orta mektebi 
tıabiiye muallimi .Hüsamettin Bey, İs
ı;ıarta orta mektebi riyaziye muallimi 
Ömer Adil Bey, Gircsuın arta mektebi 
türkçe muallimi Refik Bey, Çanakkalc 
orta mcktıebi türkçe ıruıa.Llimi Mustafa 
Bey, Trabzon orta mektebi tacih mual 
liıni Bedia H31'1ım, Tokat orta mektebi 
franısızca muallimi Abdiilkerim Cevdet 
Bey, Yozgat orta mektebi türkçe mual 
limi Hilmi Bey, İnegöl orta mektıebi ta 
biiye muallimi İbrahim Rüştü Bey, Di
yaroekir lisesi tarih ve coğrafya muaıl 
ilini Fatma Zt:hra Hanım, Gaziantep Ji 
sesi mbiiye muallimi Fahri Bey, Deniz-
li lisesi muallim mektebi tacih mwılli
mi Lutfi Bey, Uşak orta mektebi ta
biiye mualrlimi Salih Bey, Kadıköy krz 
orta mekıtebi riyaziye muallimi Seniha 
H., Aydın orta mektep Jransızca muaJ.li
mi Rıuhsar H., Denizli orta mektebi ta
hüye muallimi Ulviye H., Gaziosmanpa 
şa mektebi tarih ve coğrafya mua.J.Limi 
Galip Fikri Bey, t .. tanbuJ kız orta mek 
·t.eıı> türkçe mu.afömi Behiee Hanım, İz
;m>r eckek muallim mektebi f.-an.sızca 
mua!Jimi Vecdi Bey. Adana eckek ~isesi 
edolıiyat muallimi Arif Nihat Bey. An 
kara erkek lisesi kimya muallimi izzet 
Bey, Kandilli kız lisesi ingiliz<:e mual 
liıni Nevin H. Samsun lisesi tarih mual 
lim Şevket Gün<lliz B. Sıvas isesi fran
sızca muallimi Fuat Ömer Bey, Mala
tya orta mektebi tabii ye muallimi .Musa 
Rıza Bey, Kayseri kız orta mektq> türk 
çe muıaıIJimi Nazlı H. Artvin orta mek
teıp fıransızca mua,Llimi Huqit Bey, 
Cümhuriyct orta mektep tabiiye mual 
limi Melek Cemal H. Canakkale orta 
mektep tabiiye mu;ıllimf Melek Cemal 
H. Çanakkale orta mektebi 1abiiye mmıJ 
liıni Zihni B. Dcxıiz.l.i orta mektep tabii 
ye muallimi Osın.111 Kemal B. Davutpa 
şa orta mektıep ingiliz mua!Limi Seyfet 
tin Bey, aGziusmanpaşa mektebi tarih 
muallimi Abdurrahman Şefik B. Isparta 
orta mektep tabiye mualılimi Ali Seydi n 
G.S. liaesi coğrafya m. Rüknettim B. 
Adana E. M. mektebi edebiyat ~- Nec 
me'tıtin B. Adana kız m. mektebi tiirkçe 
m. MakbııJe H. A ılaııa" kıı m. m. OmR 
muallimi Makbule H. Adana kız ınual 
!imi Makbule Hidayet H. Ankara ınıısi 
ki muaıtlim mektebi fransızca mualli
mi Ahmet Şerif B. Ankara musiki 
t"Ctıa~lim me:ktcbi musiki muaılimi uı .. 
vi B. Bur!n kız ınııı>Uim mektebi terbi
ye muallimi Ayşe Hanım. Bu.<'sa kız 

muallim mektebi terbiye ve ruhiyat 
muallimi, Enise H. Erzunıım kız mual-
1.iın mektebi ruhiyat mııalılimi Eısma H. 
Erzulf'um kız mua•Llim mektebi riyaziye 
mualılimi Hatic1J Hanım, İ11tanbul rekek 
muallim ıncktelıi tabii ye muaIJimi Maz
har B, İzınir kı'z muallim mektebi coğ
rafya muallimi Lfıtfiye H. Aksaray or
ta mektep tarih muall.imi Süreyya Bey, 
Aksaray orta mciitep mualliml.eriu.den 
Cevat Dey, Ankara orta mekrop tabiiye 
muallimi İlı3an Bey, Ad.ana erkek li""ıi 
tao:ilı muallimi Aziz Bey, Ankara rrkek 
lisesi riyaziye mıı21'Jimi Ömer B. An
kara erkek lisesi ed:biy;ıt mualılinıi Fa
zıl Bey, ATlkara kız lisesi 1>3!rih muaJli 
mi İclal Hanım, Ank1ra kız lisesi coğ
rafya m.u.-ıUimi Reşaıdet Hanun, Ankara 
kız lisesi tarih muallimi Afet Hanım, 
Afyooı li<;es; tiirkçe muallimi Mehımt 
Zeki Bey, Edi~ ı;sesi tarih muallimi 
ŞeJik Bey, Edime Ji•esi kimya ınua.lli 
mi Fazıl Abmrt Bey, '!"enköy kız ılisesi 
riyaziye mualilmi Hanım, İstanbul kız 
lise..; felısefe muallimi Nezahet Hanını, 
İzmir kız felsefe muallimi Neşret Ha 
nım . Kayısıeri ijsesi tabiiye mua~Hıni Sa 
lih B., Srvas lisesi tarih muallimi İh
san Bey, 
22 liradan 25 liraya terli edenler 

Girc"sun orta mektep resim mualJimi 
Ar>f Hikmet Bey, Yozgat orta mektep 
dikiş mu.a!.limi Fatma Hanım, Nişantaşı 
Havva Seniha Hanım, Erenköy kız li
aeıi b~den terbiyesi muallimi Hidayet 
Hanım, Kandilli kız lisesi dikiş mual
limi Fatma Hanım, Çamlıca orta mek
tep reıim muallimi Esrar Bey, Kandilli 
kız liıeıi musiki muallimi Mediha Ha
nım, lzmir kız liaesi dikit muallimi Fa 
zı1e Hanım, İzmir kız liaeai dikit mual 
limi Mağdure Hannn, Adapazar orta 
mektep beden terbiyesi muallimi Mem 
duh Bey, Ankara kız orta mekte re
sim muallimi Fazıle Hanını Gaziosman 
paşa mektebi dikit muallimi Müzey
yen Hanım, Konya orta mektep dikit 
nıuallimi Zarife Hanım, Nipntaıı orta 
mektep beden terbiyesi muallimi Ayşe 
Hanım, Tekirdağ orta mektep beden 
terbiyesi muallimi Salahattin Bey, ls
tanbul kız muallim mektebi resim mu 
allimi Nevzat Hanım, lstanbul erkek 
muallim mektebi musiki muallimi Ce 
mil Bey, Sinop orta mektep resim mu 
allimi Mahmut Bey, Kastamonu kız 
orta mektep dikit muallimi Lutfiye Ha 
rum, Muğla orta mektep musiki mual 
limi Sadık Bey, Çank;rı orta mektep 
beden terbiyesi muallimi Hasan Fehmi 
Bey, Uıak orta mektep dikit muallimi 

