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FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Dörtler arasında 
Bir ay kadar evvel Romada imzala

nan Dört]er miaakile yeni bir devrin 
baıladığı ıöylenn:ıitti. Denildi ki harp· 
ten evvelki bir batınhk devir, muva
zene devridir. Harpten sonraki on üç ıe
ne de Milletler Cemiyeti devridir. Bu 
devir, Mançurya meaeleainde Millet
ler Cemiyetinin gösterdiği aciz ile ni .. 
hayet buldu. Dörtler miıakmm imza· 
aile artık büyilk devletler araaında 
bir tesanüt devri açılıyor. Dört deYlet 
Avrupa içinde Ye Avrupa dıtında ala
kadar oldukları bütün meaeleleri, bi
ribirile iatitare ettikten aonra tam bir 
ahenk dairesinde hareket ederek bal 
ve faaledeceklerdir. 

Dörtler misakının mürekkebi kuru
madan bir imtihan veaileai çıktı: Al
manyanın Avusturya hakkında takip 
etmekte olduğu siyaaet mevzuubahis 
oldu. Mnlı'im olduğu üzere, Alman· 
ya Avusturyada Milli Sosyaliat Fırka
sının galebeaini temin etmeğe çalıtı· 
yor. Ve bu galebe tahakkuk edecek 
olursa, Viyana Hükıimeti fırka diaipli
ni dolayısile Berlin'e tabi olacağından 
Anacbluss yani Avusturyanm Alman
yaya iltihakı bir emrivaki teklini almıt 
bulunacak. Bu itibarla Almanya, A
vusturyadaki Dollfua Hükümetinin 
aleyhine büyük mikyasta bir propa
ganda hareketine geçmittir. Kullanı
lan bazı vasıtalar da hukukudüvel 
kaidelerine mugayir olduğu &ibi mu
ahedelerin hükmünü de ihlal etmek
tedir. 

Bu vaziyette eğer Dörtler miaakı 
imza edilmemi§ olaaydı, Avusturyanm 
yapacağı §ey, Almanyayı Milletler 
Cemiyetine tiki.yet etmekten ibaret 
olacaktı. Sulh ve müaalemeti tehlike
ye dütüren bir hareket olduğunu ileri 
ıürerek misakın maruf 11 İnci madde
sine dayanarak Almanyanm ualu dur
masını temine çalıtmak. 

Filhakika bugünkü beynelmilel 
mevzuata göre, Avuıturyanın bu yol
da hareket etmesi li.zımdı. Fakat 
Milletler Cemiyetine müracaat etmek. 
Dörtler misakını hiçe &aymak demek 
olacaktı. Çünkü mesele bir defa Mec
liae intikal ettikten aonra Almanyanın 
Avuaturyaya kartı takip ettiği siyase· 
tin doğru olup olmadığı meaelesi, dört 
devletten maada Meclis azaaı olan di
&er devletler tarafından da muhake· 
me edilecekti. Bu, bir ay evvel imza
lanan misakın ruhuna uygun değildi. 

Bunun içindir ki imzalanma&ile ye
ni bir devir açbğma Nnamlar inan .. 
maamlar, devletler, Dörtler ınisakına 
dayanarak meaeleyi halletmek yolu
nu tutmak mecburiyetinde kaldılar •• 
Ve dörtler misakının bu ihtilafa tat
bikı meselesi mevzuu bahaolduğu za
mandır ki diplomaai tarihinde bu dev 
rİn batlanırıcı olduğu ilin edilen misa 
lı:ın zafı tebarüz etti. • 

Almanya, maznun Yaziyetinde bu
lunduğundan belki bu defa aöz sahi
bi olamazdı. Fakat dörtler miaakmın 
bu ihtilafta müeuir surette kullanı
labilmesi için hiç olmazaa, diğer üç 
devletin beraber yilrümeleri li.zımdı. 
Halbuki misakın babaaı olan Muno
lini, dörtler miaakma dayanarak Al
manya nezdinde tqebhüaat yapılma
unı kabul etmedi. Musaolininin bu de
fa lngiltere ve Franaa ile beraber yÜ
rümemesinin sebebi kolayca anlaıılabilir: 
Misak fikri evvela ltalyan Baıvekili 
tarafından ortaya atılmııtı ve muahe
delerin tadilini Almanyaya silah mü
aavatı verilmeaini istihdaf ediyordu. 
Franaa ve küçük itilafın tiddetli iti
razları Üzerine dörtler m.iaakmın hü· 
kümleri değiıti. O kadar ki imza !a
nan tekildeki miaak, Muuolininin taaav 
rur ettiği tekildeki miaak değildir. 

Şimdi Franaanın ıararile tadil edi
len miaakm ilk tatbik aaba11, Al
manyaya kartı üç deYlet tarafından 
tqlril edilen bir cephe olmaama Mus
aolini razı olmamııtır. Binaenaleyh 
Fransa ve ln&iltere ltalyadan ayn ha 
reket ederek Almanya nezdinde tqeb
büaatta bulunn111tlardır. ltalyaya ge
lince; Mnuolini Avaaturya aleyhinde 
propağanda yapılnıamaamı aındi buau
aiyede rica etmiftir. 

Almanyanm ba tetebbüalere kartı 
verdiği cevap, dörtler arasmdaki ihti 
li.fı büsbütün tebarüz ettirmiıtlr: Al
manya, ltalyaya ayn ve lııgiltere ile 
Franaaya da ayn aealerle cevap veri
yor. Dörtler misakını ileri sürenlere 
kartı, bu miaakla alakadar bir vaziye 
tin mevcut olmadığını aöylüyor. ltal
yaya da mü.bet cevap vererek. Avuı· 
turya hakkındaki propagand.alara nİ· 
hayet Yerilmesine çalııılacaiını bildi· 
riyor. 

Avusturya hakkındaki Alman si
yasetinin değiıip deiitmiyeceği ay• 
n bir meseledir. Almanyada Hitler 
t'ejiminin mukadderatı Avusturya •İya 
&etinin muvaffakıyetine bağlanmıı gi 
bi göründüğüne nazaran, rical etmek 
Çok müıküldür. Fakat bu hi.diaelerin 
en ziyade dikkate değer olan safhası, 
dörtler misakının zaafını tebarüz et
tirmesindedir. Dörtler misakı, iki bü
yük devletin iki büyiik devletle kar• 
,, karııya gelmelerine mani olmak i
çin düşünülmii§ bir kombinı.zondu. 
Anlatılıyor ki misaka rağmen, Avru
padaki ikilik cereyanı bala devam e
dip gidiyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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Yüzme müsabakala 
M. Herriot başvekilin va
gonu ile Ankaraya gitti 
Gazi Hz. nin kendisini Ankaradan 

avdetinde kabul etmeleri muhtemeldir 
Eski başvekil salı günü gelecek ve perşembeye 
Çiçerin vapuru ile Odesaya hareket edecektir 

M. Herriot dün trene binmezden 
evvel Haydarpaşa'da 

Muhterem misafirimiz 'M Edouard 
Herriot dün aabah aaat 10 na kadar Pe
lapalas otelinde istirahat ettikten sonra 
refakatinde bulunan ayan ve mebualar
dan M. Ray, M. Serlin, M. Jubien ile 
birlikte htanbul tarafında bir gezinti 
yapmı§tır. M. Herriot Kariye, Fethiye, 
lmrahur, Şehzade camilerini &ezmİftİr. 
M. Herriot Kariye camiindeki mozayilc· 
leri pek beğenmiı, bazı notar almı§br. 

Muhterem misafirimiz htanbuldan 
Beyoğluna geçerek, Fransız hastahane
sini ziyaret ettikten sonra Perapalas o
teline aYdet ebniıtir. 

Oile üzeri Hariciye umumi katibi 
Numan Rifat Bey tarafından Perapalas 
otelinde huıusi bir öğle yemeği veribııit 
tir. 

Gaziy'ye arzı hürmet 
IMı Herriot aaat 15 te refakatinde Ha 

riciye hususi kalem müdürü Refik Amir 
Bey bulunduğu halde Dolmababçe sara
yına gitmİft ve defteri mahıuıunu imza 
etmek suretiyle Gazi Hazretlerine hür
metlerini arzetmiıtir. 

'M. Herriot Dolmabahce sarayından 
çıktıktan sonra Hitit asan- müzesine git 
miı, buradaki eserleri tetkik etmiştir. 

Bu tetkikat esnasında bir iki gün ev
vel şehrimize ge)mit olan Fransız asarı 
atika mütehassıslarından M. Delaporte 
kendisine izahat vermİ.§tİr. 

M. Herriot ıehirde yaptığı gezintiler 
esnasında sadeliği ve demokratlığı ile 
nazan dikkati celbetmit ve otomobilde 
hep toförün yanında oturm"uıtur. 

M. Hemot tekrar Perapalas oteline 
&elmit, bir müddet istirahat ettikten aon 
ra Ankaraya gitmek Üzere, Ankara mu· 
fU ile Haydarpafaya geçmiştir. 

Batvekil ismet Paşa Hazretlerine ait 
olan husuıi vaıon muhterem. misafire 
tahsis edilmiı ve Ankara treninin arka. 
ama takılmıştı. 

M. Hemot, istasyonda Vali Muhit
tin ve muavini Ali Rıza B. ter tarafın
dan teıyi edilmiıtir. M. Herriot ile be
raber ıehrimize gelmiş olan ayan aza
sından M. Sertin mebuaandan M. Ray 
ve 'M. Julea Juliyen, Franaız maslahat 
&üzan M. Barbier, hariciye husui ka
lem müdürü Refik Amir, ve M. Her
riot'nun refakatine memur edilmiı olan 
ıerkomiser Nail B. ler de Ankaraya git 
mitlerdir. M. Herriot, kuvvetle tahmin 
edildiğine göre, salı günü şehrimize ge 
lecektir. Gazi Hz. şehrimizde bulun
duldan takdirde Dolmabahçe sarayında, 
aksi takdirde Y alovada M. Herirot'yu 
kabul edeceklerdir. 

M. Herriot perfembe gününe kadar 
ıehrimizde kalacak, o gün Rusya tara
fından vakı olan davete icabet için Çi
çerin vapuru ile Odesaya gidecektir. 

Mısırlı gazeteci ve doktor
lar dün şehrimize geldiler 
Heyet çarşambaya Ankaraya gidecek 

Mısrın marul doktorları ve gazetecileri dün kendilerini karplayan
larla b eraber 

Mısırda türkçe ve arapça olarak in
tiıar eden (Muhadenet) refikimizin 
Mısır gazeteci ve doktorlan araamda 
tertip ettiği tanııma seyahatine iıti
rak eden Mısınn tanınmıf gazeteci ve 
doktorlanndan mürekkep on bet kiti-

lik bir heyet dün Ere ile ıebrimize gel
diler. Mısırlı meslektatlarnnız ve dok
torlar vapurda Matbuat cemiyetinden 
bir heyet, Turing kulüp mümeuilleri 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Irak polis müdürü geldi 
Şehrimizde kaldığı müddetçe Türk 

polis teşkilatını 
Irak polia müdürü Abdullah Avni 

ve Irak muhakemat müdürü Nazi Ra
ıit Beyler ıehrimize gelmiılerdir .. Ap
tullah Avni Bey tenezzüh için ıehri
mize geldiğini aöyliyerek demiştir Id: 

- lstanbula geliıimden istifade e
derek polia müdürü F eluni Beyle gö
riifecek ve Türkiye polis leıkilatı hak 
kında tetkikatta bulunacağım. Türki
ye polis teşkilatı bizimkinden büsbü-

tetkik edecek 
tün baıkadır, lrakta polis ve jandar
ma bir müdürlük idaresinde birleıti
rilmiıtir. Türkiyedeki teıkili.tı tet
kik etmek bizim için faydalıdır. Za· 
bıta noktai nazanndan Türkiye ile 
münasebatımız mükemmeldir .• Türki
ye ile Irak arasında bir iadei mücri
min muahedesi aktedilmiıtir, bu mua
hede iyi bir tekilde tatbik edilmekte
dir." 

ISTANBUL, 18 ( A.A.) - Reisi 
cümhur Hazretleri bugün Boğazda 
Kavaklara kadar bir gezinti yapıp 
•araya avdet buyurmu,lardır. 

IMlllllllmlltllllltlllUllllllUI --.................. - ...... -............. _____ _ 
Kayserideki 
Bez fabrikası 
935 te fabrika işler bir 

vaziyette bulunacak 
lktıaat vekaleti vekili Muhlis Beyle 

birlikte Kayseride kurulacak fabrilca
için mahallinde tetkikatta bulunmak 
üzere Kayseriye gitmiı olan Sümer 
Bank umumi müdürü Nurullah Esat 
Bey dün Ankaradan ıebrimize dönmüt 
tür. Nurullah Eaat Bey dün kendisile 
görüten bir muharririmize bu seyahat 
ve yeni fabrikalar hakkında ıu beya
natta bulunmuıtur: 

- Kayaeride kurulacak büyilk bez 
fabrikaamm teaiaat ve itletme projele 
ri üzerındeki tetkik çok ilerlemittir. 

Nurullah Eaat Bey 

F ahrika yerinin ka t'i tayini ve bu ye
rin mabayaa11 için lktıaat vekaleti 

(Devamı 5 inci sahikdc) 

Uç .Bulgar . nazırı geldi 
Ticaret nazırı Safya müzakerelerinin 
müsait surette inkişaf ettiğini söyleyor 

Bulgar nazırlarının dün Varnaya dönerken vapurda aldığımız reaimleri 
Bulgar ticaret, ziraat ve nafia nazırla- ( 

n ziyaret makaadile üç &Ündenberi ıeh 
rimizde bulunmaktadırlar. Ziraat nazın 
M. Marovief, ticaret nazırı M. Giçef ve 
nafia nazm M. Dimof çarşamba ırünü 
bul gar bandıralı Burgaz vapurile Var. 
nadan ıehriınize gelmiılerdir. Uç Bul
&'ar nazın bir müddettenberi istirahat 
ta bulunduklan V amadan ani bir ka
rarla ve sırf hususi bir seyahat makaadi 
ile ailelerile birlikte ıehrimize gelmişler 
dir. Nazırlar ııebrimizde bulundukarı 
müddet zarhnda vapurda ikamet ede
rek gündüzleri ıehri gezmişler ve dün 
akşam gene ayni vapurla Varnaya av
det etmiflerdir. 

Bulgar ticaret nazın M. Giçef dün 
kendisile göriiıen bir muharririmize 
ıehrimiz hakkında ihtisaslarına billuu
sa Türk-Bulgar ticaret itlerine dair fU 

fayaDı dikkat beyanatta bulumnuıtur : 
- Ailemizle beraber kısa bir tatil 

devresinden iatifade ederek htanbula 
&eldim. Derhal aöyleyeyim ki ziyareti
min resmi bir cephesi yoktur, tema
men huausidir. 

Türk-Bulrar ticari münasebatı Sofya 
da üzerinde müzakerat cereyan etmek· 
te olan ticaret muahedesinden sonra 
daha ziyade kuYVetlenecektir. Sofyadaki 
müzakereler iyi bir safhada cfevam et
mektedir. Her iki taraf da bu iıin ehem 
m.iyet ve lüzumunu an1amıthr. Gene 
her iki taraf azami hüsnüniyet ve feda
karlılc göstermektedir. Emin olmak la
zımdır ki bu müzakereler müsbet ve 
iki memleket için nafi bir neticeye bağ
lanacaktır. htanbulu çok cüzel buldum 
görülmesi IEıznn bir yer ...• " 

M.Çankof';suikast Türkiye yüzme birinciliği-
• Meçhul bir adam iki 

bomba ahp kaçlı 
SOFY A, 18. A. A. - CV olff Ajansı 

bildiriyor) : Hüviyyeti henüz anlaııla
ınayan bir §&hıı aabık batvekil M. Çan
koff'un Üzerine doğru, evinden çıkaca
ğı 11rada, iki bomba fırlatıp atmqtır. 

Hiç kimse yaralanmamııtır. Mütear
nz kaçmağa muvaffak olmuttur. 

SOFY A, 18 A. A. - Eski haf ve
kil M. Cankofa karı• yapılnuı olan sui 

(Devamı 5 im:i sahifede) 

Sporcularımız 
Bugün gelemiyor 
Vapur ancak yann sabah 
limanımıza gelecektir 
Dün &elen bir haberde Rusyadan av

det etmelı:te olan sporcularımızı &etire-
cek vapurun &eç haraket ettikleri anlatıl 
mıtbr. Bu aebepten aporcularımız bu-

(Devaını s im:i sahifede) 

Suriyeli izciler 
Bugün Cümhuriyet abide

sine çelenk koyacaklar 
Pqte ciTarmda Godolo'da yapılan 

beynelmilel izci tenliklerinden avdet 
etmekte bulunan Suriye ve Lübnanlı 
yirmi dokuz izci dün tehrimize &ehnit 
)erdir. Muhiddin Be)' Nuuuli'nin riya 
aetinde bulunan bu izciler bu sabah 
Taksim i.bidesine bir çelenk koyacak
lardır. izciler pazartesi &Ünü Halep • 
yolu ile Suriyeye avdet edeceklerdir. _____ .. _____ ,JM ___ _ 
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Dil anketimiz 
Dil C<mıiyetinin açtıiı ankete ııeri

len ceııaplar çok dikkate değer göriil
miiftü. O :zaman bize gönderilen cc
ııaplan Dil cemiyetine deuretmiftik. 
Fakat bu cevapların bazılannı nok•an 
bulduk. Bunun için bazı kelimeleri 
tekrar etmeyi kararlQftırdık. 

Bu, "Milliyet'' in hıaun mahiyette 
bir anketi olcu:aktır. Araaıra karileri
mize birkaç kelime aeı;erek bunların 
karıılıklannı bulmalannı rica edece
iiz. Karilerimizden karplığuıı rica 
ettiğimiz •Özler fUnlardır: 

1 - Şart, 2 - Kayıt, 3 - Ma
hiyet, 4 - Şahsiyet, 5 - Zat, 
6- Hüviyet. 
tir. Cevaplar, gazetemizde Anket me
murluğu namına gönderilm~lidir. 

Istanbul kazandı • 
nı 

1500 metrede Salim ve Karamürselli 
İhsan rekor kırdılar 

Beykozdan Saffan da 200 metre rekorunu kırdı 

Türkiye yüzme birinciliğine giren yÜ>ı ücüler V<! iki Türkiye rekoru yapan Sa
lim, 1500 de rekor yapan Karamürael den Ihsan. Tenis maçlarında galipler 

mükıilatlarını aldıktan aonra ...• 

Dün Büyükderedeki lidoda 1933 se
nesi Türkiye yüzme birinciliği müsa
bakalan yapıldı. Bu yarıtlar &eçen se
nelerden daba güzel ve muntazam ol
mut ve daha iyi neticeler almmıttır. Bü 
tün yantlar büyÜk bir intizam içinde 
yapılmıttır: Günün kahramanı hiç fÜphe 
yok ki Kocaeli nuntakaaı. Bu mıntakanın 
istinat ettiği en mühim kuvvet, Karamür 
sel kazaıı olduğu meydana çıktı. Kara
mürselliler hakikaten Türk su sporla 
rmcla çok mühim bir :rer qğal etmek-

tedirler. Bilhaasa üç yÜzücüsü pek ya 
kın bir İstikbalde lstanbulda arkada1 
larını geçebilecek bir luymettedirler. 
Netekim Ihsan 1500 metrede Türkiye 
rekorunu kırmıfhr. Bunda bir parça 
da müsabaka harici ve rekor için yÜ
zen Salimin dahil ve tesiri vardır. Bü
tün bunlara rağmen, Ihsan çok iyi bir 
yÜzücüdür. Ali Haydar ve lamaile ge 
lince bu iki genç eleman da, bugün 
için değilse bile, yarın için çok iyi ra• 

(Devamı S inci sahifede) 
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1·11n~:mm 
Ycuan: ' S. N. Her ltalrlıa (Milliy•t) indlt". 

t\bdülhamidin batıl itikatlara inanması 
1 

Çıplak Mustafa kimdir? - Çıplak Mmtala, sokağa çılun'f! -
Padi~tıhın vehmi! - Halkın ufar saydığını, hünkar, uğur saymıyor! 

Hemen her derinle. lltaııbulda, Bir sün, sarayda aerhafiye yaver 
halkın ııevdiii tekil tekil tipte inaaalar Ahmet Celi.leddin Pa;ıanın odasında 
&'Örülmüıtür. Bunlardan kimi aemtler• birinci Belediye daireıi müdürü, Ter· 
ce malüm, kimi bütün İstanbulca met- cümanıhakikat sahibi Cevdet Bey ile 
burdur. Hatta bunların araamdan Bek yemek yiyorduk. O sırada bir bekçi 
n Mustafa sibi hikayeleri, latifeleri seldi, hünkann paıayı acele iatediği
neailden n .. ile devam el:mİf, adeta ta- ni teblii etti. 
rihi mahiyet almıı olanlan bile var• Merak ve endite içinde biribirimize 
dır. baktık. Her halde gayet müıtacel bir 
Yakın zamanlara kadar aai olan haber gelmiı veyahut mühim bir vaka 

Osküdarli Saffet Hanma, Adam ol çdmııı olacaktı? 
Mehmet Efendi, Pazarola Hasan Bey Ahmet Celaleddin Pata. yemeğini 
ve sairenin hayalleri hill hatlt'lardan bıraktı, telqla yerinden kalkıp gitti. 
silinmemiıtir. Beı on.dakika sonr' pafa, tekrar gö-

Eski lıtanbulua batıl itikatlara fa>ı· rümnilftü: · 
la itikadı, imanı Yardı. ZaYallı ıaf, - Şevketıneap efendimiz, çıplak 
cahil halk, kandilleri kör yanan tür- Muıtafa Efendinin hanesinden dııan 
belerden, yıkık, yosun tuımuı -zar çıkbfmı haber almı9lar, merak etmit· 
taılanndan ve aonra kim bilir hansl ler. 
irsi bir maluliyetin hakan: yere ce:za11 Ve bana dönerek: 
reçcn veyahut ıralatıhllkat meczup. -Ya zatıalinizin, yahut Cevdet 
!ardan, idroııefallerdea, oatarm ID&• Beyefendinin hemen sidip keyfiyeti 
neviyetine sığınarak medet umarlardı. ariz ve amik tahkik ve arzebnenizi 

Pazarola Hasan Bey bir z•m•nlar irade buyuruyorlar! 
fstanbul halkının söıı:deai bir tip deiil Diye iradeyi teblii etti. 
mı idi? Onun, elindeki aylandoz dalı· Mesele mühimdi; Çıplak Muıtafaıtrn 
nı sallıya sallıya kendine mahsuı sokab> çskıp çıkmadığını tahkik ede· 
"reftarı haram an,, ile aaia sola selam cektik. Yemeği bitirdik. Ben, dosdoğ-
sarkıtarak geçiti ve ondan çarıı pazar ru Kasımpafaya gittim; Büyilk Boıtan 
e.snafmın, dükkincılarm adeta hür... yokutunun alt batında kiin haneainde 
metle iltifat bekledikleri henüz unu· oturduğunu mahalli polisinden öğren-
tulmamışbr. diın. Artık Çıplak Mustafayı görmek 

Çrplak Mustafa, Sultan Aziz dev· kahyordu. 
rinden kalma tiplerdendi. Ya bir İç· Tarif edilen evi buldum; içerlik ya-
donu, yahut bir peıtemalla yalınayak "ılmq iki katlı etki, harap bir bina idi. 
ba~ı kabak sokakları dolaısr dururdu. Çıplak Mustafa Efendinin hemıiresi 

Zamamn mizah &'azeteleri, Divojen, kapıyı açmııtı; hanımdan sordum: 
Çıngıraklı Tatar ve saireler muhtelif - Mustafa Efendi, evde mi? 
fırsat ve vesilelerle onun karikatürle· - Evde efendim. . Zaten yıllardan 
rini yaparak neıretmiılerdi. Çıplak beri bir yere çıktığı yok! 
~ .. ustafaya halk ve dolayıaile ırazeteler Ve elile bahçede şimtir ağaçlan 
ehemmiyet veriyor, alaka cösteriyor· kömeıini gösterdi: 
lardı. - lıte bakın, beyefendi, fU tİm§ir 
Muıtafa Efendi, kim.aeye zararı ol- ağaçlarının yanında oturmuf, zeytin, 

mıyan, İyi kalpli saf. Allahlık bir a· peynir yiyor! 
dam olarak tanmmıftı. Bu zararaız Biraz ileriledim, kendisini gördüm, 
meczubu halk •Yiyordu. latanbul hal- selim verdim. Hiç sesini çıkarmadı, 
kı, ona, sokakta tesadüf etmeyi özler sadece seli.mıma selamla mukabele 
ve onun kendi içinden koparak selam etti. 
verivermeıini uiur sayardı. Artık yapılacak bir teY kalmıyordu, 

Fakat Sultan Hami din uğurluluk, öğreneceğimi öirenmiştiın, döndüm 
uğursuzluk telakkileri de büablitün ve hakikati arzettim. 
başka idi. O, uğuru <Veyahut uğursuz· Sultan Hamit, pek memnun olmutl 
luğu halkm umumi kanaatinde, ııevıri· EvvelM telaş. merak ve endifenin 
ıinde, sempatiainde bulmaz; kendi sonraki memnuniyetin sebebi ne ol~ 
hi•lerinden, temayüUerlnden, vehimle- beğenirsiniz? 
r inden, vesveselerinden baıka bir tef· Sultan Hamit, Çıplak Muatafa'nın 
den ilham almazdı. sokaia çıkmasını, kendiai için uğursuz 

Çıplak Mustafa, yüzünden g'ÜDÜn sayarmıt! 
b irinde garip mi, gülünç mü, hazin mi, Ne denir? Batıl itikatlarda mana, 
artık nasıl kabul ederseniz edin, bir mantık aranır mı? 
v • ·~·a hadis oldu. ( A.rlr4Dı uar) r-
Ab dülhamidin 

Yarın: 

batıl itikatlara 
2 

• 
ınanması 

Padi~a/..ın lala, efsuna merakı ve rağbeti. - Aynmı bakıcı Lan· 
gmı ebehanımlar, Zenci Turfep kadınlar. - Sal htıllrı dofondıran 

ı .'!-Tuğribiler. 

