
Vekalet Erkek Muallim 
Mektebini dün lağvetmiş
tir. Yerine bir kız lisesi 
<laha açılacaktır. 

, 
Sahip ve Başmuharriri: Sii;-t Meb'usu lViAHi\ıIUT 

Berlin siyasi maha filin de 
Alman sefiri M. Nadolny'nin 
Moskova sefaretine tayin 
edileceği söyleniyor. 
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Göm bös' ün 
Seyahati 

Ba§vekillerin seyahatlerinde huau
ai manalar arandığı zamanlar arkada 
kaldı. Buırünkü beynelmilel hayatta 
normal olan hükumet reailerinin seya
hat etmeleridir. Hakikat büyle olmak
la beraber, her halde Macar Batve
kili Cömbös'ün Roma seyahati, siyasi 
hayahn icabatından olan mutat ziya
retlerden daha tümUllü ve ehemmi
yetli bir hadisedir. Macar Batvekili
nin seyahatindeki ehemmiyet, Maca
ristanm ve Orta Avrupanm vaziye
tindeki huausiyetten ileri geliyor. 

Avrupanm en iıtikraraız mmtakaıı 
Orta Avrupadır. Ve Orta Avrupada
ki vaziyetin değitmesİ kararlatmııtır. 
Dört taraflı misakm imzalanmasına 
iınıil olan sebeplerin baıbcaaı da 
Orta Avrupa vaziyetinin tasfiyesi 
mülahazasıdır. Ve bu vaziyetin tasfi
yeainde de Avusturyanın muka~dera
tmı tayin meselesi ön safta gelıyor. 

Harpten evvel büyiik bir impara
torluk olan Avusturya, harp~en sonra 
beynelmilel siyaset sahnesinde bir 
oyuncak vaziyetine düıtü. St. Ger
main muahedesile tespit edilen vazi
yet devam edemiyor. Yani timdiki 
tekildeki bir Avuaturya hayat ve inki
faf hakkından mahrwn olduğu gibi, 
Orta Avrupa için bir zif tetkil ediyor. 

Avuaturyanm Küçük İtilafa bağ
lanmaama Almanya ve ltalya razı 
olmuyor. Almanyaya iltihak etmesine 
Fransa ve· ltalya muvafakat etmiyor. 
Macariatanla beraber yürümesine Al
manya -ve Fransa itiraz ediyor. Vel
hiaıl Avuaturyanın mukaderatmı tU 
veya bu yolda tayin etmek için müm
kün olan her kombinezon büyük dev
letlerden birinin veya ikiainin itirazı
na hedef oluyor. İıte bu vaziyet clola
yııiledir ki Macar Baıvekilinin Roma
ya yapbğı aeyahat büyiik bir .alaka 
uyandırmııtır. 

İtalyanın Orta Avrupa için takip 
ettiği ıiyasetin hedefi malümdur: 
Evvela; Macaristan ile Avusturya ara
sında bir iktısa_i birlik teıkil ettikten 
sonra bunu tabii cereyanına bıraka· 
rak bilahare aiyasi birliğe tahvil 
etmek. Ancak buna Almanya aleyh
tar olduğu gibi, Macaristan da bu 
teoviye tarzını kabul etmeğe meyyal 
değildir. Çünkü Macaristan Alman
yaya rağmen Orta Avrupada büyük 
bir Alman ki ti esile sıkı: münaJıebet 
teaia ve idame ehnekteki mütkül.&.tı 
takdir etmektedir. Bununla b<ıraber, 
İtalyanın arzu ve emellerine karş1 
gelmek te Macaristanm iıine , elver
mez. Binaenaleyh Macariatan İtalya 
ile Almanyanın arasında kalmıştır. 
Ve gariptir ki bu iki büyük devlet 
her noktada anlaıtıldarı halde A vus
turyanın mukadderatını tayin me•e
lesinde ihtilaf halindedirler. 

Bir ay kadar evvel, Macar Baıve
kili Cömbös Berline gitmit ve Bitler 
ile ırörütmÜ§tü. Ötedenberi, balyanın 
aiyui muzaheretine mazhar olan Ma· 
cariotanm bıiımda bulunan bu devlet 
adamının Almanya seyahati, balyada 
iyi telakki edilmemiıti. Binaenaleyh 
ltalyanın Macaristandan siyasi yardı
IDmı esirgeyeceği zannedilmişti. 
Filhakika dörtler misakınm imzası 
üaerine muahecİelerin tadili bir emri 
vaki teklini almııken Macaristanm 
ltalyan yardımından mahrum olmaoı 
hiç te itine elverir bir vaziyet değildi. 

Gömbös, ltalyan Batvekiline temi
nat vermek ve doatluğu tekrar teyit 
etmek içindir ki Romaya gitmiştir. 
Filhakika Romada Mussolini ile · 
Cömböa arasındaki mükalemelerin 
mevzuu Avuaturyadan ibaret olduğu 
bildiriliyor. Ve Macar Baıvekilinin 
bu noktada Musaolini'yi tatmin ettiği 
bildiriliyor. Ancak ıunu kabul etmek 
lazımdır ki Macariatan Avusturya ile 
birletmek fikrine imale edilmekle bu 
tasavvur tahalokuk etmiyor. Ortada 
daha bir çok engeller varchr. 

Evvela Avusturya vardır. Avustur
ya Hükümeti imale edilae dahi, bu
sünfrii vaziyette Avusturya Hüküme
tinin Avusturya demek olmadığı sa
rihtir. Ahnanyada Hitlerizm, hudut
ları atarak Pancermen hareketi ma· 
biyetİDİ aldıktan sonra Avuıturyada 
Almanyaya iltihak meselesi dahili bir 
politika meselesi halini aldı. A vusfur
yayı Almanyanın bir cüz'ü telakki 
etmeye ~ttikçe daha çok abııyor".2-

ı Türkiyede ilim in IAbı başladı 
-~~~~~~-,...~~~~~~~ .... ·-~~~~~--~~~~~~~~ 

M •f V k•J• d• k • Üniversite milletin, inkılabın en hayati ve 
aarı e 1 1 ıyor 1: maksatlar için bel bağladığı; garının devlet 

adamlarını, gençliği, kaybedilmiş asırları kazandıracak· bir irfan yurdu 

en teme 
ve millet 
olacaktır .. 

•• • 
Universite ışe 
heyeti Vekilin 

haşladı, profesörler seçildi, 
riyasetinde ilk toplantısını 

kadro 
yaptı!. 

ilan edildi, Üniversite Emini· 
- Yeni kadroda kimler 

ve idare 
alıyor? vazife 

Üniversitede 4 fakülte ve 7 enstitü, dişçi ve eczacı mektepleri var. Yeni teşekkül içinde inkılap Enstitüsü başlı başına bir varlık 
olacakhr. Eski müderrislerden ancak 23 profesör qniversiteye alındı. Ecnebi ve hariçten alınacak profesörler kimler olacak? 

Maarif Vekili; Tıp, Edebiyat, Hukuk, fakülteleri reisleri ıJe Darülfünun emini 
Neıet ômer Beyle ilk ÜnİıJersite içtim amı yapıyor .. - Yeni levha - Resim
lerini aldırmak iatemiyen iki ecnebi p role ör Darülfünundan çılııyor - M. 