Afife Hanım, Srvaa liaesi muaiki mual 
limi Muzaffer Bey, Galatasaray liıeai 
musiki muallimi Bedrettin Bey, latan 
bul kız muallim metkebi musiki mual
limi Naile Belkia Hanım, Erzurum kız 
muallim mektebi eliti muallimi Hanım 
Milaı orta mektep dikit muallimi Şük 
riye Hanını, Nevıehir orta mektep be 
den terbiyesi muallimi Ali Fuat Bey, 
Kastamonu kız orta mektebi resim mu 
allimi Pakize Hanım, Vefa orta mek
tep musiki muallimi Tahir Bey, latan 
bul erkek liaeıi beden terbiyesi mual 
limi Mustafa Elhan Bey, Galatasaray 
liıeıi ilk kumında Şeref Bey, Kiliı orta 
mektep reaim muallimi Ömer Lutfi B., 
lzmir kız muallim mektebi tatbikat 
muallimi Zeynep Hanım, Maniaa orta 
mektep ebden terbiye muallimi Meliha 
Hanım, Rize orta mektep reaim mualli 
mi Niyazi Bey, l.tanbul erkek muallim 
mektebi tatbikat muallimi Faik Bey, 
Eyilp orta mektep dikit muallimi Hali 
ce Hanım Edirne orta mektep dikiı mu 
allimi Bahire Hanım, Denizli orta mek 
tep dikit muallimi Nerain Hanım Ay
dm orta metkep beden terbiye mualli 
mi Ahmet Neıimi Bey, Aydın orta mek 
tep muallimlerinden Halil Bey, Kan 
dilli kız lisesi beden terbiyeai muallimi 
Nuriye Nuri Hanım, lıtanbu kız lisesi 
dikit muallimi Saadet Hanım, Y o:ı:gat 
orta mektep muallimlerinden KerimB. 
Oaküdar orta mektep muaiki muallimi 
Nuri B Mersin orta mektep reıim mu 
allimi Veyıi Bey, Manisa orta mektep 
musiki muallimi Elhan Bey, İsparta 
ortll mektep reıim muallimi Hadi B. 
lstanbul kız orta mektep ve dikit mu 
allimi Mebrure Hanım, Giresun orta 
mektep beden terbiyesi muallimi Ali 
Rıza Bey, Rize orta m"ktep beden ter 
biyesi muallimi Mahmut Bey, Erenköy 
kız lisesi dikit muallimi Fatma Mecit 
Hanım, Galatasaray lisesi musiki mual 
limi Mehmet Sezai Bey, Adana kız mu 
allim mektebi dikit muallimi Refika 
Hanım, Çankın orta mektep resim mu 
allimi F ahret tin Bey Isparta orta mek 
tep dikit muallimi Nebiye Hanım Ordu 
mektep dikit muallimi Mükerrem Ha
nım. Ankara kız lisesi musiki muallimi 
Naciye Han1m. Trabzon erkek muallim 
mektebi resim muallimi Salih Sait B. 
Çanakkale orta mektep dikit muallimi 
Neaude Hanım, Kütahya orta metkep 
dikit muallimi Ayte Hanım, Adana er 
kek liaesi resim muallimi Yusuf Kenan 
Bey. 

Konya K.M.M. musiki mualliıni Arif, 
İstan. E.M.M, (tatbikat) Sasi, İstanbul 

İyi bir futbolcu, iyi antrenör olabilirmi? 
Bir buçuk ay evvel F enerbahçe ku

lübünden aldığım mezuniyetle on ae
nedenberi görmediğim memleketim 
Petteye gittim. Orada inikat eden 
(Antrenörler) kursuna mütemadiyen 
bir ay devam ettim bir hafta kadar o
luyor ki avdet ederek vazifeme baı
ladım. 

Buraya geldiğim zaman kıymetli ve 
daimi rakibimiz Galatasaray kulübü
nün de bir lngiliz futbol hocası anga
je ederek getirdiğini gördüm. Bu za
bn memleketimize geldiği günlerde 
gazetelerimiz kendisile çok alakadar 
olnıuılar, hatta Ciımhuriyet'te intiıar 
eden uzun bir yazıda, benim ve diğer 
antrenörler hakkında nahot yazılar 

• bile çılanı, .•. Bana okuduktan bu ya
zıda Cümhuriyet muharriri bugüne 
kadar memleketimize gelen antrenör· 
!erden, yalnız Galatasaraym eaki ho
cası Dilli Hanter, iyi idi ve ondan is .. 
tifade ettik, diğerlerinin iıe ki.fi dere
ce randımana vermediklerini ifade et
mek istiyor. Bu yazının mevzuu yeni 
lngiliz mealektaıım münaııebetile or
taya atılmıt bir fikirdir. Ben bu satır
larımla, hu zatın ehliyeti hakkında 
ne müspet, ne de menfi bir fikir beyan 
edecek değilim. · 

Anlatmak istediğim §Udur ki, bu 
memleket aporuna oldukça biraz da 
ben yardım etmitimdir ve ediyorum 
da. Ben bir sezon çalııarak, elime tev 
di edilen gençlerin de, hana fevkala
de hürmet ve itaatlen aayeainde F e
nerbahçe kulübünü bu sene iıtiri.k et
tiği iiç likte de ıampiyon çıkardım. 
Bu gelecek mevsim içinde bu kıymetli 
gençlerden çok ıeyler ümit ettiğimi 
de derhal ilave ederim. 

Antrenörlerin ihtiaaıma gelince,ı 
Evet Türkiyeye gelen hocalann ek
risi iyi değildi, Li..kin bunun kabahati 
buraya gelen hocalarda değil, onlan 
seçen ve intihap eden heyetlerdedir. 
Burada iyi bulmadığnn bir adet var: 
Görmeden, anlamadan yalnız ıunun, 
bunun &Özüyle, tavıiyeıile inanın.ak, 
ona göre it yapmak! •• 

Galataaarayın yeni hocası için de 
ayni fikri, ayni mütaleayı beyan ede
rim· Bu zat lngiliz takımlannda ha· 
li. oyruyormut ve cidden kıymetli bir 
futbolcu im it: Pekala buna inanmak, 
inanmamakla beraber müaavidir. La
kin iyi bir futbolcunun, iyi bir öğre
tici olduğunu kabul etmek kadar yan
lrş bir düıünce olamaz. Kuvvetle ia
rar ederim böyle çok iyi bir lngiliz 
futbol hocası bizim verdiğimiz para i
le buraya gelerek, hocalık etmez. 

Bugün için ltalyada 64 futbol antre 
nörü vardır. Bunların 42 adedini Ma
car diğerlerini Avusturya, Çek ancak 
bir adedini lngiliz hocası doldurmak
ta ve o da Romada (Roma) kulübün
de çalıımaktadır. 

Almanyada bir tane dahi bulunmı-

1 
yan bu lngiliz hocalanndan yalnız 
timdi laveç, Norveç ve daha bir kaç 
memlekette vardır. Geçen aene bir ta
ne de Kahirede vardı fakat bu sene 
o da memleketine avdet etmit bulu
nuyor. 

ltalyada bu sene (Antrenörler mek 
tehi) açılınıttır. Burada meıhur Avua
turyalı Hügo Mayzel bet alb aaat ka
dar dera vennit. mektebe eaki bir 
Macar oyuncu.su olan mqbur 
Hüngarya takımının eaki aol 
iç muhaciıni Nagyyogef baı-
muallim olarak aloımıfbr. Bu mek
tepte en eaki ltaly"an kıymetli müte
kait oyunculanndan 30 tanesi de ho
ca muavini olarak alınmııtır. 

Macar antrenörlerin Avrupadaki, 
kıymetleri günden güne artmakta ol
duğunu söylersem, ancak hakikati i
fade etmiş olurum. Size iki kuvvetli 
miaal ile iıpat edeyim. 

Çeklerin meıbur iki takımı Slavya 
ve Sparta bu aene iki Macar hoca al
mıtlardır. Bundan yedi aeklz aene ev
vel Avrupa sporunu alaka ile takip 
eden sporcularımız peki.la bilirler .• 

Peıtenin meıhur F T C kulübünde 
aol iç oynıyan (Sedlaçek) yeni aezon 
için Sparta,da gene Peıtenin meıhur 
Hüngaryaımda aağ iç ve santrfor oy
ruyan methur (Konzat) da Slavyada 
çalııacaktır. Bu aaydığrm iki Macar 
hoca Macariıtan antrenörler mekte
binden mezundurlar ve diplomalı 
futbol antrenörüdürler. Yani Türkçe 
tabirle alaydan yetiıme değil, mektep 
ten mezun olmuılardır. 

iyi bir futbolcunun, iyi bir hoca 
olamıyacağı iddiaama ıelince; 

Bir zamanlar dünya muhtelit takımı 
yapılırken, ortamuavin meYkii için 
rakipsiz addedilen meıhur (Kad•} 
ıimdi topu bırakmıf olduğu halde, hiç 
bir kulüp kendisine antrenör olması 
için teklif yapmamıfbr. Buna benzer 
bir misal daha: Ayni kıymette bulu
nan meıhur haf (Kolenati) bombot 
ıezmektedir .•• 

Binaenaleyh tekrar iddia ederim ki, 
iyi bir futbol hocası ancak ve yalnız 
mektepten aonra it görebilir. Çünkü 
bir futbol hocasmm bir hoca o
labilmesi için yalnız giizel futbol oyna
maaı kafi °değildir. Bundan daha mü
him olan nokta fU qağıdakileri tam 
manaaile bilmesi lazımdır. 