1 ürkistanlı Türkler birliği 
Dün Halkevinde bir toplantı yaptılar 

Türkistan Türk gençler birliğinin 
dün altıncı yıldönümü idi. Bu müna· 
sebetle Halkevinde büyük bir kutlu. 
lama meraıimi yapılmıı, nutuklar irat 
edilerek milli haYalar çalmmıı ve dana 
lar yapılmıştır. Öğleden aonra Halke· 1 
vi salonunda lstanbulda bulunan Tür
kistanlı kadın, erkek, genç, ihtiyar top 
lanmıştı. 

Gelenlerin içinde Buhara Halk hÜ· 
kümeti aabık Reisicümhurn Oaınan B. 
ile, Hariciye vekaleti memurlanndan 
Abdullah Battal Bey vr Jstanbulun 
tanınmı~ yüksek '8h>ıyetleri bulunu
yordu. 

Evvela gençler birli~i reisi Dr. Sa
lih Bey söz alarak bayramın baıladı
gını aöylemİf ve haz1r bulunan S"enç
ler hep bir ağızdan istiklal martı söy 
lemı§lerdir. Bundan sonra Salih Bey 
birliğin 6 sene içindeki inkitafından 

bahsetmiş, Türkistanlı ırençlere yapı· 
lan yardımlardan bahsetmiı, birliiin 
faaliyetinden ve yeni yapılacak iılere 
temas ederek Türkiye cümhuriyetinin 
ve Ulu Gazinın büyük irtat Ye yardım 
larile her batlanan itte muyaffak ol· 
duklarıru söylemi,tir •• 

Alkıtlarla biten bu izahattan son· 
ra Buhara Halk hükiimeti sabık Rei
aicümburu Oaman Bey aöz almıı, ve 
Türk gençli(inin birliğinden bahaede 
rek demiştir ki: 

- Artık biz 'Ziya Gök Alpin dediii 
ribi ümınet devreainden milliyet dev· 
resine intikal ediyoruz. Bu devrede 
bizim rehberimiz ancak bilıi ve ilim
dir. Biz bilıriye dayandıkça bu milli· 
yet tabasında Türk kültürünü yÜkaelt 
meğe de muvaffak olacağ'nnıza emi· 
uiz." 

Osman Bey bundan aoora Türk kül 
türüne temas ederek (Orta Aıyada 
doğan Türk medeniyeti Avrupa mede 
nıyetine i.mil olmuştur.) demiş ve 
fürk kültürünün medeniyet ilemin
de bıraktığı izlerden bahııetmiştir. 

Bundan sonra büyük Gaziyi selam. 
lıyarak sözlerini bitirmiştir. Hariciye 
vekaleti memurlarmdan Abdullah 
Battal Bey de söz alarak Kazan Türk 
1erinin Türkistan Türklerine cöre bir 
ta,<~lı oldu~n ülkü birliııi bulundu-

ğunu •Öyliyerek sözlerine nihayet 'l"er 
mittir. 

lstanbulda bulunan Ksnm sençlerı, 
Azeri ırençler ve diğer ırençler birlik. 
leri, reiıleri de Türkistan gençler bir· 
liiinin yıldönümünü bizzat tebrik et• 

Türlriıtanlı gençler milli lrıyafetlerile 

mitler ve çok alkışlanmışlardır. Res
mi kuım bu suretle nihayete erdikten 
sonra gençler birl iii hars şubesjnin 
muaiki kolu tarafından Türkistan ha-. 
valan çalınmış ve &ençler tarafından 
Türkistan oyunları oynanmıştır. Çok 
alkışlanan bu oyunlar birkaç defa tek 
rar edilmiıtir .. Geç vakit merasime ni 
hayet verilmittir. 

Almanyada tedavül 
eden para 

' 
BERLIN, 18. A. A. - Rayitban 

kın bir raporuna nazaran 15 ağus 
tos tarihinde ted'.lvülde bulunan 
banknotl:ırın karşılığı yüzde 10,4 
çılrnııftll". Geçen hafta bu nisbet 1 
9.9 idi. 
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HARIC HABERLER 
Radyo merakı 

. . 
Berlindeki sergiyi propa-

ganda nazırı açh 
BERLIN, 18. A. A. - Volff a

jansından : 
Telsiz telgraf ve telsiz neşriyatı 

sergisi bu sabah Berlinde açılmış
tır. Bu sergide 256 kiti tarafından 
muhtelif telsiz alet ve cihazları teş 
hir edilmi~tir. Sergi 27 ağustosta 
kapanacaktır. 
Almanyanın her tarafından hu 

susi trenlerle bir çok ziyaretciler 
gelmittir. 

Radyonun ve radyoya ilitiği o
lan sanatların inkisaf hareketini 
düzgün ve eksiksi~ bir surette gös 
teren bu sergide bilhassa iyi bir 
surette vücuda getirilmit bir tarih 
şubesi vardır. 

Sergiyi uzun bir nutukla açan 
propaganda nazırı M. Goebels rad 
yonun ehemmiyetini etraflı bir su
rette anlatmıfbr. 

M. Goebbels matbuatın yedinci 
büyük kuvvet olduğu yolunda vak 
tiyle Napoleonun sarfettiği sözü 
hatırlattıktan sonra demittir ki : 

" Şimdi radyo sekizinci büyük 
kuvvet oln.uttur. Radyo milletle 
beraber yürümeli, millet için çalıt 
malı, hükfunetle millet arasında 
bir mütevassit rolünü oynamalı, 
Alman milletinin hususiyetlerini, 
yaşayışını ve çalı,malarmı bütün 
dünyaya doğru ve eksik bir suret
te aksettirmelidir. " 

Amerikadaki 
Yunanlılar ----Atinadan Patrik Ef. ye 

bir heyet gönderdiler 
Amerikada yerle§miı Yunanldar

dan 300 kitilik bir seyyah kafilesi, 
baılannda Amerikada çıkan yunan
ca gazeteler sahipleri ve muharrileri 
olduğu halde huıusi bir gemi ile Yu
nanistan& gelmiılerdi. Bu kafile Pat
rik Efendiye de hürmetlerini arzet
mek ve duasını dilemek için şehrimize 
de bir heyet ıröodeımiştir. Beş kişiden 
mürekkep olan bu heyet dün Ege va
purile Pireden tehrimize belmiştir. He 
yeti rıhtımda Saint Simode meclisi &• 

zasından Avadamandioa Efendi kar§ı'" 
lamıştır. Heyet dün aktam Patrik Ef. 
tarafından kabul edilmiıtir. " 

Bir layemut öldü 
PAU, 18. A. A. - Fransız aka 

demisi azasından rahip Bremond 
Orthezdeki malikanesinde dün öğ 
leden sonra ölmüştür. 

PAR1S, 18. A. A. - Havas A
jansı bildiriyor : Fransız akade· 
misi azasından olup dün 68 y'aşın· 
da olduğu halde vefat etmif olan 
Rahip Bremond, mümtaz -edebiyat 
münekkitlerinden idi. Kendisini 
çok kerre ondokuzuncu asrın bü
yük münekkidi Sainte Beuve'e ben 
zetirlerdi. Maurice Barres'in gayet 
iyi dostlu olan müteveffa, edebiyat 
ta ilk adımını, "dini endişeye" 
dair bir kalem lecrübesile altmış 1 
ve bütün eserlerinde bu mevzua te 
mas etmiştir. 

Ba,Iıca eseri, F ransada dini his
sin edebi tarihi, olup dokuzuncu 
cildi bundan bir kaç ay evvel inti
pr etıni,tir. 

Rahip Bremond, 1925 tarihine 
doğru halis tiir hakkında zuhur 
etmiş olan şiddetli mücadelede 
dua ile şiir arasında irtibat bulun 
duğu tezini izah etmek ve dinle 
ali.kası olmıyan bir mistiızim orta 
ya atmak suretile halis ııiirin mü
dafiliğini yapmış ve büyük bir 
şöhret kazanmıf idi. 

Bremond, bu münasebetle Raci
ne ve Valery hakkındaki tetkib.ı
tını ne,retmi,tir. 

Bı e~ıen vapurunda arka
daşını öldüren adam 

BREMERHAVEN, 18. A. A.
Volff ajansından : Bremen Posta 
vapurunun kamaralarından birin 
de dostu Heyeti tedbirsizlik ve ha
ta yüaünden öldürmek suçu ile 
zannaltına alınan Amerikalı Man
ger 30 eylül 936 senesine kadar te 
cile tabi olmak şartile üç ay hap
se ve üç bin mark para cezasına 
mahkfım edilmi,tir. --İtalya bankasının ihtiyat 

altını 
ROMA, 18. A. A. - İtalya ban 

kasının ağustosun ilk on günü i
çindeki vaziyeti ihtiyat altm para· 
nın sürekli surette arttığını göster 
mek1edir. Altı milyar 933 milyon. 
984 hin liret olan ihtiyat altın 
mevcudu bu on gün içinde yedi 
milyar 13 milyon 415 bin lirete 
çıknıı,ttr. 

Blasko İbanez 
Kemikleri büyük mera

simle vatanına götürülüyor 
PARIS, 18. A. A. - Matin ga 

zetesi , Madritten istihbar ediyor: 
ispanya hükümeti, maruf ispan· 
yol romancısı Blasco lbanezin ke
miklerinin, vefat etmiş olduğu 
Mentondan Valencea nakledilme
sine müsaade etmiştir. lbanezin 
hayası te!llİnievvel ayında bir harp 
gemisi ile İspanyaya nakledilecek 
harp gemisine bir- filo refakat ede 
cektir. 

Valance mutanta.n cenaze mera 
simine sahne olacak ve bu mera· 
simde reisicümhur M. Zamora ile 
M. Azana ve Fransanın muhibbi 

olan büyük muharrire karşı yapı- ı 
lacak ihtifale i~tirak için resmen 

davet edilen fransız erkanı memu· 
rini hazır bulunacaktır. 

Amundsen'in tayyaresi 
bulundu mu? 

OSLO, 17. - Norveçin 'ima
lindeki Trompsoydan gelen haber
lere göre Norveç balıkçıları Spitz. 
bergin cenubunda balık avlarlar· 
ken ağlarına tayyare kısımları ka 
rışmıstır. Enkazm 1928 de kaybo
lan Guilbot ve Amundsen tayya
resine ait olduğu tahmin ediliyor. 
Tahkik için bir heyet gönderilmiş 
tr. 

Yeni bir itilaf - -
Sovyetlerle İtalyanlar siyasi 

bir muahede yaptılar 
ROMA, 18. A. A. - lstefani a 

jansı bildiriyor : Sovyetlerle İtalya 
arasında siyasi mahiyette bir itti
lıifname akdi için yapılmakta olan 
müzakereler müsait bir hava için
de cereyan etmittir. ltili.fnamenin 
bugün imza edilmesi mutitemeldir. 

ROMA, 18. A. A. - Sovyetler 
birliği ile İtalya arasında siyasi ma 
hiyette bir anlaşma yapılması için 
girifilen müzakereler müsait su· 
rette devam etmektedir. Yapılacak 
itilafın ağustos içinde imzalanma
sı muhtemeldir. 

Delİrdi mi? 
NAPOLI, 18. A. A. - Po· 

tenzadan bildirildiğine göre civar· 
daki köylerden birinde ehaliden 
biri kıskançlık yüzünden bir kav
gada karısı ile kayın pederini öl· 
dürmü~, kayın anası ile eni.lesini a 
ğır surette yaralamı• ve kaçmıftır. 

- ---<>-·-

Bulgar kralı Belgrada da 
uğrayacak 

BELGRAT, 17. - Zağrepte çı
kan Novosti aazetesinin yazdığına 
göre Bulgar Kral ve kraliçesi, ltal 
yadan avdetlerinde Yugoslavya 
kral ve kraliçesini ziyaret edecek· 
!erdir. Romanya kralının yakında 
Sofyaya giderek Bulgar kralını zi. 
yaret edeceğini de bu gazete yazı· 
yor. 

Novosti gazetesi bu seyahatlerin 
Balkan devletleri arasında daha 
sıkı tefriki mesaiye mukaddeme 
olacağını ilave ediyor. ---

Seville'de grev 
SEVİLLE, 18. A. A. - Vali, ko

münistlerin yarın için hazırlamak
ta oldukları grevin kanuna muhalif 
olduğunu ilan etmif ve bundan bat 
ka asayisin muhafazası ve icabın
da halkı.; ihtiyaçlarının temini 
maksadile şiddetli tedbirler almı•
tır. 

Beynelmilel ziraat ensti
tüsünde istifa 

ROMA, 18. A. A. - M. Musso
lini, beynelmilel ziraat enstitüsün
deki italyan murahhası M. Demi· 
cheleisin istifasını kabul ed~rek 
kendisine te,ekkür etmit ve F~nsa 
mümailcyhin yerine sabık Roma 
valisi prens Spaa Potenzianinin ta 
yinin teklif eylemi~tir. 

Tayyare seferleri 
MOSKOVA, 18. A. A. - Fran

sız tayyarecisi Y appy Moskovada 
iki gün kaldıktan sonra dün sabah 
Lenin'.Jrada hareket etmiştir. 

LENlNGRAD, 18. A. A. -Tay
yareci Y appey Leningrada yere 
inmi~tir. Yarın sabah lstokholme 
müteveccihan havalanacaktır. 

·-<~ 

İşsizlere iş 
ROMA. 18. A. A. - Geçen tem 1 

muz için 46331 ~siz yol yapma it j 
!erinde kullanılmı,tır. 

D 
Dün 14,50 de hafif bir zelzele oldu 

IZMIT, 18. (Milliyet) - Saat 14,50de1iddetli, laktıt süreksiz. 
bir zelzele oldu. Hiç bir hastır yok tur. 
(Milliyet - Dün rasathaneden sorduk. Bu zeh:ele lstanbulda da hiHedil· 

miştir. Fakat sismoğraf hafif bir zelzele kaydetmiıtir.) 
• 

Asuri patrihi Iraktan tardedildi 
BAGDAT, 18. A. A. - Nazırlar meclisi asuri pııtri~ Marıimun• 

un lrtık hududu htıricine çıkarılma sına ktırar vermiftir. M~imum bu sa 
bah bir lngiliz tayyaresine binerek Kıbrısa gitmi1tir. 

lraktan çıkanfon Patrik bu ya kın/arda asurilerin ttırafından veri· 
len hadiselerden mes'ul tutulmaktadır. 

Gandhi ne şartla tahliye edilecek? 
SIMLA, 18. A. A. -Bugün çıkarılan rumi bir tebliğde deniliyor 

ki: 
"Hükümet, silahsız itaatsizlik hareketine lefvik yolunda her tür 

lü faaliyetten vtızgeçmeği göze ald ırma.sı ~artiyle Gandhi'yi hemen sa
lıvermeğe hazır bulunmaktadır. " -

Hükümetin bu tebliği Gand hi ye bildirilmiştir. 

Bulgaristanda 80 komünist 
• tevkif edildi 

SOFYA, 18 ( A.A.) - Gabrovtııla bir sanayi merkezinde gayri ka
nuni komünist fırkasını yeniden tefkile ait bir teşebbüs meydtıntı çıka
rılm~tır. Zabıta kanuna uygunsuz; bir çok risale ve gazetelerle muhabe
ratta kullanılan bir 1ilre meydana çıkarmış, 80 lrİfİ tevkif edilmİftİr. 

Bulgaristan mektupları 

Sofya dışında bir köyde 
Mustafa Kemal bahçesi 
Bulgaristanda sayfiye; ekmek, su, 

hava, uyku gibi bir ihtiyaçtır 

Aucılarınm:la beraber Vamacla çekilen resimlerclen: Ôn aıroJ.• M>lclan saıru: 
Ziraat na%1rı M. MorauiyeU - Türk he yet i reiai A.ka Günclill Bey - Fran:nı; 
heyetinden ue beynelmilel aucılar mec liai kôtibi umumiai Kont cl'Ocdiıc • Bul
gariatan sokol avcılar teılrilôtı reiıi C eneral Katçcıroll. 
ikinci sırada aolclan snia: Yugoslavya heyeti reisi • Romen heyeti reiıi • M .... 
car heyeti reisi Baron dö Kit - TC!flriUit rüeaıuından Dr. M. 
Üçüncü sırada solclan sağa: Bulgar tef lrilôtı lrôtibi umumiıi M. Solraçef - Mer. 
kez: heyeti a:ıı:asından • Deniz heyeti azıuınclan murahhaı auukat M. Holeuiç 

SOFYA, (Avcılar heyetine refakat nı temenni ederiz • Pek çabuk terakki 
eden hususi muhabirimizden:) - Bul- edecektir. 
garistan için sayfye; ekmek, su hava, Fakat bu ırünün nyasi ve mali zaafı 
uyku gibi bir ihtiyaçtır. bu komıuyu çok mustarip etınektedir. 

Bu ihtiyacı buranın sıhhi ve içtimai Denize dÜfen yılana sanlır kabilinden 
teşekküllerile beraber her gelen hükii- Her ırelen, her seçen ecnebiden, garp 
met el ele \'erip temine çalışmışlar. Or- bdan imdat umuyorlar. Yapmadıldan il 
tadan yukarı da muvaffak olınutlar de- tifat kalmıyor. Ne çare ki, bunlan bu. 
oilebilir. hale sokan yine o sarph efendilerdir. 

Bulgariıtana, bilbaua Yamaya ya- Ve yaptıklarından yarım adnn geri dön 
hancı misafir ıretirmek fikri ne kadar .,.. mek niyetinde de(ildirler. Nitekiın bir 
sası. bir faaliyetleri ise kendileri için Demokratlar - Radikaller konırresi ol-
her yaz dinlenmek ve sıbbatlanmak file du, ırarp memleketinden bir çok bini· 
ri de onun kadar esaslıdır. beşer geldi. Safya onlan tasavvurun fe. 

Nerede madeni su bulmu~sa orada kinde alkıtladı, pebpebledi. 
bir takım tesiıat yapmış. Bedavaaından Ne olacak? Hiç. Biz Şarki Avrupalı-
lüksüne kadar her Bulı:ar vatandaıı bun !ar henüz anlamadık ve anlamak iıtemi 
!ardan i•tifade edebilir. yoruz ki, Garbi Avrupa pebpeblendik.çe 

nahubetini arttırır. Onlar ancak Nasrad 
din Hoca ıiıteminde yarenliktert anlar
lar. 

Banyolara gitmeri:, kırlara çıkmak, 
dağlara ttrmantnl'k öyle görüp işittiii· 
miz !!im har;kulade şeyler, Kutup ka
şifleri ~ibi zor işler değ;ldir. 

Fafta tatili alangledir. Cumartesi gü 
nü öğleden sonra Pazar ırünü akıaına 
kadar herkes tatildedir. Çocuklar çe"" 
berlerini çevirerek kırlara fırlıyorlar. 
Gençler dağarcıklarını sırtlıyarak dağla· 
ra brmanıyorlar. ihtiyarlar değnekleri
ni kakal'&k ormanlara yürüyorlar. 

Sayfiyeye gitmenin - lsterıe haftada 
bir olsun • külfet olduiunu, biz aöyle
riz. Cünkü hakikaten bir külfet ve mas
rafı.;. Burada külfetli ma•rafı bilen yok 
tuı·. 

Paralı ile parasızın arasında fark, bı
çak aizmdan daha İncedir. Nakil vaıtta 
ları iıtediği kadar ucuz olsun. ilk Önce 
düşünülecek şey: Gidilecek yere yaya 
gidilir mi? Gidilirse bili. tereddüt ıridi
yorlar. 

Sofyamn yanında bir dağ var. Cu
martesi öğleden sonra cidenler geceyi 
dağın ortasında geçiriyorlar. Pazar ıa
bahı dağa cıkıyorlar ve akşama da git· 
tikleri gibi neşe içinde dönüyorlar. 

Bu dağda gecelemek için • hem kıı 
yaz - m;:tıhfuz har akalar vat'. 

Bu barakalar küme küme dağcılarla 
doluyor. Yatmak, 111nmak için para fi. 
!an verdikleri yok. Yeter ki halk, çoluk 
çocuk açık havada gezsin, yürüsün, cür 
büzlenıin. 

Bunun bir de krize faydası oluyor dedi 
ler. Bulııaristanın krizi biraz fazla. Yaz 
gelince hafifliyor. Para ıu veya bu ıe
birde sıkışıp kalmıyor. Oradan oraya 
devrediyor ve bu devir her kasaba hal
kına az çok fayda veriyor. Her kasaba 
ve köy mahsulünü ciro edebiliyor. 

Bulııar komıumuz eiu ecnebi boyun 
duru!!'undan kurtulursa • ki kurtulması-

Sadede ırelelim: Yaz Bulıraristanm
cla ehemmiyet verilen bir taraf ta mek
tep çocuklan ile fakir ve ııbhataiz kü
çüklerdir. Muntazam bir tetkilit bunla
n ıokaklarda bırakmıyor. 

Haata çocuklar için ayn sayfiyeler 
plajlar var. Mektep çocuklar. her saı..b 
ellerinde birer kaynamlf mısır koçaru i
le tabur tabur denize gelir banyo eder· 
ler. Denizden uzak olanlar• da kamplara 
çıkarılıyorlar. 

Tramvayımız Yetil ormanlara, halka· 
na ıriderken, birdenbire irkildik. Hiç kim 
semizin ıreçmediii bu dağm ara11nda te 
miz bir köy ırördük. T ıımiz bir köy lııer 
yerde ırörülebilir. Hayrete deimeıı:. Fa
kat bu köyün dalarla, aarmqıklarla IÜ• 
lenmiı bir gazinoıu vardır ki, ırörmefe 
değer. Bunun kapmnm üzerinde büyük 
harflerle §U yazılıyor: 

Mustafa Kemal Pata Babçeai •• 
Bize CO) nun bir de Bulıı:arlar tara

fından yazılıp beıtelenmit bir haYumı 
bir kaç defa çalmıtlarıh. Bu bir dans 
havası idi ve Bulprlarea lirik bir hika
yesi. vardL 

O ırüzel musiki bu ırüzel bahçede de 
dinlemek için aeneye bir daha selmek ul 
yetindeyim. 