Malche bir ecnebi profesörle beraber ..•• 

Darülfünun dün son gününü de ya
f&yıp inkılabın yepyeni bir hamlesile 
tarihin karanlıklarına gömüldü. Ye
ni Türk Oniveraitesi bu karanlığın i
çinden bugün doğuyor. Sabık Darülfü 
nun profesörlerinden bangilerinin 0-
niveraitenin muvakkat kadrosunda va 

zife aldıkları, dün akıam geç vakte 
kadar malfun değildi. 

Darülfünun koridorlarında endişeli 
bir hava dolatıyordu .. 

Ak§am geç vakit, eski Darülfünun 
dan yeni Üniversiteye geçen müderris, 

(Devamı 5 ,in,d sahife<k) 

Yeni ve canlı siyasi hare
ketler arefesi~de miyiz? 
Ankara' da bir Balkan Lokarnosu 

imza edilebilecek midir? 
Yunan Başvekili ile Hariciye, İktısat nazırlarının 

Romanya Başvekilinin Ankarayı 
ziyaretleri ve ismet Paşanın Sofya seyahati 

ve 

Yunan sefirinin gazetem~ze beyanab 

Yunan ae/jrj M. Sakellarapulos 
c .. napları 

Yunan Batvekili M. Çaldariı'in Cüm
buriyetio 10 uncu yıldönümünde bulun
mak üzere Ankara'ya davet edildiklerini 
biliyoruz; ayni zamanda Romanya Ha
riciye vekili M. Titiilescu da Ankarayı 
ziyaret edecek, bu suretle lürk - Yunan 
ve Romanya ricali arasında mühim siya
ai mukalemeler cereyan edecektir. Bu 
mukalemelerde M. Titiileacu'nun teklifi 
üzerine bir Balkan Locamo'su akb için 
.nüzakerat cereyan edeceği ve bir Bal
kan misakı da imza edileceği haber v ... 
r.ilmektedir. 

Dün Yunan sefiri IMl. Sakellaropulos'u 
ziyaret ederek bu meeseleler luıklmıda 
fikrini aorduk; sefir cenaplan bizi k.,. 
mali nezaketle kabul ederek ıp.allerimize 
ıu cevaplan verdi: 

- M. Çalclaı:is'm Ankara'yı ziyareti
nin ıebebi nedir? 

- Rea~ ~ide illr. yaptiğim t ... 
maslarda aoyledığım veçlıile Yunanista
mn Türkiyeye kartı olan do.tluk ve iti
-ı siyaseti yalmz buırünlrii ,,e diinkü 
Yunan hükiimetlerinin değil, bütiin fır-

(Devaını ·2 inci ..ı.i.fcdc) 

Gazi Hz. İ stanbulu şereflendirdiler 
ve akşam · Y alovaga avdet ettiler 

Dahiliye Vekili Ankaradan geldi ve Reisicümhur 
Hazretlerinin refakatinde Y alovaya gitti 

1 M. Herriot 
1 

Ankara'ya da 
Gidecek .. 
Bu ziyaret memnuniyetle 

karşılandı 
PARIS, (Hususi) - M. Herriot per 

§embe günü Marsilya'dan hareket e
decek olan vapurlu. 
lsıanbula hareket :'1ı: 
edİ)'OT. M. Hecriot.. .. 
nun Ankara'yı da 
ziyaret edeceği bil
dirilmektedir'Sabık 
Fransız Başvekili, 
Ruıyayı ziyaret 'it
mek için Sovyet hü 
kumeti tarafından 
davet edilmittir. 

ANKARA, (Mil
liyet) - M. Herri
ot'nun Ankarayı zi 
yaret edeceği riva .. 
yet edilmektedir · 
M. Herriot samimi' 
bir Türk dostu ol- M. HERRİOT 
duğundan bu haber 
Ankarada büyük memnuniyetle telak
ki edilmiştir. 

Yeni vapur 
Tarifeleri 
Sadullah Beyin beyanab 

Den~ ~ Hava müateıan Sadullah B. 

Türk limanları arasında çalı§an va 
purlarm 1 Eylulden itibaren mevkii 
tatbika konulacak yeni aeyrüaefer ve 
ücura t tarife !erini tanzim edecek ko
misyon, bugün öğleden sonra ilk içti
mamı deniz ticaret müdürlüğü aalo
nunda aktedecekti.-. 

Komiayona riyaset etmek üzere, 
(Devamı 2 inci aahlfede) 

Erkek Muallim 
Mektebi 
Dün vekaletten gelen bir 

emirle lağvedildi 
Maarif vekaletinden gelen bir emir 

üserine latanbul Erkek Muallim mek-
tebi dün lağvedil • 

1 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
11 Rauf, Refik Halit, Rıza ~ 
i ·.Tevfik, Sadık ve Adnan 1 
l :B.ler affedilecekler mi? 1 
- --· -§. 150 liklerden bir kısmının aftan § - = ~-· istifade ettirilmelerinin hükii- i 
~-: mete teklif edildiği söyleniyor .. 1 
~ Af 1933 · yılı baş•ndan itibaren olan cürümlere 1 
3 · ve mahkumiyetlere teşmil edilmiyecektir E 
- -- = - -5 5 = = = -~ 5 - -- -- -~ 5 
~ ~ 

1 : 
1 ! 
i i 
~ :Adnan, Rıza Te11 Fik, Rauf Beyler 5 
; AldığllDlz hususi malümata gö- mahk:Umlarla memleket haricinde § 
_ re af kanununun eaaaları hazırlan- bulunanların bir kısmının afleri § 
=: mııtır. Büyük Millet Meclisinin a- hakkında da kaydolduğu bildiril- 5 
5 çılıfmm ilk celsesinde hükümetin mektedir. Ancak memleket haricin 5 
5 teklifi müzakere edilecek ve cüm- de bulunan ve afleri Mecliıten iı- 5 
:E huriyetin onuncu yılı münasebetile tenecek olan bu zevat hakkında 5 
5 bu teklif kanuniyet kesbedecektir. Büyük Millet Meclisinin ittihaz ede 5 
§ Hükumetin yapacağı teklı'fte siyasi (Devamı 6 ıncı •ahileJe?'S. 
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Üç adaya çıkışta siyasi bir 
kast ve gaye aranamaz!. 

İtalya Yunanistana bu noktayı ve adala
rın Yunan adası olduğunu teyit etti mi? 

ltalyan bahriyelilerinin çıktığı üç ada meselesi etrafında Roma ue Atina
dan ıehrimi- yeni haberler ll'elmemi flir. Ancak adalann Yunanlılara mı, 
ita/yanlara mı ait olduğu nokta.sı üze rind.,ki t"redtlüt kafi bir 111UUha henin 
ermemiıtiT. 

Bizim müracaat ettiğimi:ıı ita/yan menabii ba lıuausta bize fU malumatı 
ı>ermİftİr: 

- Hôdiae oce<mografi tetkikatı yapmalı utiyen bazı mütehauulann a
dalara çıkmasuıtlan ibarettir. Bu İfll'al mahiyetind" değildir. Ba adalar Yuna
nittaıuı ait olup, ltalyanın aaaen gayri mukıin olan bu adalar halılımda si
yan bir emeli de yoktur. 