1 Taktik 
2 Teknik 
3 Anatomya - doktorluli 
4 Futbol hastalığı 
5 Fifa - organizaaiyon futbol 

alemi ile münasebet peyda etmek 
6 Masaj 
7 Hakem itleri 
8 Saha meselesi 
9 Spro kondiaiyonluı · 
10 Atletizm 
11 Kültür fizik vesaire .• 
Yukarıda saydığım maddeleri hilmi 

K.M.M. (tatbikat) Mükerrem H., Sinop 
O.M. (beden terbiy...,l)Şerefetin, İstan. 
K.M.M. (tatbikat Emine Mukaddes H., 
Konya K.M.M, (dikit) Bedriye H., Me
raş 0,M. musiki M. Şaban, Konya K. 
M.M. (tatbikat) Malike H., Artvin O. 
M.M.M, Hasan tk2diö ( ySÖ( 
M, (musiki) Hasan Zülfi, İstanbul E.M. 
M. (tatbikat) Şiikrü, Balılretıir K.O.M. 
(beden terbiyeli) Ane İrfan H., Çorum 
O,M. (dilri§) Cavide H •• latan. K. Mı. 
M. (tatbikat) Mi!mine H., Erzurum E. 
M. M. (tatbikat) İhsan, Trabzon M.M. 
(tatbikat) İsmail Hakkı, İzmir K.l'/l.M. 
(tatbikat) Kadriye H., Konya E,M.M. 
(tatbikat) Sebati, Konya E.M.M. (tatbl· 
kat) İhsan, Konya E.M.M. (tatbikat) 
Hasan, Niğde O.M. (musiki) Cafer, Ak
şehir O.M. (beden terbiyesi) Sa dık, Ço
rum O.M. (beden terbiyesi) Hüseyin 
Avni, Yozgat O.M. (musiki Nebil, E
yüp O.M. (beden terbiyesi) İsmet, Mer
sin O.M. (dikiş) Hacer H., Vefa O.M. 
(beden terbiyesi) Fikret B., Ankara K. 
O.M. (teden terbiyesi) Mualla H .• Di
yanbeldr L. (beden terbiyesi) Ragıp, 
Gaziatnep L. (beden terbiyesi) Cemal, 
Uğuz, Konya O.M. (beden terbiyesi) 
Vahit, Merzifon O.M. (beden terbiyesi) 
Vedat Aydm, Erzincan O .M. (beden ter 
biyesi) Halil, Kütahya O.M. (beden ter 
biyesi) Abdullah Hikmet. Muğla O.M. 
(dilri§) Hayrünnisa H., Eyüp O.M.M. 
Serzan H., Tekirdağı O.M. (dik.iş) Sa
bahet H., Ankara K.L. (musiki) Medi
ha, Ankara K.L. (dikiş Naciye H., Af
yon L. (musiki) Seyfi, Edirne E.L. (mu· 
siki) Ferruh, Konya L. Cusilci) Kadri, 
Samsun L. (musiki) Hüseyin E.. Sı
vas L. Cresim) Eşref, İstanbul E.M.M. 
(musiki Hulilsi, Adana O.M. ( dilciş Sa
biha H., Aksaray O.M. (dikiş) Halide 
H .. Amasya O.M. (dikiş) Hatice H., 
Cumhuriyet O.M. (beden terbiyesi) 
Mübeccel, Urfa 0,M. (<likiş) Feriha H .. 
Zonguldak O.M. (musiki) Reşat, Gazi
antep K.M. (dilciş) Mürüvvet H., İzmir 
O.M. (resim) Hayriye H., Kars O.M, 
(musiki) Salih, Merzifon O.M. (misiki) 
Enver, Sinop O.M. (musiki) Abdullah 
Urfa O.M. (musiki) Rıza, Uşşak O. M. 
(resim) Ayşe H .. Vefa O.M, (dikiş) 
Saffet Hanım. 
16 liradan 17,5 liray!' terli edenler 

Adana K.M.M. (tatbikat) Methiye 
H., Konya K.M.M, (tatbikat) Bedia H., 
İzmir E.M.M, (tatbikat) İbrahim, Ada
na K.M.M. (tatbikat) Nedim, Adana K. 
M.M. (tatbikat) Ayşe H., Galatasaray 
L. ilk kısmından Sabit ve Nazım Beyler. 
Konya K.M.M, (tatbikat) Fahriye H., 
İzmir K.M.M. (tatbikat) Bedriye H, ......•... ,,,,,,,, 

Clarence Crabbe 
Öldü 

Dünyanın en iyi yüzücülerinden bu
lunan Amerikalı Clarence Crabbe bun
dan üç hafta evvel bir Koujaeyon neti
cesi 24 yaımda vefat etmiıtir. 

Bu yüzücüyü, bütün dünya ıu spor .. 
culan tanıdıklan gib~ memleketimizde 
pereateıkarlan çoktur. 

Clareııce Crabbe hakikaten çok kıy
metli bir aporcu idi. 

Su sporcu; 100 ve 400 metre sürat 
yarıtmda ihtiaaamı yapmıı ve kategori 
lerde çok muvaffak olmuıtur. 

100 metre aüratte metl'ıur dünya re
kortmeni Coni Vaamüllcre çok korku· 
lu zamanlar ceçirtmif ve bu mesafeyi 
ondan bir saniye lazla bir müddette yüz 
meğe muvaffak olmuıtur. Eğer Claren
ce Crabbe sağ olsaydı Coninin rekoru 
kırılmak tehlikesine maruzdu. 

Gene ayni atlet 400 metre ıürat ye
nıında 1932 Loaanıelea Olimpiyadında 
Fransız rekortmeni Taris'i 1 5 metre ge 
çerek Olimpique §Ampiyon ~lmuıtur. 

Bu muvaffakiyetten aonra Clarence 
Crabbe film çevirmeğe baılamıı ve ora
da çok muvaffak olmuıtur. Son zaman. 
)arda ıporcu artist haıtalanmıı ve bun
dan kurtulamıyarak bir kojeıyon netice 
sinde vefat etmiıtir. 

Bu ölüm hakikaten dünya aporu na
mına büyük bir zayiattır. 

Fener bahçe şampiyonlu
ğunu tes'it ediyor 

Fenerbahçe klübü 1933 aeneai için. 
de kazanmıı olduğu fampiyonluklan
ru teside karar vermif ve gezintiye 
Akay ıirketinin Pendik vapurunu an- · 
caje etmiıtir. Gezinti sırf kendi ldüp
leri menauplan için olup hariçten pek 
mahdut miaafir kabul edilecektir. Va• 
pur pazar &iinü öfleden aonra aaat 
birde köprü iıkeleainden kalkacak 
1 • IS te Kadrköyilne ufrayack ve 
doğnıca Yalovaya azimet edecektir. 
Orada muhtelif spor eflenceleri ya. 
pıldıktan sonra aaat sekizde Büyiik 
otelde, mükellef bir alqam ziyafeti 
verilecek ve aaat 11 de İatanbula aY• 
det olunacaktır. Vapur dönÜ§te Kadı. 
köy iakeleaine ufrayacalrtır. 

yen futbol hocuı olamaz. 
Bir buçuk ay evvel h&flayıp 30 gün 

devam eden Macariatan (Antrenör
ler) kuraunda lıirincililde diploma almıt 
ve ayni mektebin muallimlijine tayin 
edilınitimdir. Li.kin ok a9Ydiiim Ttlrlı 
aporuna ve bilbesaa ~ enel'hahçeye hiz
met etmek için tekrar buraya geldim •• 
beni çok ae•en bu kıymetli gençlerle 
yeni sezon için bir haftaya kadar faali· 
yete lıaılıyoruz. 

Fenerbahçe kulübü antr«11örü 
ŞVENK 
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lnkılip Liseleri 
Aaa - bk - Orta ve Lise •ınıfları 

Müessiai ı Nebi Zade Hamdi 
Ka,.ıt ve lraiıuı1 nv-ndlea;..e lıelflıımı~ıır. Reami mckte,pl«e muadeleti Maa· 

rif V~ tıİadik edWmittir. Güziıde ve ınulrtcdi.- bir talim 
heye-tine mıüikıtir. 

Ecnebi: JisaDı: tıedrisatıruı ilk kı-m son iki &mıfınıdan ba§Üılıc. 
~ hari<:inde aynca parasız lisan kurları vardır. 

Cu•necWt n.ı. b« gün aat 14 ile 14 ara.om.da müracaat olunabilir . 

Cağoi)oğiu Yaruk Saraylar Caddeei (6460) 

1NKILAP L1SELER1 MUDURLOCUN DEN : 
Bakalorya ve amıf ikmal imtihanlarına Eylülün ikinci cu 

marteai gününden itibaren bq lanacağı talebelerimizin malu
mu olmak üzre ilin olunur. (6459) 

Şişli Terakki Lisesi 
MUDURLOCONDEN: 

1 - Mezuniyet ye sınıf ikmal imtihanlan Eylülün ikisinde ba,lıya 
cak onuna kadar aürecektir. Proir am mektepten öğrenilebilir. 