Komşularımızla yalandan ve dııimi 
bir temas halinde bulunmamızın pek İay 
dalı olacağını zannediyorum. Gazetele
rimiz, neşriyatımız buralarda devede ku 
lak kabilinden bile küçüktür, azdır, 
Türkçe b;I'\n bir çok Bulırarlar yeaİ 
Türkçemizi okumak İstediklerini fakat 
bulamadıklarını söyliyorlar. Gazete sa· 
biplerimizin nazan dikkatlerini celbede
rim. Bu da yakından ve daimi bir çefit 
temastır. Sofyadan ayrılıyoruz. 

M.A. 



Musa kavmine! 
Almanyada yahudilere kar'ı 

tatbik edilmeie bqlanan tazyik · 
vuıtalan aittlkçe tiddetleniyor. 

Musa evlatları mii4kül vaziyet
tedirler. 

Dünyanın her köşesinde kendi
lerine bir vatan, bir alem, bir hava 
kazanmağa muvaffak olan bu ka
vim bu gün çok kuvvetli şekil alan 
milliyet cereyanları arasında sıkı-
91yor, daralıyor ve bunalıyor. 

Rusyada, Polonyada, Romanya 
da ve hatta lngilterede musevilere 
karsı zaman zaman milli galeyan
lar görülüyordu. 

Hatta Ruayada ve Polonyada 
darülfünun talebelerinin arasıra 
yahudi mağazalarını yağma ettik
leri ve bu arada kanlar döküldüğü 
de vakicfı. Fakat tarihteki o büyük 
hicretten soma Musa kavmi Hit
ler kadar hiçbir otoritenin kurba
nı olmadılar. 

Fatist ltalya bile timal mınta
kasındaki ticaret merkezlerinde 
kuvvetli bir kesafet gösteren ya
hudliere kar!ı daha temkinli bir 
siyaset kııllanıyor. 

Alman ırkını tasfiye etmek ve
silesile musevilere kartı tatbik e
dilen kaçırma ve dağıtma siyaseti 
ne dereceye kadar ileri gidecek bi
linemez. Fakat beynelmilel politi
ka aleminin milli bir iktisat çer
çevesine girdiği bu devirde hudut
ları ve tabiiyetleri yalnız ticaret 
noktasından benimseyen musevi
lerin kuvvetli bir himaye görecek
leri fÜphelidir. 

En nihayet kendilerine göste
rilen Arzı Kenan onlara son bir 
vatan olabilir. Fakat akidesi tica
retle yuğurulan ve ne istiklal, ne 
de zafer zevki tatmak istiyen Mu
sa kavminin bu ikramdan istifade 
etmiyeceği muhakkaktır. 

Şu halde vaziyet pek endişeli 
görünüyor. 

Türkiye kendilerine pek do&
tane vatandq ünvanı verdiği mu
seviler için en rahat ve ferah bir 
topraktır. 

Burası kendileri için mevcut top 
rak olmasa bile emin toprak ola
bilir. 

Yalnız bir nokta var. 
Türkiye inkilip geçirmit 

ve inkilibın temel lafını milliyet 
duyguları üzerine oturtmuf bir 
memlekettir. 

Ciğerlerini bu toprağın havasile 
ti,irenlerin dillerini de bu memle
ketin dili ile çevirmeleri lazım 
dır. 

Geçen gün (Tire) de türkçe ko
nutmayan musevilerin, sırf türkçe 
konutmamak için umumi bahçeye 
bile gelmediklerini bir gazetede 
okuduğum zaman bütün bu hadi
seler birer birer hatırımdan geldi 
geçti. 

Ba9ka memleketlerin musevi
lerden istediklerini istemiyoruz ve 
batkalarının onlara reva gördük
lerini yapmak niyetinde değiliz. 
Fakat Türk nüfusu siclinde isim
lerini gördüğümüz, Türk toprağın
cfa emin, müreffeh bir hayat geçir
diklerine !ahit olduğumuz bu va
tandatlardan bizim gibi konutma
larını isteyebiliriz. Ve bu arzu on
ların sermayesine, kazancına tır
pan atacak bir teklif Jeğildir zan
nederiz. 

Burhan CAHIT ... ................. ..................... ..... ..... .. ....... . 
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E.koaoMI 

İktısadi kalkınma 
Ankarada yeni kanun 

projeleri hazırlandı 
Bundan dört ay evvel Harici tica

ret mümessilleri ve Ticaret müdürleri 
Ankarada uzun müddet toplanmalar 
yaparak iktıaadi yükıelitimizin bun
dan sonrası için alınması Jizrm olan 
tedbirleri tetkik etınitlerdi. Bu tetki-
kat neticeainde müteaddit kanun pro
jeleri de yapılmıttı. lktııat ve Ziraat 
veki.letlerinin müdiriyeti umumiyele 
ri bu proje ve kararlar Üzerinde aylar 
dan beri yapmakta oldukları tetkika 
tı bitirmitlerdir. Tetkikatı bizzat ala
kadar umum =nüdürler yapmıılardır. 
lktıaat vekili Celal Beyin Ankaraya 
varıtında bu projeler tetkikat rapor
larile beraber Vekil Beye verilecek
tir. Görülecek lüzuma ve tetkik neti
cesine göre bun1ardan İcap edenJer
Heyeti vekileye ve kanuniyet keıbet
meai için Meclise verilecektir. 

Samsun yumurta kongresi 
Samsun yumurta tacirlrinin yu

murta kongresi burada büyük bir ala
ka uyandırmııtır. Yumurta tacirleri 
bu kongrenin Samsundan ziyade, yu
murta ihracat merkezi olan latanbul
da toplanmaaında daha çok fayda gör 
mütlerdi. Maamafih bu tetebbüa Sam
aunda, hatladığı için, buradaki tacir
ler, zaruri olarak Samsun kooareıine 
ittirak !'tmiılerdir. ihracat ofisi, kon
gre münaaebetile, yumurta tacirlerine 
müracaat ederek, kongreye raporlar 
göndermitlerdir. 

Samsun kongresinde göriifülen me
seleler §Unlardır: 

1 - Yumurtanın ıtandardize edil-
meıi, 

2 - Damga meaeleıi. 
3 - Şirketler tetkili. 
4 - Yumurta mahreçleri temini. 

Fransaya yaş uzum ithalatı 
Parla ticaret mümeuilliğimizden ti 

caret odalarına gelen bir rapora göre 
re Fransaya taze üzüm ithali İçin Fran 
sa ziraat nezaretinden müaaadei mah 
ıuaa almak ve bu mijsaadeyi almak i
çin de Fransa tabiiyetinde bulunmak 
18.zrmdır. Franaaya, yaf üzüm ithali 
kontenjana tibidir, ve bu kontenjan .. 
dan istifade etınek için aon aeneler 
zarfında Franaaya taze üzüm ithal 
edilmit olmak tarttır. 

Veresiye mal satanlar 
Mevduab koruma kanunu mucibin

ce tehrimizdeki bankalar ve kredi mü 
esseseleri ticaret müdiriyetine beyan
name vermektedirler. Bu arada vert!
ıiye e,ya aatan mağazaların yeni ka
nunun şartlarına tabi olup olmadıkla
rı tereddüdü mucip olmutlu. 

Ticaret müdiriyeti bu tarz müesse
seler hakkında tetkikat yapmııtır. Ne
ticede veresiye üzerine İ§ yapan ma
ğazaların, faizle mal &attıkları fatu
ralarından ve diğer veaaılcten an· 
ıılmı§br. Bunun Üzerine veresiye mua 
mele yapan müeueaelerin de ticaret 
müdiriyetindeo rubaat almaları karar 
Ia,tırılmıttır. 

Müeııeselerden başka, ödünç para 
vermeği mealek ittihaz eden kimseler 
de ticaret müdiriyetine müracaat et
mektedirler. 

Arpa ihracatı arttı 
Son günlerde arpa ihracatı artınak

tadır. En ziyade aevkiyat ltalya, ... e 
Belçikaya yapılmaktadır. Belçikşya 

biralık arpa gönderilmektedir. Yapı
lan tahminlere göre, bu aeneki arpa 
ihracatımız geçen seneye nazaran da 
ha fazla olacaktır. 

Nevyork borsasında 
NEVYORK, ı8 (A.A.) - Zahire 

boraalarınm dünkü muamelelerinde 
tabii vaziyete doğru avdet temayülle
ri görülmüştür. Buğday fiyatı bet sent 
kadar düıtükten sonra sekiz sente ka 
dar yükselmiş, nihayet dünkü kapanı§ 
fiyatından iki veya üç sent yüksek o
larak kalmı9tır. Diğer zahire piyaıa
lannda da tereffü görülmÜ§tür. Pa
muk fiyatı 70 puan kadar yükaelmiı
tir. 

Avusturya buğday ithalini 
tahdit ediyor 

VlY ANA, ı8 (A.A.) - Avusturya 
hükumeti Macaristan için bq yüz bin 
kental miktarında bir kontenjan ayırdık 
tan sonra buğday ithalatını tahdit ede
cektir. 

Şarktaki aygır depolan 
tetkik ediliyor 

Bir müddetten beri 19hrimizde ve 
Bursadaki aygır depolarında tetkikat 
ta bulunan Zootekni mütehaas11 pro• 
feaör Velman ve yanında Ziraat ve
ki.leti baytar umum müdürlüğü zoo
tekni mütehasaıaı Nurettin ve yük
aek baytar mektebi zootekni mütehaı 
aıu Salahattin b<oylerle birlikte dün 
ıehrimizden Trabzona hareket elmİf
lerdir. Trabzondan aonra Kara ve ci
var aygır depolarile mıntaka hayva
natınm zootekni noktai nazarından tel 
kik edeceklerdir. 

Tetkik gezintileri 
Halk dershaneleri ve kurtları ıube

sinin tertip ettiği lataobul tetkik ge
zintilerinin dün sabah dördüncüsü ya
pılmıttır. Mimar Kemalettin Beyin re 
fakatinde olarak Süleymaniye, Şehza
de, Rüstempafa camileri gezilmi~tir. 

Maarifte 

Muallim mektepleri 
Bu ~ene hangi sınıflara 

talebe alınacak? 
Maarif veki.letince bu aene kız ve 

erkek muallim mekteplerinin münha
sıran dördüncü, beıinci ve alhncı aı
nıflanna talebe alınmaaı kararlattınl 
mıttır. Mekteplere alınacak talebele
rin aeçme imtihanları eylulün doku
zunda muallim mektebi olan yerlerde 
muallim mekteplerinde ve muallim 
mektebi olmıyan yerlerde de Maarif 
müdürlüklerinde yapılacaktır. Anka
ra viliyetinden muallim mekteplerine 
girme!-: istiyen ve imtihana girip mu
vaffak olan kız talebeler Konyadaki 
kız muallim mektebine ve erkek tale 
b<oler de Sivaataki erkek muallim 
mektebine gönderileceklerdir. 

Tıp Talebe birliğinin bir isteği 
Tıp Talebe Cemiyeti Sıhhat Vekale

ti nezdinde bir tesebbüıte bulunmu,tur. 
Cemiyet, Tıp Fakültesi aon ııruf talebe 
!erinin talebe yurdunda değil, haıtaha
nelerde yabnaımın emredilmeıini iste
mektedirler. Bu <uretle talebelerin daha 
esaslı ~f:k.ilde staj J!Örecekleri ileri sürül 
mektedir. Bu talebenin kabul edileceği 
söylenmektedir. 

lzmirda zirai tetkikler 
lzmirde Buronva Ziraat mektebinde

ki kursların faaiyet .abası geniıletile
cektir. Kuraa devam eden muallim ve 
müfettiıler yakında muhtelif sahalarda
ki tetkiklere çıkacaklardır. 

Her muallime verilecek hasara! ko
leksiyonları için aiparif edile,:; iğneler 
gelmiıtir. Alikadarlarca haaarat kutula 
rının hazırlanmasına baıtaıımııbr. 

Bursaya aipariı edilen bağ blçakları 
da gelmiıtir. Bunlarla kurstaki muallim 
n müfettiıler bağlamı büdanmaaı tatbi 
katını yapacaklardır. 

Poll•t• 

Kumar 
Çemberlitaı civarmda bir kahvede 

kumar oynatmakta olduğu haber a
lınmıt ve A1emdar poliı merkezi ta
rafından evvelki gece bu kahvede a
rattırma yapılmıttır. Kahvede bet ki
ti kumar oynarlarken cürmü meıhut 
halinde yakalanmıştır. Ortada bir mik 
dar kumar parası da bulunarak mü
sadere edilmi,tir. 

Esrar 
Kasımpaafda Hüaeyin isminde biri 

nin kahvesinde geceleri eırar içildiği 
haber alımnıt ve poliı merkezi eV'1el
ki gece bu kahvede ara§tırma yapımı· 
tır. Bu arattırma eına11nda kahvede Şev 
ket ve Etem isimlerinde iki kiti eırar i
çerlerken cürmü methut halinde yakalan 
mıtlardır. Gerek kahvede ve gerekse 
Şevket ve Elemin Üzerlerinde paket
lerle esrarlar bulunmu§tur. Eırarket
ler ve kahve sahibi yakalanarak ad
liyeye teslim edilmiılerdir. 

Sandalda kaçak sigaralar 
Sandalcı Kazım isminde birisi ev

velki gün aandalla Kadıköyünden Sir
keciye gelmi§ ve rıhtımın tenha bir ye 
rine aandalmı yanaıtırmıştır. Kizımın 
bu hareketlerini tarauut eden memur 
lar derhal aandala yanafıp Kazımı ya
kalamıtlar ve ıandalda 76 paket ka
çak Bulgar ve köylü sigaraları, 14 
tane çakmak ve bir çok çakmak taı
larile daha bazı eıya bulmu§lardır. 
Kaçak etyalar müsadere edilmit, ka
çakçı Kazan evrakile birlikte tekizin 
ci ihtisas mahkemesine verilmittir. 

Şüpheli kamyon 
Geçenlerde Sirkecide zabıta memur 

ları bir yüklü kamyon görmütler ve 
kamyondan §Üphe etmitlerdi. Kamyon 
daki eşya hakkında tahkikat yapılmak 
tadır. Bu itten dolayı Şark şimendifer 
!eri telgraf batmüfetti§i M. Valin'in 
de ifadesine müracaat edilmittir. 

Kilim silkerken 
Feriköyünde Baruthane caddesinde 

ı45 numaralı evde oturan Roza polise 
müracaat ederek hizmetçisi E;mine ile 
kilim ailkerken Emineoin aopa ile gö
zünü yaraladığını aöylemiıtir. Tahki
kat yapılıyor. 

Otomobil çarpışmaları 
Şoför Celal Efendinin idaresindeki 

2728 numaralı otomobil Tarabyada 
Tokatliyan otelinde Yorgi isminde bi
risine çarpmıt ve bacağından yaralan 
masma aebebiyet vermittir. Şoför Ce 
lal yakalanınıttır. 

Arasıra da arabalar .. 
Hasköyde kalaycı bahçede oturan 50 

yaılannda Aliye Hanım, Piripafa ao
kağmdan geçerken Kaaımpatada otu
ran arabacı Ahmedin yük arabaaı çarp 
mış, batından ve kolundan yaralanmıf 
tır. Yaralı Balat baatahaneaine kaldı 
rılmıştır. 

Fransız seyyah geldi 
Dün limanımıza gelen Eie vapurile 

Pireden tehrimize yüz Fran11z aeyyalu 
gelmiıtir. 

Paris sefirimiz geliyor 
MARSIL YA, ı 7 - Türkiyenin Pa

riı aefiri Suat Bey lmerethie il vapuru 
ile htanbula hareket etmİ§tİr. 

Belgrat sefirimiz 
Ankaraya gitmit olan Belgrat aefi. 

rimiz Haydar Bey dün tehrimize ge.l
mittir. Haydar Bey on gün kadar ls
tanbulda kaldıktan sonra Belgrada gi 
decektir. 

iST ANBULDA GEZiNTiLER 

''Abıhayat,, suyunda .. 
Hasır ve desti bol olsa, Abıhayat 

suyunun pahası yok! .. 
Taze kekik kokulan arasında, bö- ı 

ğürtlen, katırtırnağr. ıaırgan otlarmı 
çiğniyerek, daracık patikadan ağır a
ğır '"Abıhayat" m yoluna dökülmüıüz. 

Kafilenin bir ucu, Sütlüce iskelesin
de, bir ucu, yoku,un ta batında! 

Sanki, bu abıhayatı içmekle sahi
den ebedi ömrün• aırnna eri lece km it 
gibi herkeıte, oraya bir an evvel ye
titmek gayreti var. 

Atağıdao yatlıların aeıleri geliyor; 
- Huuuu. . Çocuklar neredeainiz? 
Yukarıdaki gençler cevap veriyor: 
- Buradayız! Kekik topluyoruz! 
Kekikten baıka ıeyler de topladık-

tan muhakkak ••• 
Çünkü arada bir aeıleri ititilmez, 

kendileri görünmez oluyor. 
Önümüzde renk renk mantolu ha

rumlann çetit Çetit kıyafetli erkekle
rin, kucağında vızıldıyan çocuktan, 
koltuklan altında patlak karpuzları, 
sırtlarında valiz ve aepetl.,,.i ile, düte 
kalka, inliye sıkıla, Abıbayata çıkıt -
lan ömür, doğruau ... 

Nihayet, Boğaz iki siyah kaya yığı
m araaından göründü. 

Hava, dehtet1i sicak ama, rüzgir 
bu tabakalarda bize ocağın tiddetini 
duyurmuyor. 

Artık yokuı bitti. Düzlükte yürüyo
ruz. Şöyle bet dakikalık yolumuz var, 
Yok. 

Borç ödemekle, yol yürümekle bi
ter derler. Borcu pek bilmem ama, yol 
öyle. • . Gide gide, akıb<ot "Abıhayat,, 
a vardık. Yalnız, suyun batma yak
laşmak pei< kolay olmadı. 

Hemen her kafadaıı bir seı çıkıyor: 
- Haaır yok mu, hasır •. 
- Aman, oğlum. . • bize iki iskem-

le .. , • Ayakta kaldık! .. 
- Gülsvm Hanım. . Allahatkma 

suyu yetiştir, lokmalar bofazmıdan a
tağı gitmiyor! 

Daracık bir pencereden belki yüz • 
teati birden uzamyor; 41Sen sonra gel
din. . " cSıra benimdi!. • . » «iyi ama, 
biz ıu içııüyecek miyiz?• « A. • kadı
nın zonına bak! Ne itiyonun öyle •• ,, 
Sen para verdinse, ben de verdim a
yol! ... ,, gürültüleri arasında, kimse
nin istediği kadar ıu alamadığını gö
rünce beni bir dütünce aldı: 

- Galiba, burası Abıhayat değil! 
Sakın yanlışlıkla Kerbela çölüne düt· 
müı olııyyalım ! 

Ayak! yer göstersinler diye bir 
müddet bekledik. Aldıran olmadı. t'e 
ıioden epeyce kottuktan aonra gazi
no sahibini yakaladım; tanıtbk ta .•• 
Fakat adamcağız o kadar metırul ki 
beni dinliyecek bir saniye vakti yok: 

- Kalkacaksınız efendim. . olmaz
sa haıınn parasını vereceksiniz! 

- Ne kalkarım, ne de parasını ve-
ririm. Acelen ne? Kaçakçı mıyız, 
biz ... 

- Adet böyle, para petin .. 
"Kalkarsın, kalkmam ... ,, derken 

gazino sahibi ha~ırın bir ucuna yapış
tı. Mütteri çeker, gazino sahibi çe
ker. Doğrusu dayanıklı hasırın~. Bir 
yerine bir ıey olmadı. Fakat netice
de galebe, gene mÜt§eride kaldı. 

Kalabalık o kadar fazla ki bir çok 
kimseler, topraklar üatüne gazete ae
rerek oturmaktan batka çare bulama
d,lar. 

Haaır kavgası henüz bitmemiıti, 
teati kavgası batladı. Bir teatiden, 
yedi sekiz aile su içiyor. Derken, biri
nin teatisini çalmı,Iar. Erkek kadm, 
çoluk çocuk, yirmi kadar can, teatinin 

8eletUyede 

Kadıköye tramvay 
Üsküdardan Y eldeğirmeni 

yolu ile inecek 
Üsküdar tramvaylarının Haydarpa· 

p, Yeldeğirmeoi tarikile Kutdiline 
kadar uzatılmaaı için tetkikat yapıl
maktadır. Hat lbrahimağa çayırın

dan Haydarpa§aya geçecektir. Hay
darpafa geçit yerinde köprü yapılma· 
sı şimdilik kabil olmadığından bu ye• 
ni güzergahı kabul etınek lazım ael
miıtir. 

Havalar ısınınca .. 
Bu ıene aıcaklar geç bafladığı için 

yakın zamana kadar tehrimizde me•tirn 
hastalıkları yok denilecek derecede az
dı. Bir müddettenberi sıcak)ar yüzün
den mide ve bağırsak hastalıkları çoğal 
ınııtır. 

Muhtelif yerlerde dizanteri vakaları 
ela görülmektedir. 

Geceleri hava serin gittiğinden üıüt
me vakaları da çoktur. 

Dükkanda kokan etler 
Eminönü Zabıtai Belediye memurla

" Balıkpazarmda fırın dahilindeki ka
sap düklıinın sıhhi ve fenni ıeraiti haiz 
olmadığını ileri sürere.k kapatılmasına 

karar vermişler ve bu karan da kendile
rine tebliğ etmiılerdi. Dükkan ıahibi bu. 

· karan alır almaz i~nde etler bulunduğu 
halde dükkanını kapatmış ve ıritmiştir. 

Dört gündenberi dükkiırun içinde et
ler kokmuı olduğu için komşuların ıi

kiyeti üzerine Belediye dükkanı açtrra· 

rak etleri imha etmi~lerdir. 

pe§İne düıtüler, aramadık yer bırakıl
madı. Teati yok! •. lbtiyatb hareketi 
tevenJer, 1U kaplarını yanlarında &e• 
tirmifler. 

Birinden teati iıtiııecek olduk: 
- Aman, oğlum, dedi, naaıl veririz 

testiyi. . • Dokuz körün bir değneii 
o .• 

Aklı olan .. Abıhayat,, suyunun ba
tma gelip teati aatam. •• 
Ağzı kırık bücür bir teati için ahali 

nerdeyae biribirini kıracak •• 
Gazino sahibi Cemil Bey, ikide bir 

gelip teminat veriyor: 
- Siz merak etmeyin! •• Ben tim

di :rerinizi hazırlatacağım! 
Neyse, ka ... ga dövüt, haaırlardan bi

rini b<oda ... acı mütteriainin altından çe
kip aldı. Bize ikram etti, bir de t""ti 
bulup getirdi. Fakat teatiyi uzatırken: 

- Aman. • • kinueye göıtenne-
yin ! ihtannı da ilave etıneyi unutma
dı. 

Toprak testiyi hemen bağrımıza baı 
tık. Elden bir gidene tam manaıile 
yandığnnız gündür! •. 

Abıhayat suyunun baıı, inaaııa çık
tığı yokutun çıkarken döktüiü terin, 
çektiği zalmıetin ac11mı çabuk unut
turuyor. 

Haurı altımıza aerip, testiyi yanı
baıımıza yerle,tirdikten aonra, keyfi
miz yerine seldi. 

Artık tit kebabı piıirenleri, gramo
fon çalanları, daıuedenleri bir kenar
dan rahatça seyredebiliriz. 

Öyle aanınm ki lataobul çetmele
rinden Abıhayat ıuyu akınıı olsa, Buz 
Şirketi, çoktan topu atardı. 

Ben bu soğuklukta ıuya, yalnız 
Duraanın Uludağıoda raıtladım. Su 
değil, sanki mayi haline gelmit hava 
içiyorsunuz. insanın içtikçe içeceği 

geliyor. içtiği zaman da hiç titkinlik 
vermiyor. 