Yunan mahalili de hcicliaenin ilJı ll'Örüniiftelıi ehemmiyeti kaJllıettiiini, a
dalara plıqın sır/ tetkikat-g<qelİne miiteııecdh olduğonun resıni ltalyan 
malıalilindn ve ltalyanın Atinci uliri tarafından Yunan BQfııeltiU M. Çalda
,.;.., temin edUrifni beyan etmelrtedir • 

Avusturyanın bu dahili vaziyetin
'1en mada Almanyanm itira'.zı geliyor. 
Bundan sonra da henüz Küçük İtilaf 
ve Franaanın bir Macar" - Avusturya 
ittihadına imale edildiklerine dair 
emare yoktur. Bununla beraber, 
Fransa, bu notkadaki İtalyan siyaseti
ne Almanyarun enırel olduğunu bil· 
diği için doğrudan doğruya İtalya 

ile kal"§ılqmaktan kaçmmııtır. Kiın 
bilir belki Macaristan da ayni müla
haza ile Avusturya hakkındaki ltalya 
Doktainazarmı kabul etmeğe meyYal 
görüuüyor. Yani Avusturya hakkın· Gazi Hz. bugün Yalovada Hariciye Vekili ve Comte de 
daki lıalya siyasetine engel olma\: Chambrune'ü kabul edeceklerdir. 

mİ§ti•. Mektebin 
mevcut üç sınıf ta 
!ebesi lıtanbul Er
kek liseaine leyli 
meccani olarak a
lınacaktır. Bu tale 
be için lisede mu
vakkat bir pedaıro 
ji şubesi açılacak
tır. lstanbul Erkek 
lisesinin bulundu -
ğu eski Düyunu u 
mumiye binasında 
bu husus için bir 
yer ayrılacaktır Er 
kek Muallim mek

mes'uliyetini hiç bir devlet omuzları-
R"l._icümhıır Ha. dün motörle Y alo11a'dan hareket ederek Marmara-na almak istemiyor. Bununla bera- ~ 

ber, Avusturya - Macariıtan ittihadı da bir tenezzüh yapmı§lar, saat 18 de Dolmabahç" sarayına çıkmıı· 
gibi sun'i bir kombinezonun kolaylık· lardır. Gazi Hz. yarım saat katlar sarayda istirahat ettikten sonra dün 
la tahakkuk edebileceğini kabul et- (Devamı 2 inci sahifede) 
inektemü~küldür. llL.ımı .............. il!!!!!!!!!!!!ii!ö!'!!~~;;;;;;;!!i!!liii!İİl!lli!l!i!i!!!e!e!!i!!!!!ll!l .. !!Iİllll .... ~ 

• Ahm"t ŞOKRO 

E. Muallim Mekte lehinin Cığaloğlun 
bi müdürü Sa((et daki binasında ye-

Bey niden bir kız lise-
si açılacaktır. Ve

kalet bu kız lisesinin kadrosunu hazır 
lamağa h:ı§lamıştır •• 

Serll'İ binaımın ..,n lııuıırlıkları .,,. '"fhir İçin B"firilen f!fYa 
- Tafsilat inamı mabsuaumusdadır -
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Tarihi tefrika: 74 

YaJ:an:' S. N. Her bakla (Milliyet) indir. 

Liyihay~ hünkarın canı sıkılmıştı! 
1 

Abdülhamit, arizelerin, layiha lann nasıl okunmasını isterdi? - . 
"Bırak şu müfsidin kiiğı.dını!,, - Hünkar nazarında, sabıkalı imişler! 

Padişah, pertembeden cuına tra§ı· 
na hazırlarunışb. Berberbqı Mustafa 
Bey, eski enderon t"trbiye•i usulünce 
yer öpüp arzııükranla huzurdan çıkı
yorken Sult4n Hamit: 

- Mustafa Beyi Doğruca Raıııp 
Pqanm dairesine git! Orada ise ça
ğır! Evinde ise, çağırtbr, acele gel
ıin ! 

Diye irade etmiıti. 
Mustafa Bey: 
- Ferman efendimizin! 
Diyerek hemen Ragıp Pa13nm da

iresine gitmi§ ve pqayı orada bula
rak çağırıldığını tebliğ etmitti. 

Ragıp Paş.a, hemen huzur setresini 
giyerek ko~a koşa gelmifti. Hünkar, 
Başmabeyinci Haci Ali Patanın traı
tan evvel sunduğu arizeyi verm\ı ve 
oturmasını emrederek okutmağa bq
latmıştı. • 

Sultan Hamit, biriken maruzab ek 
seriya Ragıp Pa•a ile okur ftya okut
tururdu. 

<Cülusu müteakip Mektebiınülkiye
d en neşet eden Ragıp Bey, ;enç Y&f
ta, sarayıhümayuna almmı§tı. Hün .. 
kir, mumaileyhi, kendi mizacına gö~ 
re yetiştirmiş. ve idetlerine alııtırmı§
tı. Ragıp Bey, kaç seneler, paditahm, 
yat:ık odasının eşiğine batkoyarak yat 
mı!!, fedaki.rane hizmetinde bulun ... 
mu~tu. 

Saraya daha yeni geldiğinde, bir 
gUn, bir kiğıt okurken, Ragıp Bey, 
kel ime ve cümleleri, çabuk çabuk o· 
kuyup geçiyordu. 

Hünkar buna kızmış: 
- Öyl.., şimendifer geçer gibi k.i.

ğ1t okunmaz! 
Diyerek şiddetlice bir tektir etmiş

ti. • 
Ragıp Paşa, bunu daima lıatırladı

ğından ve kendisinin de kulağı ağır 
i~ittiğinden kiğıtları sindire sindire 
yüksek sesle okumasını iyi bilirdi. 

Hacı Ali Paşanın takdim ettiği ari
ze okunurken zatışahane, bazı n<>kta
larmda tevakkufunu ve tekrar okun
masını emir buyuruyor ve bu eD1İrleri 
tekrar ediyordu. Çünkü mezkôr ari-
7e mufassal bir layiha şeklinde olup 
münderecatı ehemmiyetli •e dikkati 
calip, merakı di.i idi. 

Hünkarın canı sıkılmıya başladığı 
La~lannm çatılmasından ve alnındaki 
kalınca elifi damarların kabarmasın
dan an· aşılırdı. Hususi mukarripleri-

1

..:n ve bendelerinin ekserisi, bu ala-

' 

metleri görünce, bir fılltnıa kopacajı .. 
m bunca senelik tecrübelerile bildik
lerinden, yün;kleri hoplardı. 

Nitekim öyle oldu. Ragıp Paşa, 
kağıdın sonlarını okuyorken, padişah, 
birden bire: 

- Bırak, şu müfsidin kağıdım! 
Diye hiddet ve infial göstere~ek 

ayağa kalkıverdi. 

- Çabuk bir kahve getirsinler! 
Emrini verdi ve küçük paviyunun 

diırtt odasına geçti. Ragıp Paıayı da 
oraya çağırarak, ayak üzerinde hid
detli hiddetli oöylenıniye ve gezin.rni
ye b .. şladı. O sırada kahvesi geldi; 
bennutat, hem üstüste iki fincan kah
veaip.( içiyor. hem de arize mündeı·e .. 
cabnı birer birer ret ve cerhectecek 
müdafaa yollu sözler söyliyordu. 