2 -Tedrisata Orta ye Lisede 11 Eylül pazarteai ve llk kısımda 16 
Eylül cumarte•i giinü baflamlacak hr. 

3 - Her gün saat 10 dan 17 ye kadar talebe kayıt edilmektedir. 
Eaki talebeden neharilerin birinci talcaitlerini vermek ve leylilerin pos
ta ile aJelhesap 50 lira göndermek auretile qyıtlarmı Ağustos nihayeti 
ne kadar tecdit ettirmeleri icabeder. Akıi taktirde yerlerine yeni tale
be aJınabilir. 

4 - Nehari üc:retleri talebenin sınıflarına göre 40-110 liradır. 
Lt:yli talebe nefınri ücretlerden maada daimi iseler, 250, evci iseler 225 
lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. (6435) 

Yüksek mühendis mektebi 
Rektörlüğünden: 

1 -Yüksek Mühendis mektebine lise mezunlan alınır. ' 
2 - Kayıt muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşam

ba giinlerine münhasır olmak üzere 1 Eylül 933 tarihinden 
22 Eylül 933 alqamma kadar yapılır. 

3 - Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı Ş!'!hadetname 
leri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya bağlıyarak 22 Ey 
lül akşamına kadar mektebe müracaatlan lazımdır. Sıhhi 
muayene mektep doktoru tar afmdan yapılır. 

4 - Meccani leyli olmak isteyenlerin mıktan mektep 
çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka 
imtihanı İcra edilir. 

5 - Daha fazla maliimat almak isteyenlere muktazı pos 
ta pullu yollandığı takdirde kaydü kabul ffrllarından bir a
dedi gönderil;.ı.. (4138) 
•• 
Usküdar kız sanat mektebi 

müdürlüğünden: 
1 - Gündüz ve alqam kısımlan yeni ve eski talebesi

nin kayıtları ve tecdidi kayıtları 20-8-933 tarihinden itibaren 
1-9-933 tarihine kadar devamedecektir. 

2 - 2 Eylül tarihinden itibaren on gÜn ikmal ve kabul 
imtihanlan yapılacaktır. 

3 - T edriaata 11 Eylülde başlanacaktır. 
4 - Mektebimiz dikiş, nakış, moda satış atelyelerinde 

11 eylülden itibaren sipariş kabul edilecektir. ( 4165) 

l~şaat münakasası 
Akay işletmesi Müdürlüğünden: 

Burgaz Adaamda mevcut ahşap iskele ve bina yer'\lle 
yeniden beton arme iskele ve üzerine kargir bina inşaatı ka
palı zarfla münakasaya konu )muştur, ihalesi 21 Ağustos 
933 pazartesi günü İcra kılınacaktır. Talipler fiat mektupla 
rma Deniz içinde bu gibi işleri yapmış olduklarına dair veaik 

alarmı raptedip teminat akçası olan (1800) lira nakit veya ay 
•. ni mıktarı havi teminat mektup larmı da ayrıca bir zarfa ko 

yup yevmi mezkUrda saat 15 şe kadar Müdüriyete teslim et 
me eri. Bu saatten sonra vaki olacak tekliflerin kabul edilm 
iyeceği gibi vesika raptedilme yen teklifler de nazarı itibara 
almmıyacakbr. 

inşaata ait resim ve şartnameler (on lira) mukabilinde 
(AKAY) idaresinden tedarik olunabiliyor. ( 4052) 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Almanca ve Türkçeye ati na bir daktilo hanıma ihtiyaç 

vardır. Şimdilik lstanbul ve bir kaç hafta sonra da Anka
ra'da ifayı vazife edecektir. Bankamızın umumi mubaberat 
müdürlüğüne müracaat olunması. ( 4157) 

8-if'ln çehreai ihtilaç içinde yor
ıanm albndaa çıkb. 

- imdat! imdat! lmdatl.. diye 
baiırdı. 

Etraftan kottular. 
Bouii, ıözleri yerinden uğTamq bir 

halele sağa, sola tüküriiyordu ••• 
Bir uefea aldı, a_onra facia oyıuyan 

bir aktör rolü ile kanunı ıöaterek: 
- Bu mel'un beni zehirlemek iste· 

di. 
Haatabakıc111, Bouif'in telat ile bir 

nefeste d\bine kadar botalttıiı tifeyi 
eline aldı. 

Ş itenin Üzerinde bir etiket vardı: 
~''Balık yağı,, ..• 

Bicard hastabakıc..,na: 
-Siz {:-a zifeniz i böyle mi yapıyor-

T erciime: Kimran Şerif 
atınuz? dedi. Hutahane kapmnda zi
yaretçilerin üstlerini böyle mi arıyor
annuz?. • Farz edin ki bir kadın koca· 
undan kuriulmalı: iatiyor. • Görüyor· 
aunuz ya, iateditini ne kolay yapabile
cek. • • "Al cicim, aana biraz içki ce· 
tirdim! ••• ,, sonra buyurun cenaze n<ı.· 
mazma! •• 

- Ama, Alfred, ben sana böyle bir 
f"Y· • • 

- Gözümün önünden çekil, yoksa 
elimden bir kaza çıkacak ... 

Madam Bicard uzaldatmca, uyuz 
komıusuna izdivaç hayatma ait elem· 
lerini anlatarak içini döktü. (Bu hi· 
kaye, izdivaç ıününün ak§amı, düğün 
ziyafetinde, ıenç gelinin önün
deki bot bardağı usulea kaynana. 
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MlLLlYET PERŞEMBE 1 ı AGUSTOS 1933 

:i uncu Ko.ıorrlu 

ilanları 

.Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 610,000 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 21 Ağustos 933 pa 
zartesi günü saat 9,30 dadır. 
İsteklilerin şartnameııini gör
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nal mektuplarile Kiliste Aske 
ri Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3218) (3685) 

4989 
* * * 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 14,000 kilo sadt' yağ ka 1 

palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 21 Ağustos 
~33 pazartesi gÜnÜ saat 8 de 
dir.lsteklilerin şartnameyi gör 
mck ıizere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minal mektuplarile Kiliste As
keri Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3217) (3686) 

4990 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'alar ihtiyacı i
çin 60,000 kilo Sığır eti kapa
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 20 Ağustos 933 
pazar günü ıaat 9,30 da
dır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Kiliste As
keri Satın Alma Koıniayonu
na müracaatları. (3216) 
(3687) 4991 

• • 
Kilis Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i

(in 140,000 kilo Ekınek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 20 A~stos 
933 pazar gÜnÜ saat 8 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 

saya girmek için o gÜn ve vak
tinden evve l teklif ve teminat 
mektuplarile Kiliste Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatlan. (3215) (3688) 

4992 

Eskişehir Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonundan : 

Eskişehirde bulunan kıt'at 
ihtiyacı ıçın 140,000 ki
lo un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur İhalesi 24 A
ğustos 933 perşembe gunu 
saat 9,30 dadır İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Eskişehirde Kol Ordu 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (3229) (3755) 

5071 
* • • 

K. O. ve 1. F. Kıt'alan ihti
yacı için 12,000 kilo bulğur pa 
zarlıkla satın alınacaktır. !ha-
lesi 17 ağustos 933 pertembe 

amm önüne koyup onun önündeki do. 
lu bardağı atıran koeaıına llfkettiği 
ilk tokatla batlıyordu.) 

Bouif tabii müvazeneoini ve her za
manki tevazünüakliaini tekrar iktiaap 
etmek Üzereyken batka bir ziyaretçi
nin kendine doğru celdiiini gördü. • 

Tebdililoyafet etmit gibi aiyah bir 
redinıot ıiymiı, ince, uzun boylu bir 
adam, eldivenlerini aağ elinden sol e
line, sol elinden sağ eline devrederek 
geliyordu. • (Hala dünyada elleri el· 
divende adamlar bulunduğuna bir de
receye kadar akıl eriyor ama eldiven
leri elde gezen kimaelerin ue akla 
hizmet ettiklerini anlıyan beri ıelıinl) 

- Ben Doktor Mariuı Pinebard'ım. 
Bouif kemali ihtiyatla: 
- Mümkün! dedi. 
Birdenbire hatırladı: 
- Ha ••• Vizita zamanı Sertabiple 

beraber cel~ aiz miydiniz? Salı ıünii 
doktora: 

- ••Bir aya kadar öleceğinden e· 
min misiniz? diye aormuıtunuz. Ku· 
zum kimden bahsediyordunuz? 

- Hatırlıyamıyorum doğnua. .. 
- Biliyorum. Benden baha«!diyor· 

dunuz. 