Suyun membamda bir taı ....... Es
ki Kufi yazı ile üzerine bir kıt'a yazıl
mıt- Son iki mısramı ırüçlükle okuya
bildim: 
"Söyledim tGTihini, ~eyret çıkıp çc:.ır 

kö,esin,, 
"iç bu ::ı:iba çepned"11 "Abıhayat,, ı 

bul tifa.n 
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Yetil batörtülü bir hanım elinde lea 
pib durup durup: 

- Ah, kuru kafa. • Naaıl oldu da 
unuttum! .. 

Diye söyleniyor. Ve dudakları ara
ımda bir §eyler okuyup üfliyerek ao-
ruyor : • 

- Bugün, "Ziyaret,, te kalabalık
mıt ha. . . Çok yazık oldu .. Sen Yu~a' 
Hazretlerine çıkmak için gel de böyle 
yan yolda kal. • • 

Birisi aordu: 
- Niçin çıkmıyorıunuz7 
Teıpihini takırdattı: 
- Horoz getirmedim! . . Naaıl çı

kayım. iki gözüm,, horozsuz çıkılır 
mı? •• . 

Meğerse, Yuta' ziyareti horozsuz 
yapılamazmıt. Ziyaret yapılsa da ka
bul olunmazmış. Kadıncağız, horoz ... 
diyor da bir daha demiyor. 

Öyleme geliyor ki: 
- A. . . hanım, diyeyim, etrafında 

bu kadar horoz ... arken, ne dÜ§ÜDÜ· 
yorsun. . Tak koluna bir tane, çık .• 

Fakat kadın, b<olli ki horoz derken 
insanın erkeğini değil, tavuğun erke
ğini kastediyordu. 

M. SALAHADDiN 

İzmire telefon 
Tesisat epey ilerledi, hu 

kış konuşulabilecek 
Onümüzdeki kıt mevsiminde lzınirle 

Ankara ve latanbul arasında otomatik 
telefonla konuımak kabil olacakbr. Bu
nun için Buraa ile Balıkesir arasında ya 
pılmakta olan tesiaat bitmit -re Suaığır
lığa kadar tel çekilmittir. 

lzmirden Balıkeaire yapılacak otoma 
tik telefon hattı için bakır tel aiparif e
clilmiıtir. 

Bu günlerde bakır telerin ırelmeıi 
beklenmektedir. Teller gelip ııümrük
ten çıkarıldıktan sonra ızmir - Kemal
ı>ata - Manita üzerinden Balıkesir hattı 
bağlanmıı olacaktır. 

Balıkesir, Buraa, Yalova, latanbul 
hattı üzerinde on gün zarfında göriifme 
tecrübeleri yapılacaktır. Ondan aonrıı ti
caret ve aaire iftti üzerinde koouımala
ra baılanacaktır 

Verilen malumata göre Suıığırlıkla 
lzmir araaında teaiıat yapılırken Aklıi
sardan lzmire kadar olan mmtakadalıi 
telgraf direklerinden iıtifade edilmesi 
kararlaıtırılmııtır. Çünkü bu mıntaka
daki direkler iyidir. 

Akhiııarclan Suaırbia kadar olan yer
lerde c!e kıamen direklerden istifade e
dilecek, kıameo de yeni direk dikilecek
tir. 

Ankara - lstanbul arasında yapılan 
muhabere için tatbik edilen tarifeye gö 
re 25 kilometrelik sahada birbirile ırö
rüımek için 15 kuruı, HIO kilometre i
çin 40 kuruş, 500 kilometre icin 75 ku· 
rut ,.~ 500 kilomPt•~den fazla mesafe İ
çin 1'ir lira Ücret alınmaktadır. 

I zmir icin de buna ,...öre bir tarife 
tatbik edil;,,esi kuvvetle .muhtemeldir. 
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Yeni usul bir dava temyizi 
Haltarun ycrzuı 

Bu gün avukatların aleyhine 
yazacağım. Hepsinin değil bir sı
mf avukatın •• ki adliye makinesi
nin pasıdır. Bilmem süıin biç avu
kat tuttuğunuz var mı? •• Ben tut. 
madım ama, tutuldum. Yani vak
tile avukatlık ettim Te batkalan
nın itini üstüme aldım. 

Efendim! Avukatlık aade ka
nun bilmek, ııüzel söz söylemek ve 
adam tanımakla olmaz. Onun ken 
dine mahsus bir edası, bir aabfl 
vardır. Hüner onu bilmektedir. 
Ben itte bu en mühim feyi bilme
diğim için •vukatlıkta senelerce 
beyhude parçalandım, çene çal
dım, kapı çaldım ve nihayet vaz
geçtim. Avukatlığa kabiliyetim ol
madığını geç anladım, güç anladım 
ama temiz anladım •• 

Avukatın edası da olur mu imit7 
Demeyin ••. Olur, hem avukatın bü
tün sermayesi bu edadır ••. Meseli 
size bir müfteri gelir .• Gayet basit 
bir it. Elinde senedi var. Noter se
nedi. Temiz bir alacak davası. Bir 
buçuk iki ayda tamam.. Evvela 
hiçbir fCY söylemeden milfterinin 
elinden senedi alacaksınız.. Ve: 

- Müsaade edin de bir tetkik 
edeyim. . Yarın tekrar tefrif edi
niz. • diyeceksiniz. • Tabii tetkik 
edecek bir fCY yok. Maksat her 
feyden evvel senedi elde ebnekte. 
Ondan sonrası kolay. Ertesi günü 
bu kolay dava hakkında föyle söy. 
liyecekıiniz. 

- Tetkik ettim. • Ciddi çalıtır
sak kazanırız. . Yalnız bana mü
racaat ettiğinizi kimseye açmayın! 
Çünkü. • • . Falan filin .• 

Eğer iti kolay gösterirseniz son· 
ra vazgeçer. . Kendisi dava açar •. 
Avukatın hüneri, iti müfkül göste
rip ancak kendisinin bunu bafara
bileceğine mütteriyi ikna etmek
tedir. Ocreti de pek birden bire 
söylememeli •• 

- Efendim! Para kolay! .• Piya
sa mailim! Hele davayı açalım da., 
Zabaliniz falan notere gidiniz. Bir 
vekiletııame çıkarınız •• 

Evvela senedi, sonra vekaleti 
aldınız mı, ondan sonra korkma
yın. • Ne zaman mütteriniz sizi zi
yarete gelse bir vesile bulup biraz 
para çekersiniz. • Bana temin et
tiler ki bir kaç sene evvel bir avu
kat (1200) liralık bir iş için 1300 
lira ücret almış. . Böylesi ednder
dir. Bunu her babayiğit yapamaz. 

Soma arada bir ümidi kesilmit 
görülmeli, bir kaç gün sonra tekrar 
ümit vermeli ve i,te o zaman para 
istemeli •• 

Para kazanmak istiyen genç a
vukatlara bu ufak nasihati unutma 
malarını tavsiye ederim. . Yalnız 
dikkat edilecek şey mütteriyi büs
bütün nevmit etmemektir. Çünkü .. 
Dinleyin: 

Bir kaç gün evvel Boğazdan i
nen bir vapurdaydım. Birisi yanı
ma, digeri kar,ıma iki kişi geldi • • 
Lakırdılarından anladım ki; d aha 
evvelden bir bahsi münakata et
mekte im isler. Bunlardan birisi 
Ermeni, digeri Arnavut veya Ma
nastırlı ••• 

Arnavut cebinden bir kağıt çı
kardı. Ermeniye verdi. . Ermeni 
kağıdı okurken batını sallıyor ve 
müstehzi müstehzi gülümsüyordu .• 
Nihayet dedi ki: 

- it bu değildir yavrum ..• 
- Neden bre kuzum? 
- Sen ağnamazsın. Sensin avu-

kat yoksa benim?. Böylem olacak 
olduktan soram, ben neyçün oku- , 
dar uğr-.tım? .. 

- Biz bir arzuhal verdik batki 
tibe. Koydu 28 eylUlde •• 

- Ne? 28 eylul mu? Mafettin 
itini! Kuzum sen ne karıtırsın bu 
itlere!. • Senin kanona aklin erer?. 
Hayır!. • Öyleysem ne berbat e- · 
dersin bir çuval inciri?. 

- Canım! Ne yaptık bre Vartan 
Efendi! •• Biz de istedik bir·ayak 
evvel. •• 

- Evet bir ayak evvel iti boznıı• 
' D -u1 ya. eg ••• 

- Niçin bozulsun? •• 
- Sen adamı · deli edersin be 1 

Bilirsin 28 eylOlde da•a ne de-
mektir?.. ~ 

- Ne bileyim?. 
- Ilı.! Bilmezsin de bu cahillik· 

len ne karıtınm kanoni i,Iere ... , 
Şimdi temizle bakalım. • 

- Ne oldu bre kuzum, bize de 
anlat! 

- Ne oldu? Ne olacak elinin kö 
rü oldu. • Ne istinaf ederim, ne 
temyiz ederim. . Ne halin varsa 
gör. Ben senin gibi sersem adamın 
itine bakmam •.. 

- Kızma be Vartan Efendi 1 
Var ise bir sakatlık düzeltelim! 

Ermeni avukat perdeyi daha fa2 
(Lütfen ahifeyi çrvırinfa) 
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( Fikirler ve İnsanlar ) 
Tenkit ve cevap 

-l&ıınm, 
9 ağuıto. tarihinde bu sütunlarda 

çıkan yazını görünce daha isminden 
~ninle münakat•J& gireceğimi anla
mııtım. "Tenkide cevap vermeğe mÜ• 
nekkidin hakkı var mıdır?,. Hayır 
diyeceğin belli; benim de, sırf itiraz 
için değil, samimi kanaatim olduğu 
için evet diyeceğim belli. 

Sanatkar uğraıarak veya uğraıma• 
dan eserini vücude getirsin, sonra mü
nekkit onun fena olduğunu aöyleain 
de sanatkar auımağa mecbur olsun, 
"Bu adamın aözlerine bakmayın! o 
anlamamııl,. demeğe hakkı olmasın!. 
Böyle istipdat olur mu? Zaten Hamit 
Necdet Beyin cevabında en çok neye 
sinirleniyorsun? Eaerini müdafaa için 
Andre Lhote'un sözünü zikretmesine 
değil mi? Sen onun yaptığı resimleri 
beğenmiyeceksin, fakat o: "Bunları 
falan ressam, falan münekkit beğen .. 
mişti,. derneğe hakkı olmıyacak •• Her 
münekkitte kendini böyle temyiz ka· 
bul etmez bir mahkemenin reiai san· 
mak illeti vardır; ben de tenkitlerime 
cevap verilince kızarım, üzülürüm, 
belki uykum da kaçar. Fakat hakaı· 
zız; çünkü aııl kızdığnnız, sinirlendi
ğimiz ıey tenkide cevap verilmeai de
ğil, bizim tenkidimize, bizim fikirle• 
rimize itiraz edilmesidir; yani her 
inıanda bulunan hodbinliktir. Senin 
eserini tenkit edenlere de senin cevap 
vereceğinden emin olabilirsin. Zaten 
kim, hang i sanatki.r cevap vermez ki? 
Vakıa çoğu yazmaz; fakat ahbap, 
me&lekdaş mecli&lerinde aöyler. Ama 
hepsi öğünmez, ekserisi: "Biz bu ka• 
dar yapabiliyoruz, o daha iyisini yap· 
sın!,, der; kimisi de: ''Ben ortaya bir 
eser koydum, kim ne derse desin!,, 
d e r; kimisi de sadece omuz silker. 
D ikkat et, böyleleri açıkça öğünen· 
lerden, hücuma geçenlerden daha zi· 
ya de kendini beğenmiıtir; münekkide 
cevabı sanatkar için bir tenezzül sa
yarlar. 

Şunu da &Öyliyeyim ki Hamit Nec
det Beyin resimlerini methetmek, sa• 
na kar§ı müdafaa ebnek niyetinde 
değilim; çünkü o resimleri maatteea
ıüf görmedim, görsem bile reaim hak· 
kında hüküm veremem. Fakat Hamit 
Necdet Beyin yazısını okudum; dağı .. 
nık, perişan bir yazı; ama, doatum, 
ne kadar canlı! Pek anlamadığım bir 
meseleden bahsetmesine, dağmıklığı
na rağmen sonuna kadar bir hamle
de okudum. Belli ki tam bir öfke ile 
yazmış. Hamit Necdet Bey kendini 
öğmekte belki haklıdır; fakat yazı 
yazan ressamlara çabnakta haksız. 
Hocası AndrC Lhote da yazar; kendisi 
de istese iyi, cins bir m.uharrir olacak! 

Hamit Necdet Bey senin tenkidine 
niçin bu kadar sinirlenmiı? Sadece 
sen kendisini beğenmedin diye mi zan-

Elif Naci'ye 

nediyoraun? Hayır, bilhassa yaptığı· 
nın doğru ve güzel olduğuna inandı· 
iı için. Aksinin aöylemnesini batıl, 
yanbı buluyor. Yanlııa, batıla hücum 
etmek herkeıin hakkı, hatta vazifeai
dir. Yazının bir tarafında: "Her fikir 
ıayaru hürmettir,. diyorsun. Bu aforis· 
mayı çocukluğumuzdan beri duyanz; 
fakat manasını bir türlü anhyama• 
dım. Her fikre hürmet etmek niçin 
lazım ııelain? Ya ortaya sürülen iddi
ayı tamamile yanlıı, zararlı buluyor· 
aak yine mi ausacahz? 

Her fikrin hürmete ıayan olması 
da fikrin mesuliyet kabul etmemesi 
gibi, iyi düşünülünce, fikrin kadrini 
düıüren bir iddiadır. Ona ehemmiyet 
vermemekten, fiil sahasına geçmedik
çe onu yarım, kısır saymaktan ileri 
gelir. Hele her fikrin hürmete ıayan 
olduğu iddiası bir münekkidin ağzına 
hiç yaratmaz. Mademki öyledir, her· 
kesin eserini ne diye tenkit edersin? 
Tenkit nihayet bir kitabı okuyacak, 
bir resmi aeyredecek olanlara tesir et
mek için değil midir? Her eser bir 
fikir mahsulü değil midir? O halde 
esasen hürmete §ayan olan bir ıeyin 
kusurlannı •ayarak herkeai ona hür· 
met etmemeğe davete ne hakkni var? 
Münekkit bazı görüıleri, bazı fikirleri 
çürütmeğe çalqır; onlan yanhı, yani 
hürmete ıayan bulmadığını gösterir. 
Buna hakkı vardır; fakat o fikirlerin, 
o görüılerin sahibi de çıkıp onlan 
çürütmeğe o kadar haklıdır. 

Hem her fikrin hürmete ıayan ol· 
duğunu söylemek hiç bir ıey aöyle· 
mek değildir; çünkü olmadığı iddiası 
da, bir fikir olmak haysiyeti ile, yine 
o hürmeti iatiyebilir. 

Ben sa.dece hürmet edilmesini, yani 
münekkidin sözlerine ehemmiyet ve .. 
rilip onların cevaba, icabında hücuma 
layık hulunmasıru istiyorum. Münek
kit ne temyiz kabul etmez bir mahke
menin reisidir, ne de sözlerine aldırıl· 
mıyacak bir zavallı. Tenkit de, her 
sanat eseri gibi, bir fikrin, bir görüıün 
mahsulüdür; onun verdiği hükümler 
de münakaıa edilir. O da tenkit edi
lir, yani ona cevap verilir. Sanatkirın 
tenkide cevap vermelie hakkı olmadı· 
ğını aöylemek, iyi düşünülünce, tenkit 
hakkını inkardan başka bir §ey de
ğildir. 

Ama bize cevap verilince biz sinir
lenir, üzülürmütüz ! Tenkit ettikleri
miz de sinirlenip üzülmüyor mu? Di .. 
timizi sıkıp öfkemizi yener, eserimizi 
veya tenkidimizi beğenmiyenlere -
icap ederae - cevap veririz. Yalnız 
bir yerde cevap vermeğe hakkımız 
yoktur: o da münakaıanın lüzumsuz 
olduğunu anladığımız zaman. 

Belki benim sözlerime de kızacak
sın; zarar yok, münakaıadan bir fay
da umuyorsan cevabını beklerim. 

Nurullah ATA 
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la yükselterek: 
- Ha! Sen düzelteceksin! Bu 

suratılan mı?. Ben onu tatilden e· 
vele koyacak idim. • 

- Ama kuzum. Vermedin iatİ· 
dayı muddeti içinde •• Ne yapayım 
ben de 9afırdım •• 

- Sen zaten fll'kmın birisin! 
Ne tatıracakam. • Ben albk !ar
tık? ıenin avukatın değilim •• Gel 
de yazıhaneden vekilletnameyi al! 

Ben görüyordum ki; Ermeni a
vukat ileri gidiyordu. Bir mütteri
ye kendinden habersiz bir istida 
verdi diye bu kadar çdatılamazdı. 
Vapurun ufak salonunda bu iki ki· 
ti araımdaki adeta kavga bütün 
yolcuları alakadar etmitti. • Ya
Vaf yavat Ermeniye kızmıya ve 
Arnavuda acmııya bqladım •• 
Mü9teri gene mülayemetle sordu: 

- Ne yapalım timdi. Acaba ge
ri alabilir miyiz arzuhali? •• 

- Arzuhal geri alınır?. Orası 
eskici tükaru değil mahkemedir. 
Mahkeme. • • Ağnadın! Kendi e
lin ile kendini mafettin ! Benim de 
namusumu iki paralık ettin. • Ben 
böyle davaya adnni kanttırmam. 
Otuz senedir bu piyasadayım. Se
nin gibi aptal mütteriye dütmemİ· 
tim. • Ağnadın sözümü. • Ne halin 
var İse gör. . Kendin itiraz et, ken 

din istinaf et, kendin temyiz et 
ben •• 

Birden bire Ermeninin suratına 
bir tokat, bir de öteki yanağına. • 
Herif neye uğradığını anlamadan 
gendim Arnavut mütterisinin önün 
de yerde buldu. • Arnavut : 

- Al bre vartan! İtte sana isti· 
naf ! Al sana temyiz! Al sana ve
kaletname. • Dedikçe yapıftırıyor
du. • Hemen bir kaç kiti araya gir 
di. • • Lakırdının kıvamını kaçır
mıf olan Ermeniyi sabrı tükenen 
Arnavudun elinden aldılar •• 

Bu sefer Arnavut mütteri, mat· 
buat kanununun bü sütunlara der· 
cini menettiği bir çok teYleri, avu
katın yakın uzak akrabasına iza. 
fetle söyleyip duruyor. Öteki de 
üstünü batını süpürüyordu. • Ben 
sandım ki; Köprüye çıkınca poli
se müracaat edecek. • Lakin daha 
it o kerteye gelmeden avukat: 

- Ne kanını döndürdün be yav
rum! Ver bana arzuhal numaranı 
de ben iti takip ettiririm. Demez . ., 
mı •.• 

Arnavut biç tavrını bozmadan 
cevap verdi. • . · 

- Gördün ya Vartan Efendi. 
Ben nasıl temyiz ediyorum itimi? .. 

Beraberce köprüye çıktılar ... 
FELEK 
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İnsan kuvvetlenmek ıçın 
ne yapmalıdır 

Hekime müracaat eden kimselerin 

HİKAYE 
Ortasından yapışık lira 

çoğu zayıflığından ıikayet eder ve bu· Ali Rıza Efedni 0 aktam eve dön· 
na bir çare bulunmasını ve kuvvetlen· düğü zaman, kapıyı açan karısı çıkıt· 1 

bana •• Al §U başkasını .. Ben onu aüre
rim. 

mek için ilaç verilmesini ister. llaçla tı. Elile Drvardaki &aati şahit göstere-
kuvvet kazanılamıyacağını ve böyle rek: 

1 - Sür ya •• Bu zamanda bir lira bir 
liradır, mademki aana yutturmuılar, 
sende yutturacak başka bir aptal bu· 
lursun. 

bir ilaç mevcut olınadığını bekim aÖy· - Bu vakitlere kadar .t.redeain 
)ediği zaman hayretler içinde kalırlar. herif? diye bağırdı, gene meyhaneye 

Bir bardak su eczabanelerde satı- uğradın galba .. - Sen merak etme •• 
Ali Rıza Efendi karısrna "ıen me ... 

rak ebne" dedi amma, ne kadar uğ .. 
raıtıysa da lirayı kimseye süremedi. 

lan en iyi kuvvet ilacından daha fay· Ali Rıza Efendi gülümsedi: 
dalı olacağı muhakkaktır. - Ne olur karıcığım, kırk yılın ba-

Kuvvetlenmek ve zayıflığını gider• tında bir defa .. 
mek istiyen kimse vücudunun bütün Her on beş günde Ali Rıza Efendi Şerife Hanım her akşam kocaaı e

ve girerken ilk suali olarak sorardı: 
- Lirayı ne yaptın? 

aksamının faaliyetini artırmıya çalı§• diğer bütün amele ve ustalar gibi çalış· 
malıdır. tığı fabrikadan yanm aylık alırdı. Ak

şam fabrika çıkışı, amelenin hemen hep-
Adalelerin büyÜyÜp kuvvetlenme· si civardaki Kostinin arkası bahçeli 

sine sebep olacak olan şiddetli vücut meyhanesine uğrarlar, güle, konuşa ça .. 