Soma, Hacı Ali Paıayı istedi. Hacı 
Afi Pata gelince, tekrar söze bıqla
yıp: 

- O, d~mincek getirdiğiır,~kağ,dı 
veren herif._ bir senedir musirren iste· 
diii maden ~mtiyazmı vennediJkm
den, BağJ,.t ~imendiferi işinde beni 
itlıaın "e tehdide kıyam ederek o ka
ğıdı yazmış.! Şimdi old\ndu, bütün 
mil?.twvirliklerinin mahiyeti anlasıldı. 
Halbuki sen; onu iyi bir adam s-aııa
rak istedijıi imtiyaz için kaç defalar 
gelıp, bana yalvarmalarda bulundun~ 
Bir daha böyle adamlara karup al
danma! Mürn.catlarma tavassut ve de· 
lal<ot etm"! Onlar esasen benim aleyh. 
t..1..ı-larımdır Karısı da kocası gibidir. 
Geçen sene, Kadıköyünde, Fenerhah
çede, açıkta sofra kurup işret ederler
ken kenclilerini görüp usul ve edep 
dairesinde çekilmelerini tav.siye eden 
Serhafiye Ahmet Celaleddin Bey" 
(Paşa), neler söylediklerini ve hüı·· 
metsizce benim adımı da ağızlarına 
aldıklarım bilmiyor musun? 

Diye zavallı ihtiyar Hacı Ali Pa~a
yı eveyce haşlaınışb. 

Hacı Ali Paşa, azardan sonra arzı
tazimat ve itizar ile müsaade Alarak 
çekilmişti 1 

(Arkan <'O \ 

Yann: 3ili!il'il 1 

Liyihaya hünkarın canı sıkılmışb! / 
2 1 

Sultan Hamit, hiddeti biraz geçince, muef~yi kurcalıyor ! -
iE Asıl mesele, lngilizler lehine olar ak Sultan Hamille Almanların a-
~=ı açmak mıydı? - Enişte PCVFanzn "Jön,, ':,_ğü! .::.Jll 

Is anbul Limanı Nizamna
mesi tasdikten çıktı •• 

• • •••• • • 
Yeni nizamnamede çok değişiklik var 

ANKARA, 31 (Telefonla) - İs
tanbul limanı nizamnamesi .ili tasdik
ten çıkmı~tır. Bu nizamnameye naza
ran ls~anb:'ıl limanı, Halici ihtiva et ... 
m"'k üzere şimalden Rumeli ve Anado 
lu fenerleri arasında çekilen hat ile 
cenuben Pendikten başlayıp Adalar 
dahit olmak üzere bunların cenubun 
dan gcçere-k Küçük Çekmece gölü 
man!abında nihayet bulan bat aı·a
sında kalan k,.ımdır. lstanbul limanı, 
dıf liman, Galata limam, iç liman ol~ 
mak üzere üç k11ımdır. 

Dış liman, Sıırayburnu ile Fındıklı 
sarayının şimal köşesini birleştiren 

hattın dışında Marmara ve Karade
niz cihetinde kalan kıamıdır. Galata 
l'manı, Sarayburnu ile Fmdıkh sara
} ının şimal kö§esini birleştiren hat ile 
Galata köprüsü arasmdaki sahadır. 
lç 1 iman, Karaköy köprüaünden itiba· 
ren K.i.ğıthane ve Alibey dereleri Ü· 
zerindeki ilk köprülere kadar olan 
sahadır. 

Dış limanda demir yerleri şunlar
dır: 

A) - Aiurkapı fenerile Haydarpa 
~a mendirek feneri ara.unda çekilen 
hatbn cenubundaki saha. Serbest de 
mirlemek istiyen gemiler bu sahada de 
mirleyebilir. Eğer bu sahada parla
yıcı maddeler yüklü gemiler varsa 
yeni gelecek gemiler, bunlardan u
zak demirleyeceklerdir. 

B - Anadolu ve Rumeli fenerleri
le Mesarbumu ve Mesarburnu iskelesi 
arasmdaki aaha.. 
.G~iler, bu iki sahada seyrÜsefere 

manı olmamak §artile izin almadan 
demirleyebilirler. Ancak demirledik
ten sonra yerlerini derhal liınan reisi
ne haber vereceklerdir. Gemiler li
b1an reisliğinden izin almadıkça' bu 
serb,eıt demjr yerleri müstesna olmak 
Üzere limanm diğer kısımlanna sire .. 
mcz, rıhtımlara yana§&Illaz şamandı 
raya bağlayamaz ve liman~ herhan
a-i bir yerinde demirleyemezler. Aksi 
halde cezai hükümleı· tatbik olunur. 

Galata limanile İç limanda. yer yok
':"• yer açılıncaya kadar gemiler dıJ 
lımanda beklerler. 

N~z11tlnna:111C:.'l:n puı·lny~cı m· J'"hder· 

le bunları taşıyan gemiler hakkında
ki bendinde, parlayıcı maddeler üç 
kısma ayrılarak birinci kısım patlayı
cı maddeler, ikinci kısım albmş dere
ceye kadar bir hararetle patlayan 
maddeler, üçüncü kısım da güçlükle 
ve albn1ş derec.eden yüksek hararet
te patlayan maddeler olarak aynl
mı,br. 

Birincide melinip, asit. nitrik, barut, 
nitro gliserin, dinamit, pamuk baru
tu, paralama barutu ve bunlara be,.. 
ze-yen maddeler vardlr. 

ikincide İspirto, petro11 benzin ve 
bunları mÜftekkatı bulunmaktadır. 

Üçüncüde mazot ve buna benzeyen 
maddeler vardır. 

Her üç kısma dahil olan maddeler 
!e yüklü olan gemiler Ahırkapı fene
' ile Haydarpaşa mendireğindeki kır
ıruzı Fener arasında çekilen hatbn 
timalinden demirleyemezler. Ancak 
':>ı.ı hatbn cenubundan sahile bir go · 
minadan yakın olmamak üzere demir
leyeceklerdir. 

Birinci ve ikinci kısım maddeleri 
!ıavi gemiler, gündüzün bir kırmızı 
1 e:-yrak ve gece bir kırmızı fener• çe .. 
keceklerdir. 

f-li.7amnamenin §amandıra ve rıh
tnnlar faslında şamandıra ve rıhtım
lara, <iemir yerlerine ticari nıuamclc
lerde bulunmak üzere gelecek gemi
lerin 48 saat evvel haber vermeleri 
mecburi tutulmuştur. Bütün şamandı 
ralaı·, deniz ticaret müdürlüğüne ait 
olup bunların harp ve ticaret gemile 
rine tahsisi liman idaresinde yapılır. 

Nizamname: Limanlarda intizam 
ve trtibat, köprülerden girip çıkma 
bentlerile ikinci kısmında da yolcu 
gemilP.rinin durak yerleri ve tabi ola 
ca~ı luikiimler, boğazlardan gelecek 
transit gemiler, Türk limanları ara-
11Dda ~idip gelen gemiler ve bunla
nn İstanbul limanında yanasacakları 
v~ demi.rleyecekleri yerler, İ:-('milere 
uırccf'k V<.•ya gemilerden çıkaCak: vol·· 
cularla bnnJarı taşıyacak deniz va.sıla 
la~ant11 tJ.bi oldu!.,;:ları şartlar hakktn
da da mufassal maddeleri ihtiva et· 
mektc-riit. 

MiLLİYET SALI 1 AGUSTOS 1933 

HARİCİ HABERLER 
DAl(i Bir yıldönümü 

Fransız başvekili siyasi 
bir nutuk söyledi 

ORENGE, 31 A.A. - Ha'(as bildiri
yor: SüküJ:i Guilliam'in doijumunün 400 
üncü yddönümü ait senllkler dün sabah 
başlamıştır. · 

PARIS, 31 A.A. - Petit Parisien ga
zetesine göre M. Daladier dün akşam 
Orange Belediye dairesinde söylediği 
nutukta, heı· ne olursa olsun frangı mu
hafaza ebnek ve mali rnüsküllerden son
ra ikbsa<li müşküllere karsı koymak lü
zumunu izah ebniş, FransUun her za
man sili.hları bırakma konferansında ve 
milletler cemiyetinde bazı~ bulunacağını 
söyliyerek demiştir ki: 

«Fransa diğer milletlerden bizzat ken
disinin göstermekte olduğu ihla~ ve sa
mimiyetten başka bir şey istemez.» 