Saraçhanebap - Münir Paıa konaklanoda 

Kız, Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Ort ... 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. llk ıınıflardan itibaren ecnebi 

lisanı mecburidir. Fransızca, Almanca Ye İngilizce kurları vardır. Leyli talebenin aıbhat ve ııda
aıoa azami itina edilmektedir. Talebeler .. bahlan mektebin huıuai otob6ılerile evlerinden alınır, 
akıam yine ayni •esait ile evlerine ı&nderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 

müteıekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pazardan maııda her gthı Hal 10 dan 17 ye kadar 

müraca "lt kabul olunur. Sınıf ve Bakalorya ikmal imtil anJ ırana Eylullin ikinci gilnü ve tedrisata 

11 inci gilnl baılanacakbr. (6450) 

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- İlk - orta ve lise kısımlsrına kız Ye erkek leyli ye nehari talebe kaydına batlıınmıfbr. 
2- M!zuniyet ve sınıf i'.<mal imtihanlarına Eylüllin 2 ind, Tedriaata 11 inci glinli baılanN:aktır. 
3- Müdiriyet müracaat! ırı cumartesi, pazartesi, perııembe glinleri aaat lOdan 18e kadar kabul eder. 

4- Leyli •e nehari bütün ücretlerde mOhim nisbette tenzilit yapılmqtır. 
5- Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadeba,ı Poliıı Merkeııi arkaaı - Tel. 22534 

KiRALIK DEPO 
Beşik.taşta Hayrettin Kkelesİllde mer, 

hU'1l HikIDet Beyin 9 numaralı oın alıtı 
odal ı büyük evi depo için kiralıktır. 

Talipler in mezklir hane derunurıdaki-
lere müracaatları. (6402) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
« Yapıştırma eti~re mabsua Ul!Ul» 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş 
olan 28 Eylül 1931 tarih ve 1320 numa 
rah ihtira beraıt:i üzerindeki hulouk bu 
kerre başkasına devir veya OCaı-a verik
ccği'1den bu bapta fazla malumat edin.
me k isteyen zevatın t staınbulıda Bahçe 
kapuda Taş Hanında 43-48 nıumara.Jar
da kain vekili H. W. STOCK Efmdiye 
müracaat etmelui il.an olunur. (6440) 

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 komiıı
yonuna müracaatlan. 
(291) (4091) 5461 

* * * Çatalca Mst. Mv. anbarın-
da mevcut olup müteahhidi 
nam ve hesabına satılacak 
1123 adet bot tenekeye talip 
çıkmadığından ihalesi 21 A
ğustos 933 pazartesi günü 
saat 11 e bırakılmışbr. İstekli 
lerin müzayedeye iştirak et
mek üzere ta!Yin edilen gÜn 
ve saatte 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(298) (3851) 

*. * 
K. O. Merkez ve 1. F. Kıt'a 

lan ihtiyacı için pazarlıkla 
1345 kilo İrmik satm alınacak 
tır. ihalesi 19 Ağustos 933 cu 
marteü günü saat 15,30 da
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel Fın 
dıklıda Oçüncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna gelme 
leri. (299) (4177) 

* • • 
K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih

tiyacı için 51,000 kilo karpuz 
ve kavun pazarlıkla satın alı
nacaktır. İhalesi 19 Ağustos 
933 cumartesi giinü saat 16 
dadır. İsteklilerin §artnameyi 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıklıda O 
çüncü Kol Ordu satın alma Ko 
misyonuna gelmeleri. (300) 
(4178) 

- Yok canmı ..• 
~ Ben üzülmem ... Hem iıuan dok· 

torlann her sözüne inanacak olsa. ... 
Suatalar. 
Sonra Marius Pinchard ıesini alçal

tarak '°rdu: 
- Burada rahatin yerinde mi? 

memnun musun? 
- Bundan daha rahat olmaz de

mem ••• içecek bir tey yok. Bir de ko
nutacak kimse bulamıyorum. Burada 
her çeıit insan bulunuyor... Doktor 
yamakları mı istersin, uyuzlar mı ••• 
Çinliler mi? hepsi var ... Fakat kalkıp 
gidecek olsam, evden batka gidecek 
yerim yok. Halbuki evde de kanın 
var. Onun için eve fazla geleceğim ... 

- Pek ali, ben aeni boqka bir eve ıö
tiirsem, orada sana prens ıibi baksalar, 
batırım aayaalar, her istediiini verseler .. 

Hatırını gyaalar, her İıtediğini ver-
seler •••• 

lıtemez misin? 
- Ha. •. Şu mesele .. • ben i§ittim o

nu ••• Fakat gÜnde yüz franga patlar
ım§.. O bana ıelmez. 

- Yok efendim ... Bu paraaız .• aırf 
insaniyet olıun diye yapıyorlar .. Kır
da bir ev ... Kendi evin gibi .• lsteraen 

OSMANLI BANKASI 
30 Ni6an 1933 tarihindeki mali cıaziyel 
AKTiF 

l.ııemin Ş. P . 

Hisse selle'lllerinin <tıetwiye&i ·talcıp eıdilm emit olen kısnı 
Kasada ve Banlıalarda mevc.ut nulııuf 

5.000.000 - -
4.429.583 12 10 

Kı;sa vadeli avaruıılaır ve r&porılar 
Tahsi~ olıuııacak -k.-
Cüzdandıa mevcut Kıymetlo 
&rçıLu hesabı came.: 
Rehin ınulm.bililııde avanal;ı 
Kabul tarilı:ile boıÇhılar 
Gayri mmloul ma);Jar .,., mobilya 
Müteferrik 

PASiF 

Sermaye 

841.636 5 7 
5.229.690 5 7 
2.542.584 12 11 
4.082.887 3 6 
1.745.915 7 11 

942.808 1 4 
637.397 - 3 

166.477 13 4 

25.618.980 3 3 

Statü mu~ibinıce ikaz ~en ihtiyat alı: çetıl 

l.ıerlin Ş. P . 
10.000.000 - -
1.250.000 - -

368.929 11 2 
292.299 - 8 

11.197.786 16 6 
1.196.145 - 6 

942.808 1 4 

Mc ... kii tr.dıavü:lde bulunan banknotılar 
Görüldüğünde ödeınıecek ~r .,., va deli smetler 
Ala<:aklı hesabı cariıler 

Vadeli bonıcilar w: hesabı cariler 
Kabuller 
Müteferrik 371.011 13 1 

25.618.980 3 3 

• JWyuda muvafık olduğu tasdik <>hıııur 
Mü.dür 

E. HODLEB 
Umumi Mü.dür Muavini 

A. H. REID 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara'da Umum Müdürlük servislerinde istihdam 
edilmek üzere altı şef namzetli~i ıçin 26 ağustos 1933 cumar 
lesi giinü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir musabaka imtihanı açılacaktır. İmtihan 
neticesinde muvaffakiyet ihraz e l,•nJere gösterecekleri ehli 
yet ve liyakatleri derecelerine göre yüz kırk li 
raya kadar maaş verilecektir. Musabakaya iştirak edecekte 
rin Mülkiye veya Yüksek iktisat ve Ticaret Mekteplerin 
den veyahut Hukuk Fakülte sinden ve bu mekteplerin ecne 
bi memleketlerindeki muadil ]erinden mezun olmaalrı lazım 
dır. 

İmtihan programını ve sair ııartlan havi izahnamelerı An 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebi 
lir. Talipler bu izabnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla 
beraber Ankara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne 
veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 A
ğustos 1933 akşanuna kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile müracaat etmiı bulunmalıdır. (3921) 5262 

Beşiktaş malmüdürlüğünden: 
Çırağan sarayından sırkat edilerek arap camii cami 3 cü 

komserliği tarafından derdes tedilerek gÜrcü kapu gümrük 
muhafaza kulubesine teslim edilen 4 ton kadar hurda dölane 
demir mahallinde bilmüzayede satılacağından taliplerin yev 
mi ihale olan 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 te mahalli mezkiirdıa hazır bulunmaları. (4021) 

hemen hu aktam cötiirürüm •.. Huta
haneden çıkmak için aana elbise de 
getirdim. 

Bouif gözucuyle Marius Pinchard'ı 
tetkik ediyordu Kendi kendine: 

-Herif bayağı 11kıttınyor yahu ••• 
diye dütündü. 

O zaman pazarlığa giriımek aldma 
geldi. 

- Şartlarım var_ Oedi. E·neli: late
diğimi içeceğim. 