- Cebimde duruyor, kimseye süre-
medik. Tülüncüye verdim almadı, aş
çıya verdim almadı. Kostiye gittim. 
"Ben müşterime böyle para vermem" 
diyor. 

idmanlan, cimnastik ye egzersizler kıştınrlardı. Bu bir aletti ki, menşeini 
yapmalıdır. tarihin karanlıkları içinde arayıp buluş-

Çok yürümek bu meyanda tavsiye turmak kimsenin aklına gelmemişti. 
edilecek en iyi idmanlardan ve en fay. Kostinin bahçesinde her on beş günde 

- Görüyorsun ya, yer yüzünde sen 
den aptal daha bir kişi bile yok. 

dah vasıtalardandır. Yürümekten ;8 • bir böyle safa alemleri kurulurdu, Ali Bu söz Ali Rıza Efendinin izzeti nef 
sine dokundu: tifade görmek için de her gün yÜrü· Rıza Efedi de bu eğlenceli akşamı eve 

meli ve git gide mesafeyi artırmalı ve geç dönmek babasına da olsa bıraka· 
nihayet dört beı mile kadar çıkarma· mıyordu. - Sen merak etıne. Ben onu aürmez 
lı. Fakat böyle her geç geliıte de karı· sem, bana da adam demesinler 

B .. 1 h ·· ·· ·· f · Ertesi gün tekrar lira~ aürmek te-oy ece er gun yurunen mesa eyı aı tarafından haılanırdı. Bu haılan• '· 
notederek nihayet bir ay zarfında elli mak ta bir adet hükmüne girmiıti. ıebbüslerine devam etti. y alruz bu-
al ·ı "k f ı " " nun bir mahzuru vardı. Lirayı sürmek tmış mı nıı tarı mesa e yo yurume· Şerife Hanım meyhaneyi sevmez ve 

1 1 maksadile ya ayak üstü bir yerde bi· ğe ça ışına ı. kocasının on be§ günde bir olsa ora· 
ra içiyor, ya lüzumu yokken bir pa· Yenilecek ıeyleri iyi intihap etmeli ya uğramasını çekemezdi. Bu haşlama ket sigara alıyor, ya bir dükkana uğra 

ve adalelere (etlere) kuvvetverici ve ve hatlanma faalı da bittikten sonra, b 
yıp öteberi satın alıyordu. Karısı u 

besleyici yemeklerden olmaama dik· Ali Rıza Efendi cüzdanını açar, ka· lüzumsuz masraflar karşmnda köpür 
kat ebneli; et, balık. yumurta, tavuk zancmdan evin payını ayırır ve kansı 
gibi (protein) li yemeklerden münasip na verirdi. Şerife Hanım her defasın dükçe, 
miktar pişmit sebze ve çi salata ile bir da eve ayrılan payı az bulur, kocası- Ali Rıza Efendi: : 
likte her gün yemeğe gayret etm.,li. nın kendine ayırdığını çok gördüğü i - E, ne yapalım, lira cebimizde mi 

· ·· 1 · d d kalsın? diyordu. Hiç bir yemek vücudumuza kuvvet çın soy enır urur u. 
Muvaffakıyetsizlikler devam edin· 

veren hususi bir hassaya malik değil- - Alm teri dök, kazan. Sonra gö.. d · ce, Ali Rıza Efendi yeni bir ıey üıun 
dir. Niıastah, şekerli mevattan çok tür elin gavuruna ver. Şu meyhanele dü: 
yersem vücuduma kuvvet verir zanne- ri bir kapatsınlar da, zıkkım yüzü gör 
derseniz bu türlü yemeklerin böyle miyesiniz İnşallah... - Anlaşddı, dedi, bunu gündüz ge 
· ı· b. h 1 d " d riremiyeceg"im. Çünkü gündüz herkes 

gız ı ır assası o ma ıgmı •onun a O akşam da her şey on beş günde " 
1 d - h t tm · · görüyor, fakat gece •. Geceleyin mut an a ıgınız zaman ayre e eyımz. bir mutat olan cereyanını takip etti. 
Manit karbon cinsinden olan me- Yalnız bu defa bir fevkaladelik ol- laka geçiririm. 

vattan pek çok miktar yiyenler ekse- muştu. Şerife Hanun paraları sayar- Ali Rıza Efendi lirayı sürmek ba· 
ri onları terk ile yerlerine yukarıda ken liralardan bir tanesinin ortadan hanesile bu defa geceleri de evden çık 
iomi geçen hayati şeylerden yedikleri yapıştırılmış olduğunu gördü, dikkat· mağa başlamıştı. O meyhane senin, bu 
zaman daha ziyade kuvvetlendiklerini le baktı, numaralar değiıik .. , kahve benim dolaşıp duruyordu. 
anlarlar. Bunlara hayati gıda diyo• 

·ı B' h k d Mu""teakıp geceler, karısının itirazla ruz. Sebebi, bunlar vasıtası e höcre ır say a opar ı: 
teıekkülüne mahsus anasırı vücudu- • - Gördün mü yaptığını herif, dedi rına, vaveylalarına_ homurdanmaları· 

ge me Parayı yutturd lar • na Kun. na rag" men, Ali Rıza Efendi geceleri muza ithal ediyoruz. Ç z u a .. 
Hazun vazifesini yap<lJ' aza yemek- bilir, ne kadar ziftlendin ki, gözün al çıkıyor, ya kahvede, ya meyhanede ar 

lerden bu mevaddı ayırıp vücudumu· dığm parayı bile görmüyor. kadaf arıyor ve buluyordu. Çünkü bir 
defa da çıkmağa alışmı§tı. 

za sindirmek ve yerleştirmek için kafi Şerife Hanım numaraları değişik 
derecede hareket ve idmanlar yap· lirayı kocasına gösterdi. Bu işe Ali Rı Bir akşam gene böyle keyifli keyif· 
mak laznndn- ki, bu suretle kanm de- za Efendi de canı sıkıldı: li çıkmağa hazırlanırken birden bire 

d t b .• h ld b lunm 1 r sapsan kesildi: veranı a a n a e u Uf 0 u • - Ulan Kosti alacğm olsun, dedi, 
Bazı kimseler pek fena adet edin· acelemden istifade etti, geçmez para· - Vay canına, dedi, lira yok. 

mit ve Öyle alışını§ oldukları için hep yı dayadı. Bunda da kabahat sende ya. Bütün ceplerini araştırdı, cüzdanını 
rahatsızlıklarından şikayet eder ve Eve geç kalacağını diye.. karıştırdı. yok, yok, yok. 
sızlanırlar. Zaaf ve dermansızlıkları· Fakat Şerife Hanım bu kabahati ka Bu defa dııarıya çıkınak için sür· 
na bir çare bulunmasını isterler. Acı- bul eder mi biç! Açb ağzını, yumdu gÖ mek li.zım gelen parayı karısına gös-
nırlar ve vakitlerini daima böyle ah zünü ••. Gır, gır, gır söyleniyordu .. Ali teremedi. Ali Rıza Efendi farkında ol 
vah ile geçirip başkaların~an yardnn Rıza Efendi kısa kesmek için: mıyarak, sabahleyin lirayı birisine sür-
dilenirler. Bu halde bulunanlar hiç bir _ Ağlama yahu, dedi, ver 0 lirayı müştü. 

vakitte böyle durmakla fıiyda göre- '••••••••••••••••• ••••••••••••• mezler ve kuvvet kazanamazlar. Ve --
muhtaç oldukları kuvvet ve iyiliği el- LEYLi • NEHARi ._ KIZ • ERKEK <f /· .~:. ·, . : • 
de edemezler. 

Bu gibi kimseler böyle durdukça 
kuvvet ve sıhhat asla kendilerinin a .. 
yağma gelmez.. Asıl lazım olan bun
lar kuvvet kazanmak ve sıhhatlerini 
düzeltmek için bu hususta faydaları 
görülmüş sağlam yollara ve hakiki u
sullere müracaat etmeli. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Fikret ihtifali 
Filorinalı Nazım Beyle kerimesi ıa· 

ire Meliha Hanım tarafından bugün 
saat 15 te Eyüpte Tevfik Fikret Be· 
yin kabrinde bir ihtifal tertip edilmiı 
tir .. lhtifalde Eyiip gençler birliği ve 
sair zevat bulunacaktrr. 

1 RADYO 1 
Bugünkü proğram 
ISTANBUL , 

18 Gramofon. 
18,30 Frau&ızca der• (Mü.ptedilere mahıu•) 
19 Udi Refik Tal at Bey ve arkadatları. 
20 Bedayi.i Musiki Hey•eti 
21.JO Gramofon 
22 Anadolu Ajansı, Boraa baberi, ıaat ayarı 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Cramo$on. 
18, : Sa!on orltestt'alt. 
18145 : A!aturka ıaz:. 
19.45 : Dan.J. musikiai. 
20,15 : Aja.n.4 haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21,05: Hafif orkestra muıikiai, 22,10: Haber~ 
ler. 22,35: Lehli muaikisi. 23ı D&h.ı muaildsi. 
23, 45: Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Tiyatro. - Haberler. 23: Sisan muıiki• 
ai. 

ViYANA, 518 m. 
21,25: "40 7a1mdaki kadın., ismindeki piyes 
23,20: Senfonik radyo orlr:estraıL 

MILANO, TORINO FLORANSA. 
20,25: Müsahabeler. - Plak. 21,35ı ; :Karrırk 
netriyat. 

PRAG, 488 m. 
21,05: Karıtık orketra musik:iıt 23: Sonbaber• 
ler. 23.20: net eli muıiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pl3..k 14: Hafif muiki. 18: Aı· 
lceri konııet-. 19,20: Devamı. 20: Muhtelif. 20,20 
Muhtelif aletler ile parçalar. 21: Radyo orkeıt 
raıı. 21.50: Devam;. 22.20: Halk musikisi. 

BRESLAU, 325 m. 
20: MilH netr.iyat. 21: Neıeli ne.triyat. 22,10: 
Büyük lconıet'. 23,40: Haberler. 24: Dana mu• 
ıikiai. 

Devredilecek ihtira beratı 
c Tayyarelerin satıh hamiline (ka<JJat) 

ait Mabat» hakkındaki ihtira için İs· 
tihsal edilmİ§ olan 25 Ağu.stOll 1928 f.a. 
rih ve 1357 ;ıumaralı ihtira b&atı Üz>e· 

rindeki hukuk bu l<erre başkasına de
vir ve yahut icara verileceğiaıden bu 
l>usu"ta fazla malumat edinmek arzu e 
den zevatın İtanbu1d.a, Bahçe ka.pıda: 
Taş haınmda 43-48 numaralarda kain 
vekili H. W. St<ıck efendiye müracaat 
'!tmeleri iliin olunur. (6310) 5409 

lnk lip Liseleri 
Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 

Müessisi : Nebi Zade Hamdi 
Kay.it ve kabul mı.ıamdle.sine başlamıştrr. Resm! mektıe,p1e<re muadeleti Maa

rif Vekaletince ta~dik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talıim 
heyetine mali~iT. 

Eonebi 1isıanı tedriısa.tma ilk kısımın .son iki smıfmdaın başlanır. 
Demler haridnde ayrıca ıpaTasız lisan kuırkm vardır. 

Cumadan mada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olıuııabiıllic. 

-· Cağal<ığ1u Yanık Saraylar Ca<lıdıeısi (6460) - 5572 -· 

1 Evkaf m1idlrlyeti ilaaları 1 
· ~ı ----------------

1 - Mahmut Paşa ve Rızapaşa caddelerinin birleştiği dört 
yol ağzında altında büyük mağazayı ve fevkinde anjesol katla
rını müştemil Küçük İzmirli oğlu hanı namiyle maruf 254 ve 
258 cedit No. lu Vakıf akar. 

2 - Ankara caddesi üzerin de Milliyet matbaası ittisalinde 
96 No. lu tahtında bir dükkan ve fevkinde altı oda vesaire müş 
temilatr havi her türlü ticaretgah olabilecek Vakıf akar. 

3 - Sirkeci civarında Tramvay caddesi üzerinde Köprülü 
han kapısı hizasında 42 ve 44 No. lu dükkan. 

4 - Beyoğlunda Ağahamammda maruf Üçüncü Vakıf ha
nın maa müştemilat altı oda ve banyo ve saire müştemilatı ha 
vi 9 No. lu dairesi. 

5 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Telgr 
af sokağında 2 - 4 No. lu apartımanm dört oda bir mutfak ve 
ıaireyİ müştemil altıncı dairesi. 

6 - Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Zanbak soka
ğında 5 No. lu hane. 

7 - Beyoğlunda Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Ab· 
dullah sokağında 16 No. lu hane. 

8 - Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çakmak soka 
ğında 19 No. lu hane. 

9 - Yeni Bahçede cadde üzerinde 16 - 38 No. lu han ve 
kahvehane. 

Balada muharrer emlak 935 senesi Mayıs nihayetine kadar 
kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Ağus
tosun yirmi sekizinci pazartesi günü saat on beşte yapılacak
tır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müra 
caatları. (3872) 5220 

Mütekaidin ve Eytam ve Eramilin Eylül 933 maaş 
yoklamalarının icrasına .başlandığından mahalli ihtiyar he
yetlerince tanzim ettirilecek yoklama ilmühaberlerinin Kay 
makamlıkça tasdikından sonra ve 25 Ağustos 933 akşamına 
.kadar İstanbul Evkaf Müdüriyeti muhasebe kalemine tevdi 
eylemeleri. (4196) 

lst. IV1r. Kumandanlığı 
Sahnaima kom. ilanları 

Merkez K. ihtiyaci için on 
iki bin kilo zeytin yağı müna
kasa ile alınacaktır. İhalesi 
5-9-933 salı gÜnü saat 14 ten 
14,30 kadar yapılacaktır. Ta 
liplerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasa gÜ 
nü belli saatte Merkez Satın 
Alma Komi:ıyonuna gelme 
leri. (158) (4001) 5371 

* * * 
Harbiye mektebi için üç bin 

kilo Zeytin yağı aleni münaka 
sa ile alınacaktır. İhalesi 5-9· 
933 salı günü saat 14,30 dan 
15 e kadar yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa 
günü belli saatinde Merkez 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. (157) (4003) 

5373 
••• 

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

5374 
* . * 

·Harp Akademi~i hayvanları
nın ihtiyacı için yirmi bin kilo 
arpa 21-8-933 pazartesi günü 
saat 1 1 den 1 1 ,30 za kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ev
saf ve şeraitini görmek İste
yenlerin her gün ve pazarlığı
na gireceklerin teminatlarile 
belli saatinde Merkez Kuman• 
danlığı Satın Alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(168) (4046) 5426 

* * * 
Merkez Kumandanlığı-

na merbut kıt'at ve Müesse
sat ihtiyacı için beş bin kilo 

makarna ile bin kilo 
Şehriye 21-8-933 pazar gÜnÜ 
saat 14 le 14,30 za kadar pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek İsteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girişecek 
lerin de belli saatte Tophanede 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (196) (4145) 

5510 
* * .. 

Levaznn Eşya ve Teçhizat 
anbarına ait 7 kalem muhtelif 
eşya ve Maltepe Askeri Lise· 
sine ait 4 kalem köhne bakır 
ayrı ayrı müzayede suretile 
20-8-933 pazar günü saat 15 
ten 16 ya kadar müzayede su 
retile satılacaktır. İsteklilerin 
Eşya ve bakırları görmek i
çin mahallerine şartnamesini 
görmek için her gün ve müza 
yedeye girişeceklerin belli 
saatte teminatlarile Tophane· 
de Merkez satın alma komisyo 
nuna gelmeleri. (190) 
(4150) 5539 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı için alınacak otuz beş 
bin kilo koyun etinin pazarlı
ğında talip zuhur etmediğin
den pazarbğı 31~8-933 per 
şembe günü saat 14 den 
14,30 za kadar yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gÜn ve pazarlığa gi 
rişeceklerin belli saatte Mer
kez K. satın alma komisyonun 
da hazır bulunmaları. (199) 

(4153) 

lllilliy~t"' 
Aann uındesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 
Tiirki7e içia Haric icin 

L K. L K. 
3 •Jlıiı 4- ·-• .. 7 IO 14-

12 .. 14- 21-

Geleo nralı:: seri ••rilmea.- Müddeti 
aeç.ell 11ü.alaalar 10 luıraıtlll'.-- C...ete Ye 
matb&aya ait iıl•r içia mlldirj7.t• 1»ıG .. 
rac.aat edilir. Gazetamia illnlann •••'•· 
Jiyetini kabul etmn. 

BUGüNKU HAVA 
YeıilL:öy haYa ruat mulcezlndea aldı

imuır.: n:aalUmata nauran busün lıa•a açık 
ReçKektir. 

Dün ha.•a tazyiki 761 milimetre bara· 
ret t'H. fazla 27 en u 20 derece idi. -----------



Türkif e yüzme birinciliği
ni Istanbul kazandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
ldplerimiz olacaktır. Karamürsellile
rin bu tarzda yetiımelerinin en büyÜk 
a...illeri hatlarında spor aeyen ve onun 
memleket gençliği için ne kadar elzem 
olduğunu hazmetmiı, kaymakamlan 
fııuri ve belediye reisleri İsmail Beyle
rin bulunmasıdır. Bu iki bükiimet ada 
mı, Karamürsel sporcularına çok yar 
don etmekteler ve onları memleket 
aponınu tam mi.naaile temsil edebile
cek bir kabiliyette yetiıtirmektedirler 
Kendilerine memleket sporu namına 
teıekkür ederiz. 

lzmir mıntakaaı yÜzÜcüleri de ol
dukça iyi bir vaziyettedirler •. Bilhas· 
sa Alp Bey İstanbul mmtakaaı kurba 
lamacılardan çok İyidir. Bu çocu· 
ğun atili hakikaten ender bulunur bir 
stildir. Yanı umumiyetle heyecanlı ol
muı ve zevkle aeyredilmiıtir. Müdde· 
ti nizamisi olmadığı için müsabaka ha 
ricinde yÜzmek mecburiyetinde kalan 
kıymetli Salimimiz bize dün iki yeni 
Türkiye rekoru daha verdi. Bu rekor• 
lar ıunlardır: 400 metre serbest ve 
1500 metre serbest. 

400 metre serbest ve 1500 
metre serbest 

Her iki yanıta da karııamda sıkı 
rakip olarak Karamürsel mıntakasm• 
dan ihsanı bulan Salim bütün enforii· 
nü sarfederek 400 metreyi 6,20,6 da a· 
laydı ve gene kendine ait olan 6 saniye 
indirdi. 1500 metrede de ayni tarzda 
yüzerek Türkiye rekorunu hem kendi 
kırdı ve hem de sıkı rekabet dolayı
sile ihsana kırdırdı. 

Salimin müddeti 25,44-4 tür. lhsa· 
nınki iae 25,45,8-10 dur. 

Bu yeni rekor e~ki rekordan iki da
kika daha dütüktür ki bu da çok mü
him bir iştir. 

Bundan başka genç Beykozlu Saf
fan mmtaka ikincisi olarak girdiği 200 
metre serbest yÜzmede 2,50,6-10 yap 
mağa muvaffak oldu ve bu suretle rea 
men mıntaka 200 metre rekortmenli
ğini kazandı. 

Yarı'}Laınn teknik netayiıci şuıhıır: 
100 metre serbest 

Bu yarış, İwıir mıntakasından Alıp, 
İ~tanıbuıl mıntakasından Orhan, Ba.nıdır 
madan Şakir, K.ocaeli mıntakasmıdan 
lrunahl girdi.Ier. 

Netüoode, lıstaıni>u~dan Orhan 1,13, 
1-10 ile birinci, Bandıırmadan Şaki~ 1, 
17 4-10 i.le ikinıci, K.ocae1i mmıtakasm.
dan İsmaLI 1,21 1-10 iJeüçüru:ü, İzmir 
mm~akıasmdan 1,21 6-10 ıilıedördüru:ü ol· 
muşwr. 

100 metre sırt serbest 
Yaırışa, beş mırnaka da gwdi •. Anka

ra.daill, Azmi, lzınirden Saılfilıattın, İs
tanbuldan Orhan, Bandırmadan Şamil, 
KocaeHden Ali Haydar girdiler Netiee 
de: 

Kocaeliden Ali Haydar 1,36 6-10 ile 
birinci, İstanbuld.?~' Orhan 1,38 8-10 ile 
ik>n.ci, Bandırına,dan Şamil 1,47 ile ü
çürucii, !zmirden Salahattiıı l,5Ş ile dör 
dünıcü, Ankaradan Azmi, 2,07 2-10 iJe 
beşinıci oLclıulaT. 

200 metre kurbağalama 
Bu yarışa, İzmirdoo. A1p, Bandırma

dan Hüseyin, Kocael>den Y1lSUf girdi
ler. Neüce de: 

İzminden A~p 3,19 8-10 ile birinci 
(yeni Türkiyerek.oru) :&oc!!eıliden Yu
suf 3,44 2-10 ;,ıe ikinıci, Bandırmadan 
Haısa.ı 4,05 ile üçüneü olmuşlarıdı:.r. 

400 metre serbest 
Bu yarışa beş mmtaka da girdi. An

kara.dan Aptullah, İzıniııden A4>. 1.ıruı
buJdan JVLehti, Bandırmadan Ali Osman 
Kocae.IJ,den Ilıısa•ıı ve müsabaka harici 
lstanbu1doo Salim Beyi rekor yçmak 
için. Neti.cede: 

Mıe.hti lstanbuıl 6,25 2-10 ide bir.in.ci, 
İhsan Kocaeli 6,36 6-10 içİ!ll!Ci, AllP lz
nıir üçüncü, A1i Os.man Bandımna 7.37 
ikdöııdüncü, A,ptıuhlah Aınkara 7,44 8-10 
ile beşiaıci olmuşl.ardır. Müsabaka hari
ci yüzen Salim, 6,20 6-10 .iı1ıe yerui Tür
kiye rek-0nu yaıpmıştır. 

200 metre serbest 
Bu müsabakaya dört mmıtaka girmiş 

tiır. Netice: 
• Istanbuldan Saffan birinci 2,50 6-10 
Yeni Türkiye rekoru, İumrden Rasim 
2,56 1-10, üçüın_cü Kocaeliden lsımaiJ. 
2,58 9-10, doo.dün.cü Ba.ıd:ımınıdan Meh· 
met. 

4 X 200 bayrak yarışı 
Dört mııil'taka gondi. Birmoi, 1ısıtaın

bu,ı 12,15 7-10, ikiııc:CK.ocacli 13,13, ü
çüncü, Bandırma 13,53 döndüıncü İzmir 
14,34 6-10. 

1500 metre serbest 
Netiıcede, 
Kocaeliden İhsan hirinıci 25,45 1-10 

Ye.ni Türkiye relroııu. Is1ıanlbuJıd.a:n Tı0· 
illa ikİ.'llc.i 27,30 2-10, İzıınlıden Rasim 
üçüncü 27,38 4-10, müısaıbaka hmıiıc.i yü· 
ZOn İstanbuıLda.n Salim 25,44, 4·10 iJıe 
Türkiye rel<ıo.ııu ya,pmıştı:.r. 

Türk bayrak yarıfı 
B>riıı.ci İataııbuı., 6,30 7-10 yeni co

knr, ikio,c.i, Kocaeli 6,47 üçü.Cü İzmir 
6,53 4-10 Bandırma mmtaka diıskaliıfe 
e.diJaniŞ>tir. 

A1ılaına.laoda: İstanbuldan Ahmet 
l'rampellerde 61,52 ve kulede 40 92 pu 
'Van a.larak Türkiye hiırlııı<;.;si ~tıwr. 
lltnUllli pu.yan şöy.Leıdü-: 
B İstaınıbul 107, Kocaeli 84, İzmir 53, 
k:'ndırma 37, Ankara 4. Bu senıe Tür
d~ye .~loiıncisi olan Kocaeli geçen se'!le 
Ol'dunıcü idi. 

Yeşilköy yarışları 
b .. Diin Y eıilköyde, Y e§ilköy spor klü-

u tarafından tertip edilen yÜzme, kü-

pl"ek1 ve yelken müsabakaları, Y eıilköy 
a aa otel" · b" 
k 

ının taraçaamı dolduran ır 
ÇO seyirciler .. h . d l 
tı N 

. nıuvace esın e yapı mıı· 
r. etıceJer §unlardrr: 
• lOO metre aerbeat yüzmede birinci 

r ~det Bey, 2 inci M. Arn ld 3 .. .. , V .k o , uncu 1v... otı as. 

400 metre yüzmede, birinci Şinasi, 

1 

At yarışları 
Y an1 ve islah encümeni tarafından 

tertip edilmi§ olan at koşularının dör
dücüsü bugün yine Veliefendi yarış ma 
hallinde yapddı. Ve bir çok meraklılar 
tarafından alaka ile takip edildi. 

Birinci kotu - Dört ve daha yukan 
yaştaki yanm ve halis kan arap at ve 
kısraklara mahsustu. Mesafesi 2,000 
metre olan bu koşuya on bir hayvan gir 
di ve bunlardan Ankaralı Ahmet efendi 
nin Tayyari birinci ve :;,_emal efendinin 
Aldervişi ikinci oldular. 

ikinci koşu - Dört ve daha yukan 
yaştaki yerli yarnnkan lngiliz at ve kıs 
raklarına mahsustu. Bu koşu günün en 
güzel ve muvaffakiyetli koşusu oldu. 
Mesafe, 2,400 metre idi iştirak eden ye 
di ıhayvandan Ahmet ve Fikret Beylerin 
Y ddıruru birinci, Eınir Salih efendinin 
Klasi ikinci oldu. 

Üçüncü koşu - iki ya§mdaki yerli 
baliskan İn>J:iliz erkek ve diıi taylara 
mahsustu. Mesafesi 800 metre olan bu 
koıuya sekiz hayvan girdi ve bunlar
dan Ahmet ve Fikret Beylerin Marma 
rası birinci, Eınir Salih efendinin Kö
semi ikinci geldler. 

Dördüncü koıu - Günün en hararet 
li koşu su bu idi. Halis kan ;ngiliz at ve 
kısraklar arasında yapıldı. Mesafesi 2 
bin dört yüz metres idi. Dört hayvan 
girdi ve Akif Beyin Bekôri birinci, Ah
met ve Fikret Beylerin Piperi ikinci ol-
du. Bir pat farkla da Prens Halim B. 
in Aknatonu Ü{:Üncü oldu. 

Beşinci koşu - Dört ve daha yukan 
yaıtaki yerli yanm ve haliskan arap yal
nız kısraklara mahsustu. Mesafesi 1800 
metre idi ve beş hayvan iştirak etti. 
Mehmet efendinin Leylası birinci ve 
Şeni ikinci oldular. 

Tenis maçları 
Çeleç kup tenis turnovasının finalleri 

üd yapıldı. Tek finalde Şirinya Meh
'l'et Karakaşı 6/4, 6/1 ve 6/ 2 ile yene
rek kupayi bu sene de muhafaza etti. 