Bundan sonra Felemenk saray nazırı 
Felemenk kı·aliçesi namına Fransız baş
vekiline Orange nişanının büyük salibini 
verıniştir. 

1 Japonyadan çekilecek 
telgraflar 

TOKIO, 31 A.A. - Münakalit nazı. 
rı bir ağustostan itibaren Japonyadan 
ecnebi mem!Pketlere çekilecek telgrafla. 
elan a1trn frank esasına göre harç ahna· 
cağını bildirmiıtir. 

--o--

Bir vapur oturdu 
MONTEVlDEO, 31 A A. -- Phnos 

Yapuru Yvcha civarında karaya oturmuş 
tur. Vaziyeti tehlikelidir. 

--o--

Çinde mütareke tatbikatı 
MOUKDEN 31 A.A. - Mütareke 

mucibince Jap~o kuvvetleri Çan·Hai • 
Kuan'ı tahliye etmişlerdir. «Sulh müda· 
fİİ» bir hususi polis kıtası ile bir Çin kı
tası intizamı temine memur edilmiştir, ---130 bin kişinin idman 

şenliği 
STUTGARD, 31 A.A. - Dün mem

leketin ber tarafından gelmiş 130 bin 
jimnazıo iştirak etmiş olduğu senelik bir 
spor şenlikinin sonunda başvekil M. Hit. 
ler bir nutuk söyliyerek jimnastiğin sıh
hati yerinde ve sağlam bir millet yetiş
mesi hususunda son derece mühim oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Müthiş bir motosiklet 
kazası 

BERLIN, 31 A.A. - Dün burada 
yapılan bir motosiklet ya.rqı müthiş bir 
felaket ile neticelenmiştir. iki motosik. 
let biribirine çok fazla yaklaştığından 

bunlardan birisi halkın içine dii?eri ıle 
sahaya fırlamıştır. Oç ki~i ölmüştür. Ö
lüm tehlikesine uğramış on bir yaralı ile 
bir çok hafif yaralı vardır. 

M. Von Şlayher serbesttir 
PARIS, :u A.A. - lntransigeant ga

zetesinin bir muhabiri M. Von Şlay heri 
ziyaret etmiş ve bu hu&usta şu tafsili.tı 
gazetesine göndemı.iştir. Muhabir bu ya 
zısında diyor ki: 

«M. Von Şlayher, lsviçreye iltica et
tiğine veya bapsolunduğuna dair ortada 
dolaşan bir takım dedikodular hilafma 
olarak Pot<dam'daki malikane<inde otur
makta v~ tamamiyle serheıst bulunmak
tadır. Yon Şlayher gözhapsine bile alın· 
mış değildir." 

M. Von Şlayher riyasetindeki hüku
metin hangi sebeplerden dolayı düstüğü 
hakkında ~orulan sualle.~e '\!'erdiği cevap~ 

ta bu sukutun siyasi propaganda ek&ik
liğ yüzünden vukua geldiği zannında ol
duğunu söylemİ§tİr. 

Yeni tayyare tipleri· 
BURJE, 31 A.A. - Doret'nin idare 

ettiği tek satıhlı bir tayyare bu sabah 
saat 8,10 d~ Tuluz'dan hareket etmiş, 
saat 10,37 de Burje'ye gelmiştir. 

Marsilya - Saygon hava yolunda işliye· 
cek olan bu tayyare altı yataklıdır. Sa
atte ortalama lıesanla ?A7 kilometre hız
la uçabilmektedir .. 

Bu tayyarenin bir kamarasında altı 
kişi rahatça uzanıp yatabihnektedir. 
Tayyareden dışansını görmek İç.İn yapı
lan tertibat da gayet iyi bir haldedir. 

Hu nümune tayyaresi umumi bir 
merak ve alaka uyandırmışbr. 

Yanan ormanlar 
Nl<MES <Fransa Gard Eyaletinde) 31 

A.A.- Gaı·d eyaletinin Üc nahiyesi dahi
linde çıkan orman yangı.:;1an neticesin~ 
de 200 hektarlık orman harap olmuştur. 

--<>-

Esperantocuların kongresi 
KOLONYA, :h A.A. - Volff Ajan

sı bidiriyor: Esperanto dili taraftarları· 
n1n 25 inci kon~resi dün sabah açılmış
tır. Otuz iki milleti temsil eden bin mu
rahh s bu kongreye iştirak etmektedir. 

Kongre açıldoğı zaman rei:; murahhas
lara «hot geldiniz• demiştir. Bundan 
sonra Alman Esperanto birliği reisi ve 
Kolonya belediye reisi ile Belç;ka, lngi
liz, Danimarka, Fransa, ispanya, Çin, 
ltalya, Felemenk lsveç, Norvec ve ls
viçre mümessilleri birer nutuk sÖylemit
lerdir. 

Tayyareci prens 
BERLIN, 31 A.A. - Volff Ajansın

t111n: Roın~nyn prenslerinden Nicolas 
dün gece Sigmaringon' den Berline r.cl
miştir. 

Pl·ens yeni tayyare modeJ!t•rini tetKik 
için Dessau'dalci Yunkers fabrıkalat'ını 
gezip görmek niyetindedir. 

Müthiş fırtına 

Binlerce ağaç devrildi, bir 
vapur karaya oturdu 
DRESDEN, 31 A.A. - Cumartesi 

günü akşamı, Prina §ebri ile civarında 
çıkan müthiş bir fırtına mühim hasarlara 
•ebebiyet vermiştir. Binlerce ağaç kökün 
den çıkmış tarlalar harap olmuş fabri
kaların bacaklan yıkılıiııştır. Dört kişi 
ölmüş yirmi kişi yara1anmıştır. Altısının 
yarası ağıı·dır. Fırtma bir yolcu vapuru~ 
nu rıhtıma abnıştır. Bundan bütün yol
cu ve mürettebat kurtarılabilmiştir. 

Arjantinde faşist 
aleyh tarlan 

CORDOBA. (Arjantin), 31. A. 
A.-- Fa.şis~ deyhtarı bir grup, al
man ~. oro•oloshanesi önünde bir nü 
ma yiş yaprnıslar ve silah atmışlar 
dır. 

Poii~ niima)·İşçileri dağıtmıştır. 
--<>--

İrlandada muhalefet 
DUl3LfN, 31. A. A. - M. Lasg 

rave'in idare ettiği muhalefet son 
gür!ercie büyük bir faaliyet göster 
mekt.,Jir. Muhalefet M. de Valera 
m tcşlı il ettiği milli muhafız tetki 
)alına mukabil bir de milis teşki
i ;•tı y·ıpmıştır. 

Polis dün akfam muhalefet mil 
H muhafızlarından bir çoğunun 
evlerine baskın yapıp silahlarım ' 
almı~f ır. 