- Ne gibi? 
- Öyle ıhlamur falan deiil... is-

pirtolu, kuvvetli içkiler isterim. Biti
ıik kom§uyu dün cötürdülcr. Adam
cağıza lavman yapmaktan batka bir 
ite yaramaz pis bir takım teYler içire 
içire nihayet hakkından geldiler. 

-Merak etme ... Canın ne istene 
onu içeceksiniz. 

- Ne ise sen öteki doktorlar ka
dar aval çıkmadm .. Sonra: Kanma 
yeni adresim verilmiyecek ... Bakalım 
onu da iskambil falmdan öğrenebile
cek mi? Dur sana anlatayım ... 

Efendim, senin anlayacağın karım 
beni zehirlemek iatedi. Eğer tükür· 
mek aklıma .gelmemi§ olaydı, hapı 
yubnuttum. .• lnanma:ı..-n ıu yorganın 

haline bak... • 
- Peki ili. .. Kann yeni adreıini 

bilmeyecek. .• 
- Şu yanflardan da haberim oba.. 

Batlr;a bir teY 4temem. 
Böyle teYleri bilen Mariua Pin

chard: 
- Her ak§&ID Paria - Spor ıazete

ai saat altıda önüne gelecek ••• Dedi. 
itine geldi mi? 

Bouif biraz dü§Ündükten ıonra ce
vap verdi: 

- Şimdilik seldi ••. 
- Öyle ise pekala ••• Fakat ben de 

size bazı şartlar teklif edeceğim .•. Te. 
davi devam ettiii müddetçe dıtardan 
haber almıyacaksm. 

- Peki ama, yanılarm neticesini 
naaıl öğreneceğim 7 

- Onu demek istemiyorum: Mek· 
tup yok, misafir yok ..• Tedavinin ilk 
tartı: istirahati mutlaka ... Fakat ora· 
da bulunduğunuz müddetçe ıana bat
ka bir isim vereceğiz. 

Mösyö Lekont diyecejiz. 
-O neye İyi? .. 

- Karın seni bulamaıın diye .•• 
Bouif minnetle: 

(Devamı ı;;ar; 
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Is tan ve Trakya Şeker Fa rikaları Tür An "' nm ,. rketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarih inden itibar e n b in k ilodan az o lmamak 
üzere h e r isteyene aatı1m ktadır. Fia' larımız eskisi gibidir. Yani İstanbui'da Sirke ci istasyonunda :veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!1.:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtla üp Şekerin l'ilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak e n az bet vag on ıekeri birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. fstanbul haricind eki yerl~rden yapılacak siparltler be-

• delin yüzde yirmisi petin ve tist tarafı hamule senedi mukabilind e ödenme k üzere d e rhal g~11derilir. Depodan itibaren biltftn masraflar 
ve me s 'uliyet müıteriye aittir. Gönder ilecek mai filrket tarafından ı&Üfteri he&abına aigort:a ettiriiir. SiparJf bedelinin tamamını gön
der e n ler için sigorta ihtiya ri olduğo gibi en a z be' vagon s iparlt edere k bedelinin temamını peıin ödc y.enler vagon batına bet Ura 
tenzilattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da B hçekapıda Dördi11cü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefo n No. 24470 • 
.... .., ~ . . -:.: 

Amerikan ~olej.t 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Kole ji, Arnav utköy 
Tel: 36.160 

Robert Kolej . Bebek 
Tel. 36.3 

Hektep İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fran
~ızca ihtiya..rı olarak miitehassıs mua1Jimler tarafından öğretil i r. Aile 
nayatı yaşatılır. Terbiye si.ıtemi Amerikan olmakla beraber milli terbiye 

ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bic 
ti.car<:t şubesi vardı r. 

ONIVERSt T E BAKALORY ASINA H AZIRLAR 
({iituphaneleri mükemme1dir ve talebenin vukuflar1na. fikri terbiyelerı'[ı:e 
lıizmet eder Sıhhi terbiye verir kız ve erkek beden terııiyeai sporları 

i le gençleri beden<!n ve ruhch y iikseltir. 

Nehari ücretlerinde tenzilat vardır. 
l\/IÜHENDIS KISMI : Ameli ve nazari elektrik, makine ve 
_ _ __ ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANA Yt KURLARI : Elektrik ve tesviyeci u•tabaşı ve maki-:ıl.,;t 
- --'-----· __ __ yetiştiren iki senelik ameli kurtardır 

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~lıyacakltr. 
~Fazla malümat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 

49IS 

Istanhul Kadastro 
Heyetleri Reisliğinden: · 
Eminönü kazası dahilindek İ Balabanağa, Tülbentci Hüsa~ 

met tin ve Hoca Gıyasettin mah ailelerinde kain gayri menkul 
malların 1-9-933 cumartesi gününden itibaren Kadastro tatbi
kab 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 menkuller de alakadar 
olanlara mümkün olabildiği kadar davetnameler de gönderile
cek ve bunlar da kendilerinin hangi günler de haZir bulunma
ları lazım geleceği gösterilecektir. 

Muayyen giinlerde davet olunan veya davetnameleri ken
dilerine isal edilememiş olanların davetnamelerle birlikte gön
derilecek beyannameleri ve imza eyleyerek nüfus hüviyet cüz
danı ve Tapu senetleri ve diğer devlet tebaasından bulunanla
rın da haiz oldukları tabüyetler İni musaddak evrakı resmiyeyi 
birlikte alarak mahalleleri dahilinde bulunacak Kadastro posta 
memurlarına müracaat eylemeleri ve bu mallar da kiracı bulu
nanların da müddet zarfında mal sahiplerini haberdar eyleme
leri lüzumu ilan olunur. (4101) 5478 

. "' . ' . ... . . .,. .... •' . , 

sızı rahatsız e den 
bu karı n şlşgt n ııı:aıntı 

izale ediniz. 

Hafif LI N 1 A senltirünü giyınir' 

VucudUn;zde mevc•dıyetinı bile h.sset
miyeceksını r Gıydığiniz an:!w jtıbJrea 
wucucW nuz ıunıan bır çok sanlimetrt 
mcelecektı r fazla o:arak ııı ye ellslıkl 

lr ı kosunun daım ı ve muessır masajı sayesin
de zahmet~.r ve yorucu r .jıınJen ari alarak 
bütün fazla semızlığı izale edetektir 

Bunu. mıgazamıza Je'ıp ıecrJlıt edi· 
nız . Vay• karnınızın İ<tilu!"'Jnll '~ mecın• 
irti fa ın ı b iMırerek adresıniıe 9underlıni7. 

f ıatı 17 hra - Siyah 20 lıra 

Yal nız , B eyo!)ıu •naa 

T ünel mevaonında 1 2 N o. 

lat ıl.ı.ıı ca ct cıosı 3 85 N o . 

CPa w ) 5968 

ma§azaıarJnda sattl•r•J 

.J•4. ft l !t: IUG. Ro••··· ıllau .. ...... .. . . 

1 
1 Evkaı müdirlyet ı 1 

Mahalle ve 
Mevki 

B.Oğlunda H. 
Ağa 

C. ve Sokağı No.sı C i n s i. i\.iüddeti 

Caddeikebir 

Tophanede Ek Boğazkesen 
mekçi başı 
B. Oğlunda H. Yenişehir 
Ağa 

Bahçekapıda 4. Birinci. katta 
cü Vakıf Han 
Çenberlitaş A- Cami Avlusun 
tik Alipaşa da 
B. Oğlunda H. Y eni~ehir 
Ağa 

Nuruosmaniye Çar;ııkapısınll 
muttasıl 

Üsküdar Gerede Y enicami avlu-
sunda 

Y. Kulede İlyasMünhedim ca
çelebi mi avlusunda 
Beyazıt Camii Türbe kapısı 

diş tarafında 

197 
İcarı 

Apartıman 934 Mayıs 
2.ci katında nihayeti-
bıır ne kadar 
Hane "Eıki ,, 
Evkaf dairesi" 
Hane 

, ~2 Oda 

• 
23 

" 
58 Dükkan ve Üı· 

tünde oda 
24 Dükkan 

92 Yağ mağazası 

O Kulübe 

" 
,, 

• 

" 

" 
O Demir par- 936 ,, 

ınaklıkla çevri-
li mahal Kartal Malmüdürlüğünden: 

!\-lahallesi Mevkii Muhammen Kıymeti 
l'ı·latleoe İstasyon sokak 100 

Miktarı Zira 
100 

Çarş{ 
Hissesi 

Keseciler 126 Dükkan ma- 936 ,. 
halli 

Tam 
180 ,, . Türbe ,. 90 

" " . Orta ,. 23 40 
" 

" Türbe " 76,50 153 765 

1112 

" 
Papas ,. 16 40 Tam 

Yakacık Aydoa Yolu., 80 1002 ,, 
Kartal Üsküdar Caddesi 60 152 ,, 

" " .. 100 122 " 

" .. .. 70 152 " 
" " .. 40 70 " 
Miktarları yukarda gösterilen mübadillerden metrUk arsa-

larrn temliken satışları 20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. Taliplerin ihale gÜnÜ olan 27-8-933 pazar gÜnÜ saat 
15 de Kartal Malmüdürlüğüne müracaatları. (3869) 

""'"' 5219 
• 

Borsada: Sabnalma 

• 
Komisyonu Riyasetinden: 

,. 
Buraada bulunan kıt' at ve müeaaesat hayvanatı için aa 

tın alınacak 375,000 kilo kuru otun kapalı zarfla münakasa
sı 27 Ağustos 933 per§embe günü saat on beşte satın alma ko 
misyonunda yapdacakbr. Taliplerin şartnameyi görmek için 
her gÜn ve münakasaya iştirak içinde vaktinden evvel temi
nat ve teklifnameleri ile satına ima komisyonuna müracatları. 