Çift maçlarda Suat - Şirinyan çifti 
Şodvar • Trebugof çiftini 6/ 2, 5/ 7, 6/ 2, 
6/1 ile yendiler. 

Tashih 
Geçen günıkü nüshamızda, şarıpı ya

:rışl.a:rı dolayiıshle l:ıir yazı çıkmıştı. 
Bu yazıda birinci ge.len ile ikiınci ge

len arasmdaki, zaman faırki. bir saniye 
diye tertip hatası olarak yazıllmıştrr. 

Hatbuki müddıet bir dakika 17 ooni· 
yedir. Tashih eder ve özür <liıleıriz. 

.y. .y. .y. 

Böcek sahibinin bir mektubu 
Milliyet spor muharniri beyeıfiendiye 

Muhterem efendim, 
16-8-933 ta.-ih1i Mi1liyet gazeıtesinin 

spor sütünJarında ye1ken yarışlıa:rmıda 
vul<uıbulan ve şahsıma taallıuk eıclen bir 
hadise hakkında zatıaı1elerind tıenvir 
mecbu riyetiıni hisettim. 

Filhakika o gün yarışta şimdiye Jr.a. 
.dar gömnediğimi yeni biır (Şaııpi) orsa
ma geçerek uzun miiıdtlet seyrime hail 
oldu ve bu şarpiy.i Gaılataşamy lolübün 
den Edip bey kuJJarunakta .iıdi bendeniz 
İstanbuıl den:iZG>hk heyeti az.a:ımıdan ol 
duğum ve müsabakaya Edip Beyin gir
~diğlıni bildiğim halıde o dakikada 
müsabiık vaziyetinıde bulııınıdıu ğundan 
(yarışa dahiıl cilıu.p oJ.madığıru, müsaba
kaya dalıiıl ise ruizaı:nnameye t.evfik ha 
Telret ~si ica.p edıeoeği) yoJıımclaki 
teıwı.rıme (yarışa dahi 1im trıamoı1a e't de 
geç) cevabını almış isem de mese~enin 
mürettep Olmadığı gibi bu işte ldübüın 
bir suınu taksia:i olmadığına l<aniim. 

Yarış sehven yazıldığı gibi l saıniye 
farkla değil bir dakika -0nyedi saniye 
1.17 ara ilıe bitlmiştir hana vıerlkn aı· 
parizin bu mesafeyi kapaınağa kiif.i ge 
lıemiyeoeğirui zanıetmektıeyiaı. 

Bu mescıleyi o gün görenler arasın
da bir hay.ti dedikodu olmasına rağ· 
men bizzat Demir Beyin bu çaıpaıriz !rey 
ıfiyetindeın çok müteessir olarak Fede
~aııyoo umunıt kitibi Riza Beyıeienıdiye 
(bu gibi gayrin.izami ha:lılı:rin önüne 
geçilmesi iıca.p ettiğini anLa<ttığma şa· 
hit o1dınn meı>elıenin tavzihini r.ica e
der, arzı muhaleset ederim efendim. 

12. T. 2. 
Böcek sahibi 
Şeref REFİK 
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M MLEKET 
HAIERLE~i 

Aydında on senelik umran 
r 

Her gÜn yeni bir binanın yülı seldiği görülen Aydına bir bakı§ 

AYDIN, (Milliyet) - Cümhuriye- ı lira sarfedilmiştir. Belediywle 50.000 !i
tin ilanından beri Aydında bir hükumet ra aarfile bir tehir parkı 110.000 lira 
ve bir .vali konağile d?rt han~a. bet me~ . sat.file 91.000 metre murabbaı kaldırım 
tep, hır hastahane, bır asken mahfel, Tkı • ,. • 
fırka binası, bir fırka mahfeli, iki sine- ve 112.000 metre mıkap toprak teıvıye 
ma, bir belediye binası, sekiz otel, 22 si yapmqtır. Su yollarının tamir ve is-
han, beı yüz yirmi mağaza, dükkan, kah tabına 25.000 ve 35 su haznesile 294 
vane, 3526 ev, üç be1ediye apartımanı çeşme ve su terazisi için de 10 bin lira 
ve fabrika yapdmış, bunlara 7.350.000 sarfcdilmiştir. 

An kara maarif sergisi 
AYDIN, (Milliyet) - Cümhuriyet 

Bayramında Ankarada Maarif Veka
leti tarafından açılacak sergide teşhir 
olunınak Üzere vekalet mekteplerden 
talebelerin vazife defterlerini ve di
ger eserlerini istemi!tir. 

Mektep idareleri bunları devşirme
ğe ba§lamışlardır. Yakında vekô.Jete 
yolhyacaklardır. 

--o-

Köy yatı mektepleri 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene vila

yetimiz çevresinde açılacak köy yatı
mekteplerinden birisinin de Karacasu 
Kazasının Çağlık köyünde kurulma
sı tekarrür etıni§ ve hazırlıklara baı
lanını§tır. 

Tokatta hazırlık 
TOKAT. (Milliyet) - Cümhuriye

tin onuncu yıldönümü münaaebetile 
icra edilecek merasim ve ıenlikler 
hakkında hazırlıklarda bulunmak ü
zere Vali vekili beyefendinin riyaseti 
altında teşekkül eden komite ile bu 
esas etrafında çalışacak olan diger 
yardımcı komiteler bu hafta içtimala
rına baıladılar. Her halde bayramın 
Tokatta çok güzel şenliklerle tes'it 
edileceği şimdiden anlaşılıyor. 

iki altın için karısını vuran 
adam 

AYDIN, (Milliyet) - Zafer mahalle
sinde Tavaslı Mehmet -0ğlu Osman bir 
senedenberi asker kaçağıdır. Kansı Fe
riştahla iki çocuğunu bırakmış, kaçmıı· 
tır. Osman bir ay evvel Aydına geliyor 
ve doğruca evine giderek kim&enin şüp
hesini üzerine çekmeden bir ay saklanı
yor. Evvelce iyi bir koca ve baba olan 
ve amelelikten biriktirdi 'jı be~ on kuruş
la çocuklanna bir dünek yaptıran Os
man, kaçak hayatında çok değişıniş ve 
kumara dadanmıştır. 

Kocasının olmadığı zama~lar bir ta
raftan hayır ceıniyetlerinden yardım gö
ren ve bir taraftan tarla ve bahçe işlerin
de çalışan Feriştah iki altın lira yapmış
tır. 

F eriştab iki gün e-rvel kocaoı geldiği 
için gözün aydına gelen komşularına 
iadei ziyaret ediyor ve yeni peşten\alla
rına büründüğü gibi boğazına da iki al
tınını takıyor. 

Osman altınları görünce kuduruyor 
ve Feriştaha bunları nereden bulduğunu 
soruyor, maksadı altınlan almak olan 
Osman buna muvaffak olamayınca Fe
riştaha, kendisi yok iken fena yollarda 
gezdiğini söylüyor ve bıçağını çekerek 
sağ memesinin al tından yarabyarak ka
çıyor. Yarası çok ağır olan F eriştah has .. 
taneye kaldırılmıştır. Hayatı tehlikede
dir. __ .,_ 

Köylerde gezinti 
BOZDUGAN ('MTılliyet) - Kaza fır. 

ka heyeti kaymakam beyle muallim ar
kadaşlar ve bir çok münevver yurttaş
lar beraber olduğu halde bu hafta da 
köy seyahatlanna devam ederek Koyun
lar, Birese, Akseki ve Amasya köylerin
de bayrak çekme merasimi yaptılar. Ay· 
ni zamanda köylülerimizi sıhhi zirrai ve 
içtimai vaziyetleri Üzerinde tetkiklerde 
bulundular. 

Heyet Yay kın köyüne de giderek ora
daki asarıatikayı gezdi ve tetkikatta bu
lundu. 

Tokat • Niksar yolu 
TOKAT (Milliyet) - Niksar. To

kat ıosasının harman valrtına kadar ta
mamlanması İcap eden kısmı bitirilmiş
tir. Mütebaki kısının tamirine devam e
dilecektir. 

~--

Aydında bir hırsız 
AYDIN (Milliyet) - Evvelki gün 

aydında Müskirat bayÜ Muharrem efen
dinin evine hırsız girerek 80 lirası ve 
bir çok eşyası çalınmıştı. Zabıta bundan 
haberdar olunca tahkikata girişmiş, ve 
hırsızın At~.alı Davut olduğunu tesbit 
etmiştir . 

Mesele Atça nahiyesine bildirilmiş ve 
Davudun evinde yapdan araştırmada 
çalınmış eşyalar meyda_,., ç:lurılmıştır. 
Davut yakalanmı§ Adliyeye verilmiştir. 

Maktum emlak taharriyatı 
BANDIRMA, (Milliyet) - Şim 

diye kadar tespit edilememiş olan 
Emlaki roetruke ve mektumeyi 
meydana çıkarmak üzere, Maliye 
vekMetince memur edilmiş olan, 
Vilayetimiz umumi Emlak müdü
rü Agah Bey, Balya ve Gönen ka
zala ... ım bitirdikten sonra, refaka
tindeki memurlar ile Bandırmaya 
gelmiştir. 

Aydın Halkevinin bir mecmuası 
A YDlN, (Milliyet) - Aydın 

ha!kevi, Onuncu Cümhuriyet bay 
rammda bir mecmua çıkaracaktır. 

Cumhuriyetin on senelik feyiz 
li verimlerini ve eserlerini göste
recek olan bu mecmuanın çok mü
kemmel olması için çalıtılmakta
<lır. Mecmua yurttaşlara parasız da 
ğıtılacaktır. 

Hayır sever bir yurttaş 
A YDlN, (Milliyet) - Aydın 

tüccarla'rmdan Raif Muhittin Bey, 
halkın su nlması için bahçe arasın 
da bir kuyu kazdırmıştı:r. 

Raif Bey, Aydında hayı:r işleri 
le çok alakadar olmakla tanınmış 
ve muhtelif lıayı:r cemiyet ve müea 
r-e>elerine şimdiye kadar pek çok 
ya,.dımlarda bulunnıuf bir yurttaf• 
lır. 

Kasabada Uzum bu sene az 
KASABA, (Milliyet) - Bu sene ü

züm rekoltesi ümit edildiği derecede ol
manuıtır. 

Geçen seneden daha fazla bir mahsül 
~ide edileceği zannedilmiı ise de maale
sef puronusporos hastalığından ümüz
ler asmada ikensilkinıniş ve bugün an
cak kazamız üzüm rekoltesi 55 bin çu
vala d'üşmüştür. 

Havaların ağır olduğundan bu sene 
üzür;:ııler geri kalmq eski senelere naza 
ran ancak bir ay sonra kurutı.ılmaıına 
sebebiyet vennittir. 

Üzümler tane itibaı·ile kücük kalmak 
tadır. • 

-<>--

Samsunda spor hareketleri 
SA~UN, (Milliyet) - Samsun or

man yurdu, Galatasarayhlan Samsuna 
davet etmiştir. Samsuna Galatasaray bi
rinci takımı bu ay sonlarında gelecektir. 
Galatasaray tam taknnla gelerek Sam
sun idman Yurdu ile iki futbol maçı y .. 
pacaktır. 

Birinci maç Zafer ve Tayyare bayra 
mına tesadüf eden 30 Ağuslos Çarfam
ba günü, ikinci maç ta 1 Eyül Cuma gü 
nü yapdacaktır. 

Şinı.di~en Samsun sokaklannda bu 
maçı bildiren sıiislü afisler ilan mahalle
rinde bildirilınektedir. -

--o-

Safranboluda "car,, menedildi 
SAFRANBOLU, - Yeni Kayma· 

kam Ihsan Bey kasaba kadınlannın ör 
tündükleri, battan qağıya kadar her t~ 
rafı kapatan bol çarıaflano iptidailiğine 
Belediyenin nazan dikkatini celbetmİf 
ve bu İptidai kıyafetin ilgası için bir ka 
rar istihsal eylemiıtir. 

Bu karara nazaran aym 20 sinden 
sonra kadınların «car» deilen bu örtüy
le sokağa çıkmalan yasaktır. 

Karar, kasabada süratle yayıldığın
dan bir çok ailelerin manto hazırladık· 
lan itidilmektedir. ---

Bir haydut çetesi daha yakalandı 
MUŞ, - Valimiz Mithat Bey, bu ci

varda fekavet ve haydutluk hadiseleri
nin önünü alınak için çok sıla bir takip 
ve tenkil faaliyetine giritıniştr. 

Son günlerde Solhan ve U ngut mın
ta!ıaannda br çok cinayetler ve hırsız
bklar İrtikap eden bir r.etenin bütün men 
suplan yakalanmışlardır. 

Bu çeteye mensup olan haydutlar ile 
bunlara yatakhk yapanlardan yakala
ntln1artn miktarJ 23!) lf:_sidir. Bu sureti~ 
vilRyetimizin afayişi ta~u•men düzelmiş 
ve k'~ ·Jü1 el im:z h 1 takİll sav~i"'\dc ra
hat nefes alır.0k fı:· · atım balmuşlardır. 

, Pehlivan güreşleri 
Eskişehir Tayyare cemiyeti 

pehlivanları çağırıyor 
Eskiıehirde ikinci tayyaresinin ad 

konına merasimi münasebetiyle 30 A· 
ğustosta büyük bir pehlivan güreıi 
yapılacaktır. Bu güreı hakkındaki taf 
silat aıağıdadır: 

1 - Gürqler iki kısİmdır. 
A - Alaturka yağlı. 
B- Serbest. 
Mükafatlar: 
Alaturka başa 200 lira. 
Serbestte birinciye 150 liradır. 
2 - Spor mıntakası nezaret ve ida

resi altında yapılacak olan bu güreş• 
ferde Türkiye 1934 rekoru teabit olu 
ne.cakbr. 

3 - Bü büyilk güreşe yukarıda isim 
leri yazılı büyük pehlivanlardan maa
da diğer maruf pehlivanlar da davet 
edilmiılerdir. 

4 - Alaturka baı altına, güre§e• 
ceklerin birincisine 100 ve deateye gü 
re~eklerin birincisine 50 lira veri· 
lecektir. 

5 - Güreı 30 ağustosta baılıyacak 
ve kat'i netice almak için üç gün de
Tam edecektir. 

Bu güreıler için Eskiıehir tayyare 
cemiyeti şu pehlivanları da ayrıca ça• 
ğırıyor: 

Kara Ali, Gostovarlı Mülayim, Te
kirdağlı Hüseyin, Bursalı İbrahim, 
Manisalı Rifat, Mandıralı Koç Ahmet, 
Dinarlı Mehmet, Adapazarlı Cemal, 
Alpullulu Arif efendiler. 

--o---

Bir köyde bekçiyi öldUrdUler 
Balıkesire tabi Gömeç kariyesinde, 

sabıkalı Hanefi, bir sene evel sarboıluk 
neticesinde ötekine berikine satqırken 
kendisini yaralıyan bekçi Mustafa ağa
yı kahvede öldürmüştür. 

Mustafa ağa, kahvede domino oynar 
ken, İçeriye giren Hanefi, arkadan bek
çinin üzerine tahancasile iki kurıun sık 
mıı, zavallı bekçi ölü olarak yere yıkıl
mış, katil kaçmak isterken yake.lanınıt· 
tır. 

Katilin bekçiyi bundan evvel bir kaç 
defa öldürmeğe teşebbüs ettiği ve fa• 
kat muvaffak olamaılığı anlaıılmaktadır. 

Denizlide avcılar bayramı 
DENiZLi, 18. A. A. - Halkevi av

cılar .kolu 200 kişilik bir avcı kafilesile 
bugün Gerzile mevkiinde avcdar hayra 
mını yapını§ ve avlanmıttır. 

---o-

lzmirde C. H. F. nin yeni 
ocakları 

IZMIR, 18 (A.A.) - C. H. F. sının 
Dolaplıkuyu nahiyesine bağlı Altay 
Dolaplıkuyu, Batçımescidi ve Dayıe
mir ocakları bugün büyük şenliklerle 
açılmıştır. lzmirin en kalabalık İşçi ve 
esnaf kütlesini barındıran bu mahalle
ler ba§tan aşağı bayraklarla donatıl
ınıftır. Herf taraf büyük bir bayram 
manzarası gösteriyordu. 

Vali Kazım Paşa ile fırka idare he
yeti reisi Hacim Muhiddin, belediye re 
isi Dr. Behçet Salih Beyler ve tenliğe 
gelen diğer zevat tarafından hararet 
le karıılandılar. 

Vali Pa§a ile Muhiddin ve nahiye 
reisi Kemal beyler heyecanlı nutukla
rında Cümhuriyet rejimini, büyük in
ktli.p fırkasmın umdelerini, nur ve j .. 

man kaynağı olan ocakların vazifele
rini pek veciz anlatblar. 

Bu vesile ile bir bayram günü yafa• 
yan halk, (Yaşasın Cümhuriyet, ya
tasın Büyük Gazi) diye yÜkaelen se&
lerle ortalığı çmlatınıılardır. 

Ne olduysa kızcağıza oldu 
KASABA, (Milliyet) - Gece saat 

12 raddelerinde Araplıtepe köyünde bir 
cinayet oldu. 

Köy civarında bulunan çardaklarda 
oturan Ismail oğlu Halil koyunlarile be
raber Ömerin çardağrndan geçmekte İ· 
ken köpekler bağınoağa başlamıı ve iki 
tarafın köpekleri birbirini kovmağa uğ
raıırlarken, kavğa Halil ile Ömere sira
yet etmiş ve yekdiğerine kartı sil&h. at
mağa başlamışlardır, Çıkan kurıunlar
dan bir tanesi Ömerin kızı 12 yaşında 
Ayşenin beynine isabet etmekle zavallı 
kızcağız biruh olarak orada kalıruıtır. 

Yakadan haberdar olan kaza müddei
umumisi Nazif ve jandıınnıı kumandanı 
Saim Beyler gece olınasma rağmen va
ka mahalline otomobille giderek tabkika 
ta vaziyet ederek katili derdest etmitler 
ve sabah saat 5 te kazaya avdet etmit
lerdir. 

Tekirdagda on senelik iktısadf 
faaliyet 

TEKIRDAGI, (Milliyet) - Cüm
huriyetin 10 uncu yıl dönümü münaae
betiyle ıebrimiz ticaret odası 29 tetri· 
nievvelde viliyetimizio on aenelik iktı· 
sadi faaliyet ve tekamülünü &"Österir bir 
broıür netr ve tabetıneğe karar ver• 
ıniştir. 

Valimizi Azmi Bey salnamenin net· 
ri için Ticaret odamıza her türlü yardun 
ve müzaheratta bulunacaklannı vaat bu 
yunnuşlarcfır. 

Oda ba§katbi Fehmi Bey neıredile
cek broşür için timdiden malumat tevhi· 
dine ve ihzara ta baılamııtır. 

--o--

ilk kadın hükumet 
doktorumuz 

Ankara vilayeti hükiimet tabipliği
ne Mediha Raşit Hanım tayin edilmiş 
tir. Mediha Hanım, hükUınet tabibi o
lan ilk doktordur. 

M. Çaldaris ve 
İnkılabımız .. 

5 

Yunan başvekili : "Eser
leri yakından görmeğe 

gidiyorum,, diyor 
. ~TINA, 17 - Baıvekil M. Çalda• 

rısın Ankara aeyahatine ait hazırlık
lar devam etmektedir. Baıvekile, Ha• 
riciye, Maliye Te lktısat vekilleri re. 
fakat edeceklerdir. Nazırların yanın
da birer ıube müdürü ile birer katip 
bulunacaktır. Seyahatin siyasi mak
satları ve Ankarada tetkik edilecek 
olan mevzular hakkında Hariciye ne
zaretinde çok ketum davranılıyor. Bu 
nunla beraber Türk - Yunan dostane 
münaııebatında bir çığır açıldığını ve 
yakın Şark sulhünun takviye edildiği 
temin olunmaktadır. Diğer taraftan 
Yunan Baıvekili Türk - Yunan müna
sebatından bahsettiği bir sırada: "Tüı 
kiyeye, tarihin nadir kaydettiği büyü), 
adamm eaerlerini yakından görmiye 
gjdeceğim!' demiı ve şunları ilive et
miıtir: 

"- Kadm inkıli.bı, dini dünya it
lerinden ayıran, Türk yazısını değiıti
ren inkdaplar... Bu olınaz ıeyleri ol
duran kuvvet ve kabiliyette bir millet 
önünde _hürmetle eğilmek lazımdır.' 

----o--·---
Sporcularımız 
Bugün gelemiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
gün geleıniyeceklerdir. Vapur bu gece 
sabaha karıı limannnıza gelecek ve 
sporcularunız sabahleyin çıkacaklardır. 
Karşılama proğramı da ona göre deği§
tirilmiştir. 

Cevdet Kerim Beyin teşekkürü 
MOSKOVA, 18 .A. A. - Tas A· 

jansı bildiriyor: Cevdet Kerim Bey mat 
buata §u beyanatta bulunınuştur : 

- Sovyet Ukranyasında bize karşı 
gösterilen kabulden pek mütehassis ol
duk . Ukranya dost Sovyet devletinin 
arazi itibairle Türkiyeye en yakın olan 
kısmıdır, her sahada yapılan kuvvetli is 
lahatı gördük ve hakiki dost sıfatile 
gördüklerimizden iftihar duyduk. 'Mu
messillerien mülakı olmaya fırsat bul
duğumnz cesur kızılordunun gösterdiği 
kahüldJ,n de bilhassa minnettanz. Hissi 
yatımızı ve Sovyet memurlariyla halkı 
tarafından Türkiyeye karşı gösterilen 
dostane teveccühe karşı teıekkürümüzü 
ifade etmek müşküldür. Dost Ukranya
mn mümessillerini yakın bir zamanda 
ınioafir sıfatiyle Türkiyede görmeyi Ü· 
mit ederiz. --
Mısırlı gazeteci ve 
Doktorlar geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
ve Belediye Turizm §ubesi müdürü 
Ekrem Bey tarafından karıılandılar. 

Mısır Üniversitesi rektör vekili Dr. 
Ali lbrahim Paşanın riyaseti altında 
olarak bu seyahate İ§tİrak edenler on 
bir kişidir. Bu zevattan altısı gazeteci, 
beşi doktordur. Gazeteciler Muhade
net sahibi Hüseyin Remzi Bey, El Muk 
tataf sahibi Fuat Sarruf Bey, lskende
riyede münteşir La Refarme gazetesi 
ba§muharriri A§il Soykali Bey, Mısırın 
me§hur muharrirlerinden Edgar Cel
lat Bey, La Bourse gazetesi aiyasi mu 
harriri M. Leon Kohen ve mutedil 
Veft fırkası orıoani El Belağ gazetesi 
başmuharriri Hamza Beylerden mii
rekkeptir. Doktorlar Ali lbrahim Pa
şa, Mısır Üniversitesi profesörlerinden 
Süleyman Azmi Bey, profesör Meh
met Halil Abdülhalik Bey, profesör 
İbrahim Çorbacı Bey ve bakteriyolog 
Ali Şuşe Beydir. Mısırlı meslektaşları
mız ve doktorlar şehrimize gelirken 
Egenin lzmirde dunnaaından istifade 
ederek lzmiri gezmİ§lerdir. Heyet 
ıehrimizde Perapalas oteline misafir 
edilmİ§tir. Belediye bu akşam §eref
lerine Perapalasta bir ziyafet verile
cektir. Yarm etıbba odası Yatklüpte 
bir öğle ziyafeti, akıam da Turing 
klüp Park otelinde bir ziyafet verecek 
tir. Pazartesi gÜnÜ Matbuat cemiyeti 
Y eniköy palasta bir ziyafet verecek
tir. Misafirler pazartesi günü Y alo
vaya ve çarıamba günü Ankaraya gi
deceklerdir. 

Kayserideki 
Bez fabrikası 

(Başı 1 inci sahifede) 
vekili Muhlis Beyle Kayseriye &"ittik. 
Arsa meselesi halledilmiıtir. Bugünler 
de bankamızın fen heyetinden tefrik 
edilecek bir ekip Kayaeriye giderek 
mahallinde çalıfacaktır. Fabrikanın i:ı 
§&ama önümiizdeki ilkbaharda başlana
cak • v! intaat süratle intaç edilecektir. 