--0----

Gandhi İngilizlere be
yanname neşretti 

AHMEl>ABAD, 31. A. A. 
Gandhi lngiliz milletine hitaben 
hir bt.yann:\me neşretmi,tir. Gand 
hi bu heyannamede, Hindistanda ! 

sulhun cın•rnıı.melerle değil fakat : 

' Uşakta bir şayak fabrikası yandı 
UŞAK, 31 ( A.A.) - Dün gece yarısı Hacıgedik şayak ve un fabci

kasında büyük bir yangın çıkmıştır. Şehir itfaiyesi, şeker ve Yılancı 
zadeler fabrikalarüe şimendifer idaresinin itfa vasıtaları ve asker kuv
vetlerinin yardımı ile fangın sabahleyin söndürülebümiftir. Fabrikanın 
kazan ve makine daireleri tamamen, ütü ve tarak daireleri kısmen yan
mışhr •• 

• 
I stanbulun maliye teş!ciliitı 

ANKARA, 31 (Telefonla) - lstanbulun Maliye teşkilahnı tanzim 
için buradan lstanbula bir heyet gidecektir. Bu heyet yeni lefkilat kad
rolarını tesbit edecek ve Maliye Vekaletine bildirecektir. 

Sümerbank idare meclisi reisi 
ANKARA, 31 (Telefonla) - Sıımer Bank idare meclisi reisliğine 

Haşim Beyin tayini ali tasdika iktiran etmiştir. ............................... ._ ............. 
1 Gazi Hz. Istanbulu şereflendirdiler, 

ve akşam Y alovaya avdet ettiler 
(Başı 1 inci sahifede) 

ıelırimize gelmif obın Dahiliye Ve kili Şükrü K<Z)'a Beyi refakatlerine 
alarak Yalovaya avdet buyurmuıla rdır. 

Gazi Hz. bugün Comte de Chambrune'u ktıbul edecekler 
ANKARA, 31 (Telefonla) - R<>ma büyük elçiliğine tayin edilen 

Comte de Chambrune şerefine bugün Hariciye Vekili Tevfik RÜ§tÜ Bey 
tarafından Şehir lokanta•ında bir ö ğle ziyafeti verilmittir. Bu ziyafette, 
vekiller, fırka umumi katibi Recep Bey, Hariciye erkanı bulunmuılar

dor. Comte de Chanıbrune öğleden aonra Baı,vekil lsmet Paıa tarafından 
kabul edilmiş ve arzı veda ebnİ§tir. Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey ve 
Comte de Chamhrune bu alqamki trenle lstanbula hareket ebniılerdir. 
Sefir Cenapları istasyonda samimi bir surette teıyi edilmiftir. Comte de 
Chambrune hareketinden evvel bana; Türkiyede ikameti esnasında cüm
huriyet hükiimeti erkim tarafından mazhar olduğu teveccühe bilbaHa 
i§&J"et ederek memleketimizde geçi rdiği günleri daima iyi bir habra ola
rak saklıyacağım söylemiştir. Comte de Chambrun yarın (bugün) Yalo
vada Rei5icümhur Hazretleri tarafından kabul edilecektir. Tevfik Rüttü 
Bey de bu kabul merasimi esnumd a Yalovada bulunacakbr. 

kongreye itimatla elde edilebilece • Dahiliye Ve kili geldi 
ğini bilrfomel<tedir. ~ Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Fehmi Beyler tarafından karıdan-

GanJhi kendisinin lngiliz mille- dün sabah Ankaradan §ehrimize mııtır. Şükrü K<qa Bey dün alıfQID 
tinin bir dostu olduğunu, ve bir 1 gelmiş oe istasyonJa vali MuhitJin Reisiciimhur H:r.. ile birlikte Yafo-
gün kendisinin bir düşman gibi L:-uavini Ali Rıza, Emniyet miidiirü vaya gitmiftir. 
ldfkki ~.dilişinin ne kadar yanlı~ 
olduğu <n:la~tlacağmı ili.ve etmiş 
tir. 

Fransız ikinci filosunun 
geçit resmi 

CHE.RBnURG, 31. A. A. -
F..-,m&a cümlıur reisi M. Lebrun, 
Vaulan h~ıp gemisine binerek i
kiııci filoya bir geçit resmi yaptır 
mışbr. Ha"a çok güzeldi. M. Leb
run 'orır;ı deniz altı kruvazörü 
Suı <.ouf'u ~:·ezmiş ve nihayet 17,45 
te Paris<' Jönmüştür. 

Motörlü bir sandal 
devrildi 

. S~INT - Sebastien, 31 A.A. - lçinde 
yırmıye yakın kimse bulunan motörlü 
bir sandal, limandan çıkarken devrilmiş· 
ti!"·. Bu kazaya kurban gidenlerin on üç 
kış.r olduğu zannedilmektedir. Hakikatte 
derıµden yedi ceset çıkarılmı.j, altı kişi .. 
nin de kaybold'uğu kaydedilnaşliı-. 

Yeni vapur 
Tarifeleri 

(Başı 1 inci sahifede)' 
lktısat vekaleti Deniz ve Hava müste 
şarı Sadullah Bey dün sabah Ankara 
dan şehrimize gelmiş ve öğleden son· 
ra deniz Ticaret müdürlüğünde meı
gul olmu~tur. 
Komisyon, Devlet Deniz yollan ida· 

resinden işletme şefi Zekeriya, vapur 
cular namına Yelkenci zade LUtfi, 

lkt.aat vekaleti namına kf-botaj şube· 
si müdürü Ayetullah, "i ica.ret odası 
namına Kara Osman xade Suat, Meh 
met ve Sabri beylerden mürekkep· 
tiı·. 

Deniz ve Ha'\l'a müsteşarlığının ha .. 
zrrlattığı seyrüsefer ve ücurat tarife
leri projelerini komisyonun tasvibine 
arzedilecek• ve bu projeler Üzerinde 
müzakerat cereyan edecektir. 

Dün Sadullah Bey, bugün toplana
cak olan komisyonun mesai.si hakkın• 
da bir muharrimize şu malUmat1 ver
mi~tir: 

"- Kanun muciblnce 1 Ey!Ulde tat 
bikata başlanılacağmdan yarmdan 
(bugünden) itibaren kanunun tarifü 
dahilinde komisyon teşekkül ederek i 
şe başhyacaktır. Bu komisyon tarifeyi 
tesbit edecektir. Be· tarifeler vekale
tin tasdikiyle muteber olacaktır. Ta
rifeler postalarda seferler yapan te
şekküllere ait olacaktır ve yolcu, 
yük, c~yaya aittir. 

Bundan başka yeni teşekküllere a
it bir iş kalmıştır ki; serrüsefer hat
larının tamam.ile tesbiti ve her hat 
üzerinde uğranacak iskelelerin tayi
ninden ibarettir. Bu da 1 Eylule ka· 
dar tesbit olunacakbr. 

Fakat bu iş vekalete aittir. Komis
yonla ali.kası yoktur." 

Sadullah Bey, Akay hatları ve ye
ni vapurlar alınıp alınmıyacağı hak
kında muharririmizin sorduğu suale 
de demiştir ki: 

- Akay İdar~si için yeni vapur a
lınmasını Vekil Beyefendi katiyetle 
arzu etmektedirler. Bu husu5ta Al<ay 
idaresine emir lr'erilmiştir. l\1ezkU.r i
dare bunun için çalışmaktad1r. 