(3758) 5101 

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

nin. aleni münakasası 4-9-933 tarihine müsadif pazar
te&1 gunu saat 15 te Vilayet Defterdarlığı dairesin 
deki mübayaa komisyonunda yapdacaktır. İsteyenlerin 
şartnamesini görmek üzere idare Hey'eti kalemin• müra-
caatları. (3930) '325 

Balada muharrer Emlak hizalarında gösterilen müddet 
lerde kiraya verilmek Üzere m iizayedeye konmuştur. ihalele
ri Ağustosun Yirmi birinci p :ızarte3i günü saat on beşte yapı 
lacaktır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat Kalemi-
ne müracaatları. (3672) 5037 

lstanpul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

İkmal imtihanlarına iki Eylülde ba!lahacak yedi eylül
de bitecektir. Ta,radaki alakadarlar1n Eylül ba,mda mektep 
te bulunmaları lazımdu-. (4042) 5401 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: · 

Kaptan muhafız ve. gemiciler için verilecek nümuneler 
üzerine 159 takım kışlık 159 takını yazlık elbise ile 159 adet 
kaput ve 159 çift fotin ayrı ayrı aleni münakasa suretile yap 
tırılacaktır. Münakasa 2 Eylül 933 cumartesi günü saat 14 
te Galata'da Karamustafa paşa sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda yapılacağından is
teyenlerin şartnamelerini görmek Üzere Ankara'da Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipilği
ne veya mezkiir Merkez Levazmı Memurluğuna müracaatla
rı. (3907) 5381 

Birinci Kolordu Satınalma 
Komisyonundan: 

Afyondaki kn'atmın ihti}acı olan 280,000 kilo Ekmek 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştuı-. İhalesi 19 Ağustos 
933 tarih v~ saat 14 te yapılac :ı.ktır . .Şartnamesini görm~k ir. 
tf"}'erık!" her gün ve münakasllya i~tİrl'lk Pclcceklerin de vaktin 
den evvel l<omiıyonumuza müracaatları. (3612) 

t 933 

- · Naim Vapur idaresi --.. 
İzmir Sürat Postası 
ADNAN vapuru 

.rer Perşembe günü 

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

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
' ez Han No. 12 Tel: 4 1041 411 

(6346) 5450 
Vapuru 17 Ağustos 

PERŞEME E 
Deniz Yolları İşle~meai 

ACENT ALARI : 
Karaköy - Köprübaşı T el. 4236. 

Sirkeci M übürdar zade han 
Tele fon · 22740 

MERSİN POST ASI 

ANAFARTA 
vapuru 18-3-933 cuma günü 
saat onda İdare rı htımında 1 

k~lkar. Gelıbolu ve Kuşadasına 
y hi·z dö~ii•t• uğ·ıu [416tJ -----·-

• 

ırünü ak§8.Inı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, G ireaun, 
Trabzon, Sürmene, R izeye azime? 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafaili.t için S irkeci Yel. 
ke nci hanındak i acentalığına müra~ 

caat. T e l : 2 151 5. (6372 

-- ~r. l .. ::ı N SAM --r.ıı 
Tifo ve Paratifo Aşısı 

Tıfo ı·e Paratifu ha talıltlanna ıuıu 
mamak için ıesin çok kafi muafıı e· 
pek emin bir aşıdır F.cza depolm~ 1 
--•'>ulunnr _ , <t'>'I ._ _ _. 

5114 

Ortaköy F eriye Saraylarında 
Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: 

Yeniden talebe kaydile eski talebe kayıtlarının tecdidi 
muamelesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir. 
ikmal imtihanları Eylfilün birinden onuna kadardır. Tedri
sata 11 Eylülde batlanaca ktır. Eski talebe yeni kayt be
yannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere 
mektebe ve]ilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikınal 
etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir . Leyli i.ic 
ret üç taksitte 225 liradcr. Me muı· Çocuklarına yüzde on te.ı 
2ilat yapılır. Eski leyli talebenin yerlerini muhafaza için bi
rinci taksitlerini şimdiden göndermeleri lazımdır. (3876) . 

5245 

Kartal Kazası Malmüdürlüğündenı 
Kariyesi Mevkii Cinsi Muhammen Kıymeti 

112400 
Zira 

1405 
0000 

Pendik Azaryan Sokak Arsa 
,, Bağdat caddesi Kağir 6000 

oda 
., Kolan Arsa 45570 91 12 
" " " 2135 427 
,, Azaryan Sokak ,, 2500 50 

Kartal Üsküdar cadde. ,, 7000 70 
" " " 7000 70 
" " " 6000 80 
,, Rumkilise sokak ,, 9600 120 
Yukarda evsafı yazdı arsaların terr.liken satılması 20 

gün müddetle müzayedeye v azedilmi§tir. İhalesi 29-8-933 
sah gÜnÜ saat 15 te taliplerin yevmi mezkürde Kartal Mal 
ınüdürlüğünde hazır bulunma lan. (3944) 

5294 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No. Cinai Vergi 
Kıymeti 

6 ve 7 On bir oda ve 48500 
bir matbahı ve 

mazayı havi ha-
ne ve ittisalin-

deki han ve mÜf• 
temilat 

933 senesi için 
verilmesi liDm 
gelen vergi mik

tan 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
177 
53 

Kurut . Lira 
92 Mali,.eye 10000 
72 Belediyeye 

231 64 Yekiin 
Evsafı yukarda yazıb Tarauaun Caminur mahallesinde vaki 

gayri mübadillerden mihailbiatiden metrUk hane ve ittiaalinde
ki han ve müştemilatının mülkiyeti satılmak üzere 18 temmuz 
933 sah gününden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf uaulile 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

Bedeli müzayede haddi layıkmı bulduğu takdirde ihale edi
lecektir. 

İşbu emvalin 933 seneıi emlak vergİsile Belediye ruaumu 
müşterive aitt: ... . t•- -. ı .. J.n-lnr '1- all'vi mÜtP~ ı,.;., r--:" 0 "' Vf' .., ~ 1 -. 

ten tesviye edilecektir. Taliplerin Tarsus Ziraat Bankuma mU 
racaat ederek şartnameyi görmeleri ve müzayedenin hitamı o
lan 20-8-933 tarihine müsadif Pazar günü saat onaltıya kadar 
(750) liralık teminatı muvakkatelerile birlikte teklifnameleri-
ni Bankamıza tevdi eylemeleri ilan olunur. (3792) 

.-

;yuaaıı 
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HALiS BU KUMLU 
" YUNDEN MAMUL 

il ,, • 

AVRUPA YUNLULERt 
• lLE AYNI AYARDA 

•• • • 
HER TON UZERINE MUHTELJ, . 

• RENKLERi BULUNAN ENFES 
il 

iPllCI/ YÜNLÜlERİ 

İPEKl/ YÜN LÜLE RİNOENYAPILAN 
I . ,, 

ŞU flBISE NE KADAR 6UZ f.L.. 6292 
• • 

Bu tste IPEKl/ind ir !. 

ıııı.1!ııroJI .... 
9CZANELEllDS 

SATIUll 

• r 11n s..ıt• .. -· .._ 
etil'•tlei 

labr;k.-
.a ... _ .... 

I f 

EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicaklarda, damar afriılıı· 
dan. bıılaııtıdan, yarim lıaf 
.,n.sindan ve sniha zimden 

m4tcvellit rahatsizliklarda.G 
mumı kalmak istersen.iz a 
tatli müleyyin. tabii tuzsu 
mllshll olan fekersiz E:ıo '• 
• Fruit Salt" gazOzlü mas. 
tahzarindaıuabah ve akşam 
bir bardak su derununda 

,. bir bhvc lıafigi ıııil<darinda 
afuUz. 