1935 ıptidasında fabrika itler vaziyette bu 
lunacaktır. Diğer fabrikalara ait iıler 
de ilerilemif bulunmaktadır. Kııyserİ· 
de kurulacak fabrikal.trda çalııacak 
uıta ve usta muavinleri ıimdiden staj 
gÖnnek üzere ıı.yın yirmi dördünde 
Çiçerin vapurile Rusya.ya hareket ede 
ceklerdir. 

M. Çankof' asuikast 
(Başı 1 ind sahifede) 

kast dolayisile polis tarafından tiddetll 
tedbirler alınmııtır. 

Vak'a mahalline polis müfrezeleri HV• 

kedilmittir. 
Zabıta, Filibe mutasarrıfının idaresi ııl 

tında araştinnalarına devam etmektediı\ 
Şüpheli 4 §ahıs tevkif edilnıiıtir. 

Baıvekil, M. Muıanof ile dahiliye nazı 
rı 'M. Girginof suikast hakkındaki nel• 
retlerini izhar ehni,ler, nıücrinılerin 
yakalanması için İcap eden tedbirlerin 
alınmış ve hangi muhitlere mensup ol• 
duklarıın alaşdmıı olduğu hakkında te
minat vermiılerdir. 



• 

' Taxlu, 
Acı, 
Ekfl, 
Yatla 
Ml•hlller 

Tatlı Müshil 
Buplum hepainiıa 
sırtım yere getirdi 

Abnmuı kolay 
Teıüri k•vYetli 
Il'lab ucnıı 

Depo•m 89flr Kemal
Mallmat Ce•at 

eczanesi. Fiab: 15 kuruş 
f6041] 

iLAN . 
H. ve J. Blumental bi:rıtdıc.rılm- kolılek 

tlf §lrketi azalarından Herman Blumen 
tal efen.dinin vefaıti besehiJe infiaahı ka 
nunıiye uğTayan mezk(l.r şi!rkıotiaı. müte
veffanuı vcreııeııi k;onıacıQjter p.ik ol
mak kaydile ümranı p~keti muha.faza&ı
na mütedair verese tarafından imz4 edi
lip uısu.kn ~ve Hin eıdilmit olan 

15-12-932 11-2-933 ve 15+933 taril>li be
yamıameleııde gösterilen müdOOlllıer bu 

kerre miinloazı olduğunıdaın ,..Jifüzzikic 
şirkx:tin ta9f.iyesine ve avıukat İsalı: Ha
zan ve Sa,lamon Ada:to efendilerin ta&

fiye memuru olarak tayinine hiliıttifak 
karar verdiğimizi beyan ve tastik ede

f'iz. 

Jill B1umcntaJ, 
Müteveffa Herman BJ.ümental verese<ıi 

KiRALIK DEPO 
Beşiktaşta Hayrettin iskele.sinde me:r 

bum Hikmet Beyin 9 numaralı on alotı 

odalı büyük evi de-po içiın kirahlı.tır. 

Talip!erjn mezkfu: hane de1'lloTlll.l;ll<alı::i-

lere müracaatları. . (6402) 

5563 

- Dr. IHSAN SAMI ...... 
İST AFILOKOK AŞISI 

istafilokoklar.ı... mütevellit ( erpn-
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

arpacık) ve bütün cilt haıtalıklarma 
karşı pek tesirli bir apdır. Divan-
-- yolu No. 189. (5962)--ıi 

DAKTl!.O ARANIYOR 
Şartlar: Türk olmak, lisanı ve dakti

lo1uğıı eyi bilmek 1"ranısızca ve ayırrca 

oaşka ecneıbi lisan bikn teııcih olu.nur. 
E üro işlerinde tecrübe aahi'bi olmak. 
İhta;: : Arayan mü~im bk şirkettic. Mü
racaat: Tercümei baJ, referanslar veya 
i;.u.rotleri ile Galata pos1ıl kutl.ı$U 1094 

(6420) 5526 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddeai No. 33 
5936 4917 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatalal'1lyda Kanzülr eczalıaneoi 

karş11mda Sahne sokağında 3 numa· 
rah apartnnanda 1 numara. --- 4904 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye haatalıklan 

mütehassısı 

Cumadan maada herııün öileden 
&onra saat (2,30 dan 5 e) kadar iıtan
buJda Divanyolunda 118 11umaralı hu
auıi dıüreoinde dalı.ili haııtalılılan mua
yene ve tedavi eder. Telef-: latanbul: 
22.J98. 

5903 

Y-: G. de la FOUCHARDIERE 
Fakat Haaenfratıı'm ziyareti - da 

.. derin bir hayrete aaldı. 
Bankerle Kont araımdaki muhaTe· 

INllia baıl•npamda, ulaabJı bir halde 
aepn ban .. fhalarclan Te aöz i,.ret
lerind- lıendiaiain oraya fazla gel
dilini W....tti. 

Haoenfratz: 
- Şu mahlm doabunuz adunı bil

lıliflnUz yere götürdü ... Diyordu. 
- Orada yalnız Dil bıralıınıtlar? 
-Yolı.. Yanmda mabut kadın var .. 

Fakat onun da itten haberi yok ... 
- Netice ne zaman alınabilir aca-

ba? 
, - Salahiyettar kimselerin ıözleri
ne bakılıraa bir aydan fazla aürmiye· 
cek .. 

....... . , ' 
MlLLIYET CUMARTESi l9 ACUSTOS 1933 

• 
olan binada 

1 3 üncü Kolordu i . anları 

, 
1 

Nişanlaşmda tramt>ay caddesinde kendi mülkü 

F eyziye Lisesi:::~:. 1. F. ihtiyacı. için kapalı 
zarfla münakasaya konan 
800,000 kilo Oduna teklif edi . 
len fiat pahalı görüldüğünden 
pazarlığa konmu§tur . İhalesi 
19 ağustos 933cunıartesi gÜnÜ 
saat 11 ,30 dadır. İsteklilerin 
prtnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel Fın 
dıkhda üçüncü Kol Ordu Sa
tın alına Komisyonuna müra
caatları. (295) (3352) 

5496 
* * * 

K. O. ve 1. F. Kıt'alan ih
tiyacı için 51,000 kilo karpuz 
ve kavun pazarlıkla sahn alı
nacaktır. İhalesi 19 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 16 
dadır. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu sabn alına Ko 
misyonuna gelmeleri. (300) 

(4178) 5543 

* * * Çatalca Mst. Mv. anbarm-
da mevcut olup müteahhidi 
nam ve hesabına satılacak 
1123 ad~t boş tenekeye talip 
çıkmadığından ihalesi 21 A
ğustos 933 pazartesi günü 
saat 11 e bırakılmıştır. İstekli 
lerin müzayedeye iştirak et
mek iizere tayin edilen gün 
ve saatte 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(298) (3851) 5537 

* * * 
Çorlu Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Çorlu Kıt'atı ihtiyacı i

çin 20,000 kilo makarna ve 
30,000 kilo patates, T ekirda 
ğı Kıt'atı için 20,000 kilo Ma 
karna ve 30,000 kilo patatese 
teklif edilen Fiat pahalı görül 
düğünden ihalesi 22 Ağustos 
933 salı giinüne tehir edilmiş 
tir. İsteklilerin tayin edilen 
giinde Çorluda Askeri Satm 
alma Komisyonuna müracaat 
ları. (3256) (4203) 

Niğde Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

Niğdedeki Kıt'at ihtiyacı 
için 173,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 7 Eylül 933 per 
ıembe gÜnü saat 9 dadır. is
teklilerin nümune ve şartname 
yi görmek üzere her gÜn ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Niğde de As 
keri Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3255) (4207) 

* ;,.-; !):" 

Konya Askeri Satın alına 
Komisyonundan : 

Konyadaki Kıt'at için 13-
8-933 pazar günü saat 15,16 
da kapalı zarfla münakasaya 
konulacağı ilin edilen 9il,OOO 
kilo koyun eti ile 129,000 ki 
lo Sığır etinin görülen lüzum 
üzerine münakasaları 9 Eylül 
933 cumartesi gününe tehir e
dilmiştir. Sığır etinin münaka 
auı saat 15 Koyun etininki 
16 da yapılacaktır. Şartname 
sini görmek İsteyenlerin latan 
bulda Kol Ordu Satın alına 
komisyonuna ve münakasaya 

T erciime: Kimran Şerif 
- Bir ay ben bn hayata na11l ta

hammül edeceğim? ... Çekilir teJ' de
lil ... 

- Ne yaparaın ... Öyle icap ediyor .. 
Hem sakın bir ibtiyatıızlıkta bulunma ,....,. 

- Y 000 ... Merak etmeyin ... Onu 
yapmam ya. .. 

Estelle iki erkeğin artık biribirleri
ne aöy liyecek aözleri kalmadığını, Ha
senfratz'm da gitmiye hazırlandığını 
görünce içerlemit bir inaan tavn ile 
ayağa kalktı. 

- Bana bakın, dedi, eğer burada 
ben fazla geliyoraam, açıkça aöyleyin. 
Çıkıp gide;ırim ... 

Haaenfratz çıkıp gittikten ıonra 
konta: 

girmek isteyenlerin tayin edi 
len vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile Askeri Satın al- / 
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (3253) (3498) 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 
1 

ihtiyacı için pazarlıkla 15,000 
kilo un satın alınacaktır. İha 1 

lesi 21 Ağustos 933 pazartesi J 

günü saat 14 tedir. İsteklile-
1 

rin nümune evsaf ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve 1 

pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F mdıkbda ı 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna ! 
müracaatları. (306) (4199) ; 

""" 1 
Konya Askeri Satın Alma l 

Komisyonundan: \ 
Konyada bulunan lot'at ihti- 1 

yacı için 281,500 kilo Un ka- 1 

pah zarf usulile 26 ağustos 
933 cumartesi günü saat 16 . 
da satın alınacaktır. Şartname ' 
sini görmek İsteyenlerin fler ı 
gün Fındıklıda Kol Ordu sa
tın alma komisyonuna ve mü- / 
nakasaya gireceklerin teminat 
mektuplarile birlikte teklifleri 
nin vaktinden evvel Konyada 
Kolordu Satın alına komisyo-
nuna müracaatları. (3227) 

(3737) 5126 

" " " 
Konyada Kolordu Sabn 1 

Alına Komisyonundan: ı 
Karamandaki kıt'atm ihti- ı 

yacı için 158,500 kilo Un ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 26 ağustos 
933 cumartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün F mdık
lıda 3 üncü Kolordu Sabn al
ma komisyonuna ve münaka
saya gireceklerin teminat mek , 
tuplarile birlikte tekliflerinin ı 
vaktinden evvel Konyada Kol
ordu Sabn alma komisyonuna 
vermeleri. (3226) (3738) 
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Konyada Kolordu Sabn Al- j 

Kız 

Memleketimizin en e•kl hu•u•i Hse•ldlr. "Feyzlye melıteplerl 
cemiyetinin ,, idaresi altında manevi bir ph•lyettlr. 

Kazanç müesseseai o!ma:lığındaa ücret veııair hususlar hakkında talebesine her tllrlli kolaylığı gösterir 

Mektep, talebenin sıhhati ve terbiye•I ile ayrı ayrı uğrap
biimek için azami 150 leyli talebe kabul eder ve her •ımfta 

otuz beıten fazla mevcut bulundurmaz. 
Mezuniyet ve İkmal imtihanlarına 2 Ey!Ulde ve denlere 11 Eylfılde başlanacakbr. 

Me~ tebin tarifna:nesini isteyiniz. Telefon: 44039 - (6153) - 5301 

Saraçhanebaşı - Münir Paşa konaklarında 

Kız, l:.rk <!k - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Orta ve Lise 

HAYRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. İlk ıınıflardan itibaren ecnebi 
lisanı mecburidir. Fransızca, Almmca ve lngilizce kurlan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda
sına azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi otobilslerile evlerinden alınır, 
akşam yine ayni vesait ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 
müteJekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pazardan ma'lda her giln saat 10 dan 17 ye kadar 
müracı t kal:ul olunur. Sınıf ve Ba1<alorya ikmal imtihanlarına Eylfılün ikinci gilııü ve tedrisata 

11 inci günü başlanacaktır. (6508) 

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- İlk - orta ve lise kısımlarına kıı: Ye erkek leyli ye nehari talebe kaydına başlanmıJbr. 
2- Mezuniyet ve ıınıf ikmal imtihanlarına Eylôlün 2 inci, Tedrisat. 11 inci glinil baılanacaktır. 
3- Mlidiriyet müracaatları cumartesi, pazartesi, perşembe günleri saat lOdan 181 kadar kabul eder. 
4- Leyli Te nehari bütün ücretlerde miihim nisbette tenzilat yapılmıştır. 
5- Arz·ı edenlere tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası - Tel. 22534 (6462)- 5574 

Leyli ve Nehari 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çlfteaaraylarda 
Ana ımıfıııı, ilk kısmı orta ve lise sınıflarını havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
milkemmeliyeti ile taıımmıt olan milesseıe istaabul'un en güzel yerinde kain ve her tlirlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve mavaffakıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahıil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemittir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
ma Komisyonundan: ı 

Konyadaki lat'at ihtiyacı İ·ı 
çin 435,000 kilo arpa. kapalı ' 
zarfla münakasaY:a konmuş- • 
tur. ihalesi 27 Ağustos 933 
pazar günü saat 16 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Fındıklıda Ü
çüncü Kol Ordu sabn alma 
komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup
larile tekliflerinin muayyen 
vaktinden evvel Konyada Ko
lordu Sabn alma Komisyonu-

Mezuniyet ve umu:n sınıflara ait ikmal imtihanlanna 2 eylôlde ve derslere 11 eylfılde batlanacaktır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine batlanmıştır. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gilnleri ıaat 

10 rl~• 1~ ~ kadaT mü·-caat olunabilir. İstevenhn mektep tarifnamesi gönderilir. 
Telefon: 36.210 (6039) • 5166 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Büyükdere Sahili Sıhhiye idaresi iskelesinin tamiri ile 
beş kalem aşı malzemesi hakkında yapılan münakasada veri
len fiatlar fazla görülmüş oldu ğundan 26 Ağustos 933 cumar 
tesi günü saat on dörtte Galat ada Kara Mustafa paşa sokağın 
da İstanbul Limanı Sahil Sıhh İye merkezinde tekrar münaka
sa yapılacaktır. İsteyenlerin şartnamelerini görmek üzere 
her gün mezkUr merkez Levazun memurluğuna müracaatla
rı. (4187) 

Deniz Yolları t,Ietmeai 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprlibll§ı Tel. 4236.i 
Sirkeci M ühUrdar zade han 

Telefon: 22740 
~:-:-.~~~"'.'"-~~~~ 

İplikhane fabrikası önünde 
bağlı bu'una'l Nimet vapuru 
teknesi hurda olarak satıla
cakbr. Taliplerin 21 Ağustos 
933 pazartesi glinli saat on 
beşte Levazım Şefliğine mllra· 

na müracatları. (3225) 
(3739) 5128 

* * * 
Konyada Kol Ordu Satın 

Alına Komisyonundan: Satılık Ankaz vardır 
Konyadaki kıt'abn ihtiyacı Oçüncü Mıntaka Etihba Oda•ından: 

için 759•600 kilo ot kapalı Alınak isteyenlerin 24·8- 933 tarihine kadar Cağaloğlu 
zarfla münakasaya konmuş-
tur. İhalesi 28 ağustos 933 pa- Sıhhat Müdüriyeti binasında Etibba Odası kalemine müra 
zartgsi günü saat 16 dedir. Is-

1
_ca_a_t_la_n_._(_4_2_16_);,._..., ___ .....,_.. __________ _ 

teklilerin şartnameyi görmek nuna vermeleri. (3224) halesi 19 Ağustos 933 cumar 
Üzere her gün Fındıklıda Ü- (3740) 5129 tesi günü saat 11, dedir. İstek 
çüncü Kolordu satm alma ko- ., * * lilerin pazarlığa girmek için 
misyonuna ve münakasaya gi- K. O. Kıt'aları ihtiyacı i- 0 gün ve vaktinden evvel Fm 
receklerin teminat mektupla- çin kapalı zarfla münakasaya dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa-
rile birlikte tekliflerinin muay- konan 1430 ton oduna teklif tm alına Komisyonuna müra-
yen vaktinden evvel Konyada edilen fiat pahalı görüldüğün caatları. (294) (3351) 
Kolordu satın ahna komisyo- den pazarlığa konmuştur. 1- 5495 

- Ben bu heriften hotlanmıyoruml 
dedi. 

Zira bir kadın, mentei, zihniyeti, in 
san arumda mevkii her ne ol- ol• 
aun, önünde muamma halinde konu
ıulmaama kat'iyyen tahammül ede
mez; kadın cimine hia olan azaplarm 
en zalimi ve en tahammül edilmezi, 
teakin çaresi bulunamıyan yaloeı te· 
ceuiiatür. 

Estelle'in lece11üaü için de epeyi 
çetin imtihanlar geçirmek mukadder
di. 

Haaenfratz kendiaine içinde her 
türlü levazım, ezcümle mükemmel bir 
trq talaıru bulunan bir bavul getirdi
ği halde Kont Hubert de Saint • Gau
dens niçin sakal aalrvenniıti? 

Niçin Eıtelle'e dıtarıda rastgelen 
herkes ona merakla ifıkmı soruyor
du.? 

Saint · Gaudens'in haatalığına dair 
etrafa esrarengiz bir aurette bir pyia 
yayılmıftı. Estelle aııkınm Pariı civa
rında bir kötkte tedavi edilmekte ol
duğunu hayretle İ§itti. Aldığı tembih 
mucibince söylenen ıeylere sea çıkar
mıyor, hayretini dııarı vurmuyordu. 

Bir gün Madam Alfred Bicard kı· 

zım ziyarete gelmitti. Kapının zilini 
çalınca, diger mahpuılarm yapbğı gi
bi salonda mahzun bir ta•ırla bir yu
karı bir qağı dolaıan Kont de Saint • 
Gaudena ikinci kattaki höcreaine çe
kildi. Münasebetsiz hir misafir gelip 
Eatelle'le baı bata ııkılmaama mani 
olduğu zaman o höcreye ıirip orada 
tek batma sıkılırdı. 

Madam Bicard aalonun havaımı 

koklıyarak: 
- Çok cigara içiyoraun. . . dedi. 
Madam Bicard tahmininde aldanı

yordu. Salonu dumana boğan konttu. 
Saint - Gaudena'in bu garip inziTaaın
dan yegane iatifade eden kimae en 
yakın tütüncü olmuıtu. 

Basireti ince bir bölmenin öte tara
fım görmeğe ınü .. it olnuyan meıhur 
falcı aözüne devam etti: 

- Naaıl? Kont biraz iyileıti mi? 
Estelle aordu: 
- Koca.mm bll6talığmı nereden duy 

dun? 
- Gazetede okudum. Fakat falına 

baktım da bir çok iabatiler çıkb ..... 
Falda iahati fena alamettir. Aman 
dikkat et, kızım .. 

- Nerede oldujunu bilmiyorum ki 

gidip neıi var, nesi yok bakayım ..•• 
- Canım, ben sana ıidip bak de

miyorum. Yalnız bu kadar eıin dostun 
var. . . Kontun elinden çılıınaaı ihti
malini düşünüp timdiden birini pey• 
!emene bak. . . Ah kızım, &lemde ben 
senin yaımda olmalıydım da o zaman 
görmeliydin. . 

Madam Bicard içini çekmek için 
sözünü keatiği zaman aldı kocaıına 
gitti: 

- Sahi Charlotte, babanın ba-
yaphğını bilmiyorsun, değil mi? 

- Babam naoıl? 
- Nasıl olduğunu bilsem! •• , 
- Ne demeki Lariboiaieeno baata-

haneaine gidip görmüyor muaun? 
- Dinle de anlatayım. . Geçen pa• 

zar giinü babanı görmek için hutaha
neye gittim. Babarua yattığı yatağın 
önüne geldim. Y orpıu batına çekmiı 
uyuyordu. Geceleri horladıiı zaman 
daima yaparım: Tutup bacağına bir 
çimdik attım. Yorganın altından bir 
ses cevap verdi: 

"'- Şimdi tokalı yerıin ha! .. 
«Babanı uyandırmak için çimdikle

diğim zaman o da dalına bu cevabı 
verir. , Bir de baktım, yatağında doğ-

cutları. [421 G] ................... 
Devredilecek ihtira beratı 

« Tayyarelere ma!ı<nı.s mücef -ıh 
kanatla,rına ai't islahat» bakkmdaki ih
tira için istihsal edilmiş olan 25 Ağue 
t~• 1928 tarih ve 1352 ruımaraolı ihtira 
beratı üzerindeki hukuk hu lttrre baş 
kasma devir veyahut icara verlJeceğ;n 
den bu bapte fazla malGmat edinmek 
isteyen zevatın İstanbulda, Bahçe kapı 
da, Taş hanında i3-48 No. hırda kiin ve 
kili H. W. Stoclı: efendiye müracaat et 
meleri ilin olunur. (6311) 
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ruldu. . . Çimılildediğim adam boıhun 
olmasa ne den.in ? • 

- Babam delil mi imit?. 
- Değilmit ya. . . Batı kabak aibi 

aaçaız, vücudu kıllı, zebella gibi adam 
kartıma çılmıaz mı? .•• 

- Ne diyorsun! .• 
- Adam yatafın içinde ayağa lıaJk 

h. Bunun Üzerine kendiaine dedim ki: 
"- Affedersiniz, aizi kocam zan

nettim ••• " 
"O da hana fU cevaln Terdi: 
«- Ben senin kacan değUlm. . 

Hamdoloun ki sen de benim lıarmı 
deiibin. •. " 
"- Peki, ne diye Alfred'in yata• 

ğmda yatıyoraun?,, dedim. 
"- Ben Alfenl'i filan - bilirim?. 

dedi. Bana: Bu yatağa yataealııml de
diler, ben de yattım •. " 

0 0nun Üzerine kendi kendime: 
«-Adam mutlaka öldll! dedim. 
"Cbarlotte Mnin babandan her ııey 

umulur. . . Bunun Üzerine haıtabakı-
cısına sordum. . 
"- Kocanız Dil? dedi. Kocanız has

tahaneden çıktı. •• 



• • 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim · Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa batlanan yeni •ene mah•ulil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az ol_mamak 

il.zere her l•teyene •ablmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani f•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!'ı':a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnrustur. 
Ancak ea •• beı vagoa ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. f•tanbul haricindeki yerlıerden yapılacak ıiparlıler be
delin yüzde ylrml•I peıln ve tl•t tarafı hamule •eaedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderilir. Depodan itibaren bltiQ ma•raflar 
ve me•'ullyet mlıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl he•ahına •igorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön-
derenler lçla •lgorta ihtiyari olduğa albi en az bet vagon •lparlt ederek bedelinin temamını pefin ödeyenler vagon batı•• bet lira 

·~ tenzilAttan l•tlfade ederler. 
ı: Adrem l•taabal'da Bahçekapıda DördG.ac6 Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

,. 
; 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

lstanbul Yüksek İktısat Halkalı Ziraat Mektebi 
Çiftliğinden: 

( 

'• 10,000 metre lşbatıbk kirpas: Kakapalı zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 pazar günü saat 14 te. 

\10,000 metre Elbiselik kirpas: Kakapah zarfla münakasası 
ilO Ağustos 933 pazar günü saat 15 te. 
;:~00 Ton Dizel Mayii Mahruku : Kapalı zarfla münakasası 
2;2 Ağustos 933 Salı günü saat 14 le. 