Komisyon, Türk limanlarile ecnebi 

Sergi bugün açılıyor 
Bu seneki • 

sergı 
•• yuz firma 

Beıinci yerli mallar sergiıi bugün sa• 
at 16 da B. M. M. Reisi Kazını Pş. Hz. 
tarafından merasimle açılacaktır. Tertip 
heyeti dün Sanayi Birliği reis vekili Ga
ni Beyin riyaseti albnda iı;tiD}a ederek 
bugiinkü merasinı hakkında şu proğramı 
hazırlamıştır. 

1 - Deniz OrkesiTası taı·afından is
tii<lal marşı 

2 - Sanayi Birliği umumi ki\tibi Naz
mi Nuri Bey tarafından nutuk ve davet .. 
lilere teşekkür. 

3 - Büyük Millet mecfüi Rei•i ı<a
z1m Paşa Hazretleri tarafmd~n aGma 
hitabesi. 

4 - Sergi pavyonlarını ziyaret, 
5 - Saat 17 de serginin halka açdına

sı. 

Bu seneki serginin maaahai sa~hiyesi 
ve İştirak eden firmaların adedi geçen 
senekilerden çok fazladır. Serginin l~ü
yjik kapm bayraklarla süslenmi tir. Bu 
sene de radyo vasıtasile plak Deşı-iyatı 

ve sergiye iştirak eden miiesseselerin 
reklamlar. yapılacaktır. Radyonun çal
madığı zamanlarda deniz orkestra!I kon· 
serler verecektir. Beşinci yerli mallar 

daha canlıdır, 
iştirak etti 

iki. 

ıeı·gisine 200 yiiz kadar rırma iıtirak et
mektedir. 

Mebuslarr davet 
Sanayi Birliğinden: lstanbulda bulu

nan muhterem mebualarımızın adresleri· 
ni bilemediğimizden davetiye göndere
medik. Beı;inci yerli mallar sergisi 1 a
ğustos 933 sair günü saat 16 da Galata
saray lisesinde açılacağından müşarüli
leyhimin teşriflerini rica ederiz. 

Daimi bir sergi binasına ihtiyaç uar 
Sehrimizde de da.imi bir sergi bina

sın;. şiddetli ihtiyaç ırörülmektedir. 
Oldukça paraya ihtiyaç gösterdiği ci
hetle Jimdiye kadar tehir edilen bu 
işin yakında alakadar müesseseler a
rasında ehemmiyetle gôrütülerek bir 
ııeliceye bağlanma31 arzu edilmekte... 
dir. 

Sumer Bankın, memleketin baılıca 
merkezlerinde fabrikaları , m.ahıuli.b 
için büyük sab§ mağazalan vücude 
getirmeğe hazırlandığı haber alın
maktadır .• Daimi sergi binası mesele
ıile de Sumer Bankın alakadar olace.
ğı tahmin edilmektedir. 

Yeni ve canlı Siyasi hareketler 
(Başı 1 inci sahifede) 

kalarsn esaslı bir siyasetidjr, ve bu siya• 
set Yunan. milletinin hissiyatına tama· 
men uygundur. lki hükilmet ~icali ara
sındaki hususi teınaslar, ananevi bir şe
kil almış ve her iki memleket icin fay
dalı olmuştur. Zaman zaman vuku bu
lan bu temaslar mütekabil bir emniyet. 
mutlak bir samimiyet havası içinde iki 
memlekete taalluk eden umumi VP hu
susi eselelerin tetkiki iç.in daha sıkı bir 
teşriki mesai vücude getirmiştir. Bu 
teşriki mesai harici siyasette bariz bir 
şekilde kendini göstermektedir. Bu !"" 
rait albnda M. Çaldansm Türk hükume
ti tarafından Ankara'ya davet edilmesi 
gayet tabiidir. M. Caldaris ile beraber 
Yunan Hariciye ve -lktısat nazırlan da 
Ankara'ya davetlidirler. M. Çaldaris ile 
mesai arkadaşlarının bu davete tehalük
le icabet etmeleri de pek tabiidir. Nite
kim, bundan evvel M. Venizelos ile M. 
Mihalakopulos'ta Türkiyenin ayni şekil
de ··1ki olan davetine tehal ı'.ıkle icabet 
etmişlerdi." 

Yeni bir misak 
Bundan sonra M. Çaldaris'ın Ankara'· 

limanları arasındaki seyrüsefer tarife 
!erinin tanzimi ile meşgul olmıyacak 
tir. lkbsat vekaleti, arzu ederse iste
diği ecnebi hatlarına vapur itletmele 
ri için devlet deniz yolları idaresi ve .. 
ya Türk vapurculuk şirketi ile bir mu 
kavele yapacaktır. ,. ,. ,. 

Yeni tanzim edilecek tarifelerin 
tatbilnna tam bir ay kalmıştır. Henüz 
tarifeler tanzim edilmediğj ve vapur .. 
culuk şirketi de teşekkül etmediği ci
hetle, bazı hatlarda hususi vapurcu
lar arasında arasıra nükseden reka .. 
betin tekrar baş gösterdiği görülmek 
tedir .• 

da hükiimetimiz ile yeni bir itilaf İm7.!I 
edeceği ve bunun M V enizeloı ile im
za edilen dostluk misakının daha vası 
iıir §ekli olacağı hakkında gazetelerde 
verilen haber hakkında sefir cenaplan
nm fikrini sorduk; fakat M. Sakellaro
pulos bu hususta izabat vermek istem" 
miıtir. 

M. Sakellaropulns Türk - Yunan mü 
oasebab hakkında sorduğumuz suale ce 
vaben dedi ki: 

- Tevfik Rüştü B. İn son defa Ati
na'dan eeçerken Yunan matbuatına vi· 
ki olan sarih beyanabndan ve M. Çal
darisin sözlerinden sonra ben bu hu1u1>
ta söz aöylemeğe lüzum görmüyorum. 
Tevfik Rüştü B. beyanatında Türk • 
Yunan dostluğunun inkısam kabul et
mez bir ıey olduğunu, bu sebeple dostlu 
ğun ıründen güne daha samimi bir şekil 
alacağını ve ümit edildiğinden fazla in
kitaf edeceğini söylemişti. Yunan Bat
vekili de buna mümasil olan bcyanatm
da §u nokta'ya İşaret ebnişti: « Londra 
ve Cenevre konferarulannda bir Yunan 
nazı~nm . -~ütekerreren Türkiyeyi de 
temsil ettigı, keza bir Türk nazırının da 
Yunanistanı temsil ettiği görülmüştür.• 

Balkan Locarnosu 
- M. Titülescu'nun Ankarayı ziyare

ti ile M. Çaldaris'in ziyareti arasında 
bir münasebet var mıdır? 

- Bu iki ziyaret arasında bir muna
aebet olacağini 2'.annehniyoruın. 
~ M. T_itülescu bir Balkan Locarnosu 

aklını teklif edeceğini işittik fikriııiz ne 
dir? ' 

- Benim bu hususta malümahm yo~ 
tur; böyle bir misak akti istenilecek o
lursa, bu hususta Türkiye ve YunB11iı· 
tan büyük bir hüsnü niyette maliktirler. 
Fakat, böyle beynelmilel mahiyette o· 
lan bir vesikayı imza icin, yalnız bizim 
hüsnü niyetimiz kifayet etmez:' 



Küfür ve cehil!. 
Münaka.şa zevkli bir terdir. 
Fikir hayatında kalemle yapılan 

münaka9alar eğer çığırından çık
mazsa insana derin bir haz verir. 
Namık Kemal'in "Müsademei 

efkardan barikai hakikat çıkar" 
sözünü her fikir ve kalem sahibi 
samimi olarak kabul ebe münaka-
9anm tadına doyum olmaz. 

Fakat bizdeki münak&f&lardan 
çok zaman barikai hakikat yerine 
kavga döğüş çıkıyor. 

Abdülhamit edebi münakafalan 
bile yasak etmitti. 1908 inkılabm
danberi bu saha aerbestir. Fakat 
yirmi be, yıldanberi hiç bir edebi 
münakatanm dostane bir tekilde 
neticelendiğine f&hit olamadık. 
Herhangi mesele için kartı kartıya 
geçenler daha ilk adımda mevzuu 
bırakıp birbirlerinin şahsına, so
yuna, sopuna itine, gücüne pi9tov 
sıkmağa baflarlar. 

Bizdeki münakaşanın iki keskin 
silahı vardır. 

- Küfür ve teçhil! 
Bu da yetmedi mi daha cıvık, da 

ha bayağı vasıtalara elatarlar. Ar
tık münakatarıın mevzuu kaybol
muftur. Şimdi iki tarafın gözü ka
rardığı için rastgele ana, avrat ge
lip geçmit ne ağıza gelirse ağızdan 
dolma çakar almaz karabinalar 
gibi birbirlerinin yüzüne kubur sı
karlar. Bu böyledir. 

Ve biz bu hücum ve müdafaa u
sulünün zifından, beceriksizliğin
den, hamlıktan geldiğini hala kav
rıyamamı9ızdır. Bu sakat tabiye 

usulü öyle bir hal almıttır ki timdi a 
deta en baskın küfür edenin mü
nakatada galip çıkacağı hakkında 
kanaat bile basıl olmu9tur. 

Futbolde kırıp geçiren takımları 
alkıtlamamız, fikir hayatında en 
taze küfürlerle muhatabını sıvayıp 
donatanları beğenmemiz, ilim ale
minde İspanyol boğası gibi tozu 
dumana katarak meydan okuyanı 
takdir etmemiz hep bu sakat telak
kinin neticesidir. 

Hiç kimse edebi, fikri münaka
f&DID seyrini bir istikamette takip 
edemiyor. Daha ikinci hamlede i
lim ve sanat silahları atılıp küfür 
ye teçhil pittovları ele alınıyor. 

Bizde edebi ve fikri münaka9a
ya girebilmek için ya bir masuni
yet zırhı takmak yahut çamura ba
hp çirkef atmaktan bafka çare 
yok! 

Ne yazık ki kalemlerin açbğı ya
ralar zabıtayı harekete getiren kal
dırım cinayetlerinden daha ağır 
olduğu halde bu meslekteki sabı
kalılar elleri, kollan serbest gezer
ler. 

Burhan CAHIT 

Y aleıvada kaplıca üc
retleri azalhldı 

Yalova kaplıcaları id.areai kaplıca
lara olan rağbeti nazarı dikkate ala
rak her sınıf halkın kapbcalardan ve 
Y alovanm gezinti yerlerinden iatifa
deıini temin için kaplıca Ücretlerinde 
umumiyetle tenzilat yapmıfbr. Ayrı
ca uzun müddetli tedavi ve istirahat 
için gelecek mÜ§terilere bazı kolaylık 
lar konulmu§tur. Bunun i9in 14 ve 21 
günlük banyo karneleri ibdaı 'edilmif 
tir. 

İrak maliye nazırı gitti 
Şehrimizde bulunınakta olan Irak 

maliye nazm Yasin Pqa H. Hatimi 
dünkü Toroa ekspresile Bağdada git
mittir. 

1 BORSA 1 
(1 ş Bankasından alman cetveldir) 

31 TEMMUZ 1933 
Ak fam Fiat)arı 

l ıtikrazlar 
istikraz dahili 97,SO 
1933 istikrazı 95.
Ş..rk d. JOllan 2,35 
D. Mu .. hhido 53,80 

Tahvilat 
Elektrik 
Tr•mva7 

Gü · ı rükler 8,25 
Saydi mahi 5,60 
Baidat ıo 
T, ukeriye 10 

Tünel 
Rıhbm 

A .. dolu 1 
ili 

" Mimeaail 

ESHAM 

18,20 
45.85 

45,40 
49,25 

1, Bankası Na• Talefo• 14,.50 
ma 9,50 Bomonti 21,-
" ,, Hamiline 9,55 T•rlroa 27,75 
~ •• Mii ... •İ• 102 Çimento 12,40 
Tram..-a,. 50 İttihat dey. 21,-
Anadolu Hiaae 26.10 Şark cla7. J,60 
Roji 3,60 Bal1a 2,75 
Şir. harir• 15,25 Şark m, eaa 2,90 

ÇEK FIATLARI 

Pariı 12,06 Prai 15,9025 
Landra 705.SO Viyana 4,245 
Nüyork 65.40 Madrit 5,e& 
Milano &94325 Beri.in ı.985 

BrW..el 3.375 Vi7ana 3,8925 
Atiaa 81,5 p .... 3,89,25 
Cenewre 2,43,875 t Bolırrat 34,605 
Soft.a 67.935 Bükreı 19.985 
.A••terdam 1,1184 MCMlr.o-.a 1082,75 .. 

NUKUT (Sabt) 

Kurut- ltaruı 

20 f. Franaız 169 t Şilin, A..,.. ıs.-

1 latet"lin 704 1 Peseta 18.-
1 Dolar 151 1 Mark 50.-

2,0 Liret 219 J Zeloti 24.-
20 f. Belçilca 116 20 Le1 %4.-

20 Drahmi 25 20 Dinar 55.-

20 1. ls'Yİçr• 815 1 ÇerncYeç 

20 Leva 25~ t Albn 9,31 

21 Ku,. Çel, 120 1 Plt~cidiye O.J7 

1 Flol' 0 n 84 E "" < ot 2.ıs 

MiLLiYET SALI 1 ACUSTOS 1933 

• 
ŞEHiR 

Eko110111I 

Gümüş para 
Ziraat bankası da mü
bayaata başlayacak 

Cümburiyet Merkez Bankasına gÜmÜf 
aabnak üzere müracaatlar çoğalmakta
dır. Yakında Cümburiyet Merke7 Ban
ka11 ıubeleri olmıyan yerlerde de Ziraat 
Banka11 §Ubelerince gümüş mübayaatına 
batlanacağı haber verilmektedir. 

Altı buçuk aylık ticaret 
933 senesinin ilk altı buçuk ayı zar. 

fındaki ithalatımız 53,209,244 ve ihra
catımız 53,635,120 lira kıymetinde ola
rak tesbit edilmiştir. 

932 aeneainin ayni ayları zarfındaki 
itbalatumz 43,524,000 ve ihracatımız 
45,592,365 lira kıymetinde idi. 

Adana buğdayı 
Bu sene Adana mıntakasmda 163 mil

yon kilo buğday yetİ§mi,tir; mahsulün 
82 milyon kilosu ihracata amade bir hal
de bulunınaktadır. 

Adana mıntakasının bu seneki pamuk 
mahsulü de 13,576,218 kilodur. 

Afyon fiatları 
Hamburg piyasasında temmuz iptida

larında, bu senebi rekoltemiz bilinemedi
ğinden bam afyon fiat\cri düskün ıııitmit 
tir. Afyon ihracatının bi~ elden idaresi 
için inhisar idaresinin teessüsü ve bu 
seneki mahsulün İyi olduğu anla,ılması 
üzerine