(5969) 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vilayetinde yeniden İnşa olunacak memleket has

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

Bedel keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
T eklifnameler Ağustosun 28 inci paıtartesi giinü saat on 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde tevdi 
olunacaktır. 

Talip olacaklar şeraiti fenniye ve projeleri tetkik etmek ü
zere İstanbul, Ankara Vilayetleri Sıhhiye Müdürlerine ve Yoz
gat Nafıa Baş Mühendisliğine encümeni daimi vilayete müra-
caat etmeleri ilan olunur. (3875) 5221 

DAKT.LO l> RANIYOR 
Şartlar : Türk olmak, lisanı ve dakti

loluğu eyi bilmek. Fransızca ve ~yrıca 
ba~ka ecnebi lisan bilen tercih o!uhur . 
Biiro işlerinde tecrübe sahibi e>:mak. 
İhtar: Arayım mühim bir şirkettir. Mü 
racaat.: Tercümei hal, referanshr veya 
suretleri ile Galata posta k·ı•.usu 1094 
(6420) 

.......,;~~~~~~~~~~ 

Kadıköy icra dairesinden : Bir bor· 

cuın temini istifası zımnında mahcuz o 

luıp satılarak paraya çevrilmesi mukar 

rer bulwıan bir adet Singer dikiş ma

kinası 23-8·933 çarş2"'b3 saat 10 dan 12 

ye kadar Erenköy çarşısında aç1k art

tırma ile satıJacağınc!an yüzde iki bu

çuk ~esmi del13.liye müşterisine ait oJ.. 

mak üzere taliplerin mezkfrr gün ve 

satta mahallinde bulunacak memura mü 

racaat eylemeleri iJan olunur. (6441) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
«Maden bomların lifli made~er ve çi

mentıolıu mevadı mayiye j!e hari,cen ik
sasma mahsus usul» hakkmdaki ihtira 
için istihsaJ edilmiş olan 17 Eylül 1928 
tarih ve 1496 ırumar;;Jı ihtira beratı ü
xerindek:i hukuk bu kerre başka"ına de 
vir veya icara veriıleccğind~n bu hunııs
ta fazla malilmat edinmek isteyen ze
vatın İstanbulda Bahçe Kapıda Taş ha 
nmda 43-48 numaraı!arda kilin vekili H. 

·w. STOCK Efen.diye müracaat etme 
!eri ilan olunur. (6439) 

Dr. A. KUT E.L 
Karnköy, Topçular caddesi No. 33 
5936 4917 

l ıst. hır. l\.uman..1'1n .tj-ı 
Sahnalma kom. iianla~. 

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

(3980) 5313 

Kuleli Lisesinin 1700 takım 
pijamasına verılen fiat pahalı 
görüldüğünden 19-8-933 cu
martesi günü saat 15 e m üna
kasası talik edilıniştir. İstekli
lerin şartname ve örneğini gör 
mek için her gün ve munııkasa 
ya girişeceklerin belli vaktin
de T ophanede Merkez Satr.-ıal . 

SİHHATİNİZİN\ 
Lüks Değildir. 

Mücevherat ve kıymetli eşyanızı banka ve 
evinizdeki kasalarda muhafaza etmekte 
haklısınız . Çünki ; muhtemel bir hırsızlığa 
veya ziyaa karşı kendinizi müdafaa et
meniz tabiidir. Bu ihtiyatlı hareketinizi lüks 
addetmek kimsenin hatırı na bile gelmez. 

Hastalık kıymetli sıhhatin izi çalan bir hır• 

sız sayılmazmı? Mekülatınızın tagayyüra• 
tı , Yemişlerin çürümesi, sütün ek,imesi 
dolay ısi le tahaddüs eden maddi zarar ser· 
vetinizden çalınmış bir para değilmidir? 

Bu şerait tahtında paranızı saklamak için 
kasaya verdiğiniz ehemmiyeti, Sihhatini
zin muhafazasında büyilk hizmetleri gö· 
rülen ve mevadı gida iyeyi her dürlü mu· 

zır tegayyürattan kurtaran Fıiglda ira so• 
guk Hava ve buz Dolaplarına da te,mll 
etmeniz elzem degilmid ir? 

Yiyeceğinizin temizligin i, tazelf~nl, ve gı• 
da kuvvetini muhafaza bir IUka degil b i~ 
lakis aileniz efrad ının idame/ hayat ı içi~ 
bir borçtur. Hali hazırda b üt"O n dünyada 
2,5 Milyon a ile tarafında n istimal ve ehem• 
miyeti taktir edilen Frigida ire soguk hava 
ve buz Dolaplarına sizde uhip olunuz. 

Frlgld•lre'ln muhtelll cin• •• boylu ! her lhllVJ!C• 
elver,lldlr. Bunıuı Majlamı•d• görmeye geflnlz. Hl9 
bir teahhUdfl tazammun etmemek , artUe her dUr• 
IU izahatı vermeye hazırız. Tatep Oıerıne tedlyatta 
azami teshlfat yaplfmaktatı r. 

Frlgldalre markasını taşımayan ller sogul< llava 
· dolabı hal<ll<I Frlgldalre deglldll\ 

BOURLA BiRADERLER VE Ş• 

- .. 'L::r.iJL~Oi!!!!!!~ 
General Motor aıamulalJ 

ma Komisyonuna gelmeleri. ---~-

(ISO) (
4

J04) ~ ~ ~ 5468 Yerli Mallar 
H arbiye ve merbutu mek 

~6ci~rt1!~~ 20~~~ ~1:y~: Sergisi kapandı, fakat •• 
ğır etlerine verilen fiat pahalı 

göriildüğ-'61den 19-8-933 cu- YERLi MALLAR PAZA martesi günü saat 15 ten 16 
ya kadar pazarlıkla satm alma 
caktır. İsteklilerin şartnamesi 
ni görmek için her gün ve pa
zarlığa girişeceklerin belli 
saatinde komisyonda hazır bu 
lımmalan. (205) (4173) 

* •• 
Harp Akademisi ihtiyacı i-

çin yirmi bin kilo sığır eti ka
palı zarfla alınacaktır. İhale
si 10-9-933 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasa günü 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Tophanede Merkez 1 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (202) (4151) -

*** • 
Levazım Eşya ve Teçhizat 

anharına ait 7 kalem muhtelif 
eşya ve Maltepe Askeri Lise
sine ait 4 kalem köhne bakır 1 

ayrı ayrı müzayede suretile 
20-8-933 pazar günü saat 15 
ten 16 ya kadar müzayede su 
retile aatılacaktır. lateklilerin 
Eşya ve bakırları görmek i
çin mahallerine şartnamesini 

1 
görmek için her gün ve müza 
yedeye girişeceklerin belli 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez satın alma komisyo 
nuna 2elıneleri. (190) 
(4150) . 

••• 

Daima Açıktır 

Se gide Bi~inci-iği Kazanan 
s·· e . n 

Fabrikaları Mamulô.tını Orada Bulursunuz 
İatanbul: Bahçekapı caddesi 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 

- ' - . 
' ı). • 

Ankara: Çocukıarayı cadde•i 
Samsunı Bankalar caddesi 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Cncil Vakıf H- latanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin { % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankaaı tarafınd- teıkll olunmuıtur, idare meclld •• mfldllrler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegiııe Tflrk Sigorta Şirke· 
tidir. Ttirkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalal'llUD hapal Tfirktilr. Tür
klyenin en mühim miieaaeaelerinln vebankalanmn algortalanm icra etmektecllr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kam, Otomobil 

• 

Piyade ve Atış mektebi i-
çin yedi kalem tahta ile boya, 
bez, makara, üstüpü, çivi ve 
saireden mürekkep 16 kalem 
malzeme 22-8-933 salı günü 
saat 14 ten 14,30 kadar pa 
zarlıkla ahnacaktır. Taliple- 1 

aigortalannı en iyi ıeraitle yap~. Haaar vukuunda ıı:ararlan •tir' at Ye kolaylıkla lider • 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 4906 

rin nümune ve şartlarını gör- t 
mek üzere her gün ve pazarlık j 
gününde belli saatte teminat-

larile Tophane Merkez Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 
(185) (4109) 

1111 
Umumi Ne,riyal ve Yazı /,teri 

Müdürü ETEM iZZET 
Cazetecüik ve Matbacılık T. A. Ş. 