ı Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktarı yazdı mal 1 
z~menin kapalı zarfla münaka saları hizalarındaki gün ve saat 
l~;rde yapılacağından şartnam elerini görmek isteyenlerin her 
ır.i.ftn ve mezkUr malzemeyi ita ya talip olacakların da münaka 
:a.: gÜn ve saatlerinde teklif rn ektuplnrile birlikte Kasımpaşa
ı!a Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

. (3605) 4987 

Ankara YAk•ek Ziraat Enstitüısfl 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orınan Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

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

Kabul şartları tunlardırı 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortaıımda (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı-
nıru kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter ked~er!n veya cezaen çıkarı
lanların hükfunet tarafından kendilerme yapılan masrafı 
tazn1in edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me '(ermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahal e ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den (\Üsnühal mazbatası ile 4 krt'a fotoğraf vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecllvÜz edince şahadet 
namıı dereceleri ve müracaattarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzcdi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
~e bed.eli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hic bir tevkifat yapılmıu;. 

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

Daha fazla malUınat alr ak istiyenlere 
tıo.kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4999 

Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 
Hasli\han~e Elyevm mevcut binanın üzerine yeniden 

bir kat 1nşıt&ı ve Çartıaşrrhan enin islahı kapalı zarf usulile 
mevkii ıniinakasaya konulmuş tul". ~1iinakaaa 29-8-933 tari 
h;nt~e leaadif eden Salı günü saat 14 le Galatada Kara Mus 
tafa Paşııt sokaio:ıda İstanbul l~anı sahil sıhhiye Merke 
zindeki kQmisYol\da icra edileceğinden taliplerin münakasa 
ya ait l!artl\ame i\e projeyi almak üzere İstanbul sahil sıhhi 
Ye merkezi levll:ttnı memurlu !{u ile Ha11tahane İdaresine mü 
ı-aı-ı>ıı!. eylell\eleri. (3929) 5288 

lstanbul Sıhhi Müesseseler 
Satınabna komi•yoau Rei•Hğlndea: 
Akliye ve Asa.biye hastan esi için lüzumu olan 4000 met

~ yerli elbiselik kurıaş ile 300 tane karyola mühürlü nümu 
neleri ve olbaptaki Şartnameleri veçhile 5 Eyli'il 933 salı gü 
nü saat 14 te kapal1zvf usulile ihale edilmek üzere ~rı ayrı 
münakasaya konmuıh.ır. İsteklilerin müracıo.atları. (3973) 
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ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1.- Kayıt ve kabul işi 1 Eylül 933 de başhyacak ve 30 

Eylül 933 akşamına kadar sürecektir. 
2.- Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 

saat ondan akşamlan saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

3.- Mektebin (Yüksek 1ktisat ve Ticaret) kısmına : 
A.- Baka' .-yaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakalQryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liseler inden sahadetnarneli olanlar ve 
Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lise;İ Ticaret kısrm mazunla 
rı (Galatasaray) Ticaret kısmı mezunlarının hükUrnetçe 
mali müesseselerde bir sene staj görmüş olmaları şarttır. 

B.- Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek 
teplerden mezun olanlar ile Türk Üniversiteııi ve Yüksek 
mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanla 
rın evvelce girdikleri mekteple :e her halde lise mezunu olarak 
kayıt edilmiş olmaları. şarttır 

4.- - Mektebin, (Ticaret Lisesi) kısmına : 
A.- Bakaloryaya tabi O rta mektep mezunlari1c Anka

ra, İzmir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri me· 
zunları alınacaktır. 

B.- Bu kısma girecekle rin yaşları on beşten aşağı ve 
yirmi birden yukarı olmıyaca ktır. 

5.- Mektebin (Küçük Ticaret) kısmına : 
İlk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü 

sınıflarından tasdikname .ile gelecek olanlar. Bunların yaş
ları da 13 den aşağı 18 den yukarı olmıyacaktır. 

6.- Kayıt ve kabul icin asağıda yazılı vesikaları Müdür 
lüğe hitaben yazılacak bir ·istid~ya. 9ağlanmaları icap eder: 

1 - Mektebin her üc kısmı nehari ve muhtelit olup ted
risat öğleye kadardır. Yüksek iktisat ve Ticaret kısmı ile Tica 
ret Lisesi talebesinden üc sene zarfmııia tedris ücreti ve imti
han harcı namile dört li;a yetmiş bes kuruş alınır. 

1.- Mek~ep şahadetnam ' veya tasdiknamesi, 2.- Sağ
lık ve aşı raporları, 3.- Hükumetçe musaddak iyi hal varaka 
sı, 4.- Hüviyet cüzdanı, 5.- Üç adet fot~ğraf, 6.- Mektep 
idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevap 
ları yazılacaktır. (3772) 5162 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Muhammen Mıktarı 

Kıymeti Ziraat 
63 50 635 
95 10 951 

Küçük Yalı Kılavuz Çayırı 

" " 
" .. 95 10 951 

" " 
72 80 728 

" " 
72 80 728 

" .. 72 80 728 

" .. 86 80 868 

" " 
86 80 868 

" " 
43 40 434 

,, '' 99 20 992 

Harita 
No. 

6 
16 
17 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
39 

l-Iazinei Maliyeye aıt balad:ı. evsafı yazılı arsa temliki 
30-7 -933 tarihinden it ibaren ?O gün müddetle mevkii müza 
yedeye konulmuştur. HezkUr arsa küçük yalı kariyesinde 
nlüceddeden İnşası mütasavvur bulunan istasyon mevkiine 
iki dakika ba<fe mesafe olmasına ve her cihetle nezaret fevkala 
desi bulunmaktadır. Talipler tarafından verilecek peyler 
haddi layık g·örüldüğü takdirde 22-8-933 tarihine müsadif 
Sal• g-ünü ;halesi icra kılınaca ğından bundan fazla tafsilat 
almak isteyenlerin K:u al Mal Oairesindeki dosyasına mü 
raı-aa t eylemeleri ilan olunur. • 1121) sos1 

Pertev iyal 
Vakfından: 

Aksaray'da Valide Camii kar,ısında muvakkıthane ittisalinde mÜ· 
ceddeden in•a olunan üç bap dükk in üçer sene müddetle yirmi gün mü 
zayedeye vazolunm~tur. Taliplerin müzayide günü olan eylUlün dördü
ne müsadif pazartesi günü saat on be~te İstanbul Evkaf müdüriyetinde 
Pertev Niyal vakfı idaresine veya Ecümene müracaat etmeleri. (4059) 

• -5442 

•• 
Usküdar kız sanat mektebi 

müdürlüğünden: 
1 - · Gündüz ve akşam kısımları 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 ilana( ve kabul 
İmtihanları yapılacaktır. 

3 - Te(frisata 11 Eylüld<' başlanacaktır. 
4 - Mektebimiz dikiş, nakış, moda satış atelyelerinde 

11 eylülden itibaren sipariş kabul edilecektir. ( 4165) 

Kilo 
15,000 Buğday • 
20,000 Arpa 
75,000 Maki.na samanı 

4,000 Yerli kuru bakla 
1,400 Kıbrıs kuru baicla 

12,000 Yulaf 
10,000 Kaplıca 

300 Kuşyemi 
20,000 İmralh kuru 11 oğan 

Yukarda Müfredat ve miktarları gösterilen hububat ve er 
zak aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin iki yüz yetmiş 
beş lira muvakkat teminat akçe sile birlikte eyliilün yedinci per 
şembe günü saat on beşte Yeşil köy civarında Halkalı Ziraat 
Mektebi çiftliği idare heyetine müracaatları. ( 4084) 

5475 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü niın Lüzumu olup yaptırılacak 

6 Aı:it:t kümes ile Anbar, depo, vem hazırlama yeri ve tefer
ruatı kapalı zarf usulile ve 2 1 gün müddetle münakasaya ko 
nulmuştur. Bu işe ait münakasa ı:artnamesi, mukavelena
me, umumi ve hususi şartname Beş lira bedel mukabilinde 
ziraat vekaletinde Yüksek Zire.at Enstitüsü Bürosundan a 

lmac-aktır. Talipler münakasaşarlnamesinde zikredildiği veç 
hile müessesece tanınmış oldu gu ve yaptıktan inşaata ait ve 
as{İar: 8 Bin lira kıymetinde bi:- binayi ikmal ettiğini ticaret 
odasında İnşaat müteahhidi odluğunu mübeyyin vesaiki 
komisyona göstermeğe mecbur.iurlar. Talipler kendi teklif 
edecekleri bedelin yüzde 7,5 1İ$hetinde teminatı muvakkate 
ıncktuplarile birlikte ihale günü olan 29 Ağustos 933 tarihi
ne müsadif salı ııünü saat 15 le Vekalet inşaat komisyonuna 
nıuracaatları ilan olunur. (38~5' 5250 

Ha va Makinist Mektebi Müdürlüğünden: 
Mektebin Talebe kadrosu Orta Mektep mezunlarile tama

men dolmuş olduğundan müı abakaya girmek İçin müracaat
ta bulunan taliplerin evvelki ilinımız veçhile 20 Ağustosta im 
tihanlarırun yapılamayacağı ilan olunur. (4103) 5499 

• 

Çamlıca Kız orta mektebi 
Müdürlüğünden: 

Ücrteli leyli ve nehari talebe kaydına Ağustosun yirmisin
den Otuzbirine, ilanal imtihan larma da Eylülün İkisinden 
onuna kadar devam olunacakhr. (3974) 5330 

Piyango müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile 50 ton yerli maden kömürü alınaca

ğından taliplerin 21-8-933 pazartesi günü saat 15 te komİs· 
yona müracaatları. (4194) 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren lale 
be kayıt ve kabulüne başlanacaktır. 

2 - Pazar, Sah, Perşembe günleri saat ondan on yediycı 
kadar eski talebenin kayıtlan tecdit, müracaat edecek yeni 
talebe namzet kayıt olunacaktır. 

3- Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebe 
ni.n :;ıhhi muayeneleri yapılın ak Üzere muayyen cünlerde 
şaat onda mektepte hazır bulunma!arı IUımdrr. 

4 - Yeniden kayit olunacak talebenin hüviyet cüzdanı 
evvelce bulundukları mektebin şehadetname veya lastik 
naınesi ; betbin bqyüz kuruta kadar maaş alan memur ço 
cuklarmdan pansıyon kanununa tevfikan yüzde on tenzilit 
yapılmak için babalarının bulunduklan vazife ve maaş mık 
tı:ı.rıru gösterir vesika " onbeş kuruıluk pul li.zondrr" bera
berlerinde olarak velileri ile birlikte müracaat eylemeleri . 

5 - Mektebimizin ilk lasım dördüncü ve beşinci sınıfla 
rile orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur. Jlk kıs 
mm leyli ücreti 200, orta ve lise unıflarmm 226 liradır. 

6 - Eylül iptidasma kadar laıyıtlarmı tecdit ettirme· 
miş olan eski talebelerin yerine yt'niden müracaat edenler 
kayıt olunacaktır. Tatil münasebetile bulundukları mahal· 
)erden muayyen zamanda gelemiyecek olanlar Ücretlerini 
göndermek şartile yazı ile müracaat edebilirler. 

1 - Mezuniyet, ilanal ve kabul imtihanları Eylül İpti 
dasından onbirine kadar yapılac::ak Eylülün o irinci günü 
d. ı }ere ':t937) 5293 
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ELMADAGI MEMBA suLARi Lisep::s~;!:r:::~tep~hart 

~ekiz pınarın suyunu şehre akitmak faaliyeti hayli ilerledi 
r 

Elmadaiında au faaliyeti. 

Ankara suyunu bealiyecek suyu bul ı 
bak, bu suları şehre akıtmak için ıu 
komisyonu tarafından yapılan itler 
.ı ... am etmektedir. 

Bu İf)er için çizilen pr;,ııram aün 
l'eçtikçe yapılma11 lazmı olan f"}'leri 
tamamlıyacak tekildedir. 

Su komisyonu tarafından halen ya
pılmakta oJan İ.f)er araamda en mü

himmi Elınadağdaki memba aulannın 
aıhhi bir surette toplanıp Çankayaya 
alatıhna11 itidir. 

Elmadağmda timdiki halde etki· 
den mevcut ve yeniden meydana çıka
nlan Keylia pınan, Seki pınarı, Elma 
pman, Akpınar, Kayaözü, Karapınar, 
Altmpmar atlannda sekiz tane mem
ba varclır. Bu membalar geçen sene 
bulunmut ve verim kabiliyetleri bir 
aenedenberi ve en kurak zamanlarda 
tetkik edilerek kabiliyetleri tespit edil 
mittir. Saniyede üç dört litreden bet 
alb litreye kadar au veren bu memba
lann ıularmnı Çankayaya akıblmaaı 
itleri buradaki faaliyetin eaaamı tq
ldl etmektedir. 

Vaktile kainılarm Elmadaia doğru 
çizdiii yollarda timdi batka bir faali-
7et &'Örünmektedlr. Yorgun öküzün 
çektiği kaim yerine kalmh inceli au 
boruları yüklenmif çift atlı arabalar 
't'e binek ve yük otomobilleri. 

Bu tekiz membaın suyunu ıebre a
kıtmak için, tepede yani 1600 rakımın 

Elmadağından ıretirileceh au için 
açılan yollar . • 

dan 1400 rakımına kadar olan sabada 
it iki eaaı kol Üzerinden yürümekte-

dir4 Biri, bir kaç membaı ayrı ayrı 
toplıyarak bir koldan ve digeri keza 
bir kaç membaı toplıyarak diger kol
dan anaboruya getiren boru dÖ§eme 
itidir. Bu membaların hepsi evvela 
küçük beton odacıklar, yani hazine
ciklere alınmaktadır. Bu haznecikler 
de gelen auyun miktarını ölçecek ve 
çok l'eldiği zaman hazne haricine akı
tacak tertibat vardır. Bu haznelerden 
borularla ıular ataiı doğru indikçe di
gerlerine bağlanmakta ve bu suretle 
anaboruya kadar devam etmektedir. 
Bu kollarm birisinde arazinin anza11 
ve irtifaın çokluğu yüzünden meylin 
müsait bulunmama11 dolay11ile 145 
metrelik bir tünel yapılmaktadır.Tü
nelin ıimdiye kadar bir taraftan otuz 
bet ve diırer taraftan da elli bet met• 
relik kısmı açdmııtır. Binaenaleyh her 
iki bqtan yapılan ameliyatla tünel ya 
kında tamamen açılacak, tahkim ve 
takviyesi yapılarak boru içine dÖ§ene
cektir. Tünelin her iki tarafında kapı
lan zeminden yukarıda ve iki kat o-
lacakbr. Memba sularını toplıya top
lıya iki koldan anaboruya &'elen bu 
ıebekenin uzunluğu 24818 metredir • 
Bu iki kolun birlettiği noktadan Çan
kaya haznesine kadar olan anaboru
nun uzunluğu da 13.163 metredir. 

Sulan toplamak için yapılan mesai 
bazı yerde çok aüç ilerlemektedir. 
Matlüp meyli bulmak için mütemadi
yen dol&§An boru döıeme yolu, rastla
nan kayalık kıaımlarda dinamit ve 
bombalarla yol ve çukur açarak iler
lemektedir. Saatlerce, bir metrelik 
yeri kazmak için uğratılıyor, pathyan 
bombaların arkasından kazmalar, küs 
küler çalıııyor ve her kazılan bir met
relik çukur bir çok didifmeden sonra 
meydana gelebiliyor. 

Bu faal ve hummalı mesai ile 8 
membadan Keylis ve Seki membalan 
hariç olmak Üzere bütün membalann 
suyu kanunusanide Çankaya7a akıtıl
mıı olacakbr. Bu iki membaın da o 
zamana kadar Çankayaya bağlanma
masmın sebebi halen bu membalar su
larmın tehre verilmekte bulunmasıdır, 
Binaenaleyh Elmadağ abonelerinin su 
auz kalmamaıı için bu abonelere tesi
sat yapılana kadar bu membalar Çan
kayaya bağlanmıyacaktır. ' 

Bütün bu faaliyet ve çalı~ıııal..- ne
ticesinde Ankara daha 20 litrelik su 
kazanmaktadır. Bu miktar en kurak 
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.ı.r1 
Bu ders senesi batında Ank 

vilayetinden lise ve orta mek1 
pansiyonlarına Maarif Vekaletiıöıterir 
ıabına bir mikdar leyli ve parıı 
talebe alınması kararla,mı,tır. Afa• 

Müracaat edeceklerin malu~fta 
sakat olmamaıı ve velisinin ker 
sini tahsil ettiremiyecek kadar 
kir bulunması tarttır. 

Kız ve erkek talebelerden 1 
parasız olarak liselere girmek 'ı 
yenlerin müsabaka imtihanları -. ----< 

Orman çiftliğinde danaedenler •••• 

liilün dokuzunda öğleden eve! s 
dokuzda yapılacaktır. 

Sanatlar mektebindee 

Ankara Sanatlar mektebine .1 
Ankara vilayeti halkından on 
lebe alınacaktır. Bu talebelerin 
tihanları da ağustosun yirmiai·cnebi 
yapılacaktır. gıdıı-

M 'k• 11• k alınır, \ usı ı mua ım me tt>rinden .oi 
girecekler için kadar 

Ankara Musiki Muallim JVdrisata ıekt 
bine girmek istiyen . talebel~r iç 
de seçme imtihanları eyliilü rı bef 
de Musiki Muallim mektebi nde 
pılacaktır. 

Bir arkeolog müş~vir 
Maarif vekaletinde müze; !er d 

resine bağlı olan bir ibidel·· erik 
Orman ,;iltliğind• bedaııa hının." , ruma heyeti kurulmut ve fa~cakbr:aliyet 

batlamıthr. Bu heyette mü11ul edıfavir 
!arak Avusturyalı arkeolog m· 
M.- Miltner çalışacaktır. r tf. Milt 
ner Viyana darülfünunundi 5574a profe. 
sör rütbesini haizdir. Tü ·kiyede 
Efes hafriyatında ve lzmir._ıe Bay
raklı hafriyatında ve Nanw ıazgi.h 

hafriyatında çalıfllllfhr. ~ ~ Silif-
ke, Mersin tarafına Avus ırya ar 
keoloji cemiyetinin gönder liği tet 
kik heyetinde bulunmuttur. 

Bakkallann eğlen• tisi 

Bakkallar cemiyeti y~ rın için 
Orman çiftliği arkasındak. yet, Söğüt. 

Meclia bahçe ainde cuma 
özü mevkiinde bir kır eğle.Jü 1ıcesi ter. 
tip etmitlerdir. Bu eğlenc.ahai~ye An. 
karanın hemen bütün bakk alları İf 
tirak edecekler ve muzikat-,. ~rla ak. 
tama kadar hoşça vakit geç> • .irecek 

ve suyun en az olduğu zamanda tes
pit edilen miktardır. Bu au Çankaya
daki depoyu bq altı saat içinde dol
duracak bir kabiliyettedir. Binaena-

İLAN 
Biz zirde vaziulimza H. ve J. 

Blumental Biraderler tirketinin tas 

fiye memurları, tirket alacaklıları
nın 20 Ağustos 933 tarihınden iti-

baren 15 ııün zarfında lstanbulda, 

Katircioğlu hanında 27-35 numa

ralarda trketin merkezi idaresine 
müracaatla alacaklarını kayit ve 

haklarını tespit etmeleri lüzumu
nu ilin eyleriz. Hali tasfiyede H. 
ve J. Blumental Şirketi tasfiye me 

murları. 

Avukat lzak Hazan 

Avukat Salomon Ada~ (6506) i 
.. Musevi lisesi 

Beyoğlu, Kumlıaruı yokuşu 

Tercuman sokağı. Telefon 41384 
Kayıt ve tecdidi kayıt muamelatı 

Cuma 'fit Cumartesinden ınaıoda lıer 
giln saat 9-12 arasında kra edilmek 
tcdir. Geç lra!madıın yt:r tıemin edi-

niz. Müdiriyet (6086) 

5169 

Devredilecek ihtira beratı 
c Tek aatıhlı tana.relere ait ialahat » 

hakkındaki ihtira için istihsal cdilmit 
olan 27 Ağuato<ı 1928 tarih ve 1351 mı
maralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kerr<e başkasma deviır ve yahut ica
ra verileceğinden bu h\ISU$la fazla ma
lllmat edinmek iateyen zevatın İstanbul 
da, Bahçe kapıda, Taş hanında 43-48 
numaralaııda kfiln vekili H. W. Stock e 
feııdiye müracaat etmeleri iMR olunur, 

(6308) 5407 

Devredilecek ihtira beratı 
c Tek satıhlı tayyarelere ait i.slahat ıt 

hakkındaki ihtira için istilısal odilrnit 
olan 27 Ağustos 1928 tarih ve 1505 ,,.... 
maralı ihtira beratı üzerinıde.ki hukuk 
bu kcrre başkasına devir veyahut icara 
verileceğiınden bu hususta fazla malu
mat ed.i<ımek isteyen zevatın İstanbW... 
c:hı, Bahçe ka,pıda Taş hanmda 43-48 
numaralar>da klin vekili H. W. Stock 
efendiye müracaat etmeleri Han olu
nur. (6309) 

5408 

leyh Çankaya ve Kavaklıdere ibtiya
cmı fazlaaila temin edecek olan bu su
yun bir kısmı da Y enitehire aarfedile
cektir. !erdir. cakl 

Türk Maarif Cemiyeti müessesel~ri 
ı - BURSA KIZ LİSESi : Leyli ve neharidir. S~il

mit talim hey'etine Amerikadan getirilen terbiye mütehasJJlfsısı 
ilave edilmi,tir. Yabancı lisanların öğretilmesine ehemmi •yet 
verilir, ücretlerde mühim tenzilat yapılmıftır. 42 

'&11 

2-ANKARA MEKTEBi : Ana, ilk, ve orta kısımı ıan 
vardır. Tedriı hey'eti arasında terbiye mütehassısı Miaa Paı-·ker 
vardır. lngilizce dilinin öğretilmesine çalıtılır. ör 

3 - ESKiŞEHİR YA Ti iLK MEKTEBi : 1 "',..eyli 
ve neharidir. Güzide bir talim hey'eti tarahndan ic1are edi!ı\ıiyor. 
ücretlerde tenzilat y•pılm•ftır. 

•a. 
4-lSTANBUL TALEBE YURDU: Yalnız., Jiik

sek mektep Ye üniversite talebesine mahsustur. Cüz'i bir 2ücret 
alın~ • 

5 - IZM1R, ÇORUM, ADANA, KONYA : t~lebe 
yurtları : liıe ve orta mektep talebelerine mahsustur. ~ 

Türk Maarif Cemyetinin yukardaki müeııseaelerine Dgirmek 
isteyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet tubelen1';ne mü-
racaat ederek daha fazla izahat isteyebilirler. • 

,, 

lstanbul Kadastro 
Heyetleri Reisliğinden: 

Eminönü kazuı dahilindeki Balabanağa, Tülbentci Hüsa
mettin ve Hoca Gıyasettin mah ailelerinde kain gayri menkul 
malların 1-9-933 cumartesi gün ünden itibaren Kadut~o tatbi
katı yapılmağa başlanacaktır. 

Bu tatbikatta hakkı mülkiy et ile her hangi mülkün diğer 
mahaller üzerinde hava ve geçit hakkı gibi haklan da tesbit e
dilecektir. 

Mezkôr mahaller dahilinde ki ırayri menkUller de alakadar 
olanlara mümkün olabildiği kadar davetnuıeler de gönderile
cek ve bunlar da kendilerinin h angİ gÜn}et' de hazır bulunma. 
ları lazım geleceği gÖlterilecekt İr. 

Muayyen günlerde davet olunan veYll davetııameleri ken· 
dilerine i.aI edilememit olanların davetnUnelerle birlikte gön
derilecek beyannameleri ve imza eyleyerek ııüfus hüviyet cüz
danı ve Tapu senetleri ve diğer devlet t.ı,aaıo:ıdan bulunanla. 
rın da haiz oldukları tabiiyetlerini mu~Jak evrakı resmiyeyj 
birlikte alarak mahalleleri dahilinde b"ullaca.k Kadastro posta 
memurlarına müracaat eylemeleri ve b.ı .tlallar da kiracı bulu
nanların da müddet zarfında mal sahit\ıt'İni haberdar eyleme
leri lüzumu ilan olunur. ( 41O1) 5418 

Umumi Ne,riyat ve Yazı lfleri Müİirü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve MatbaacJıkr• A. Ş. 


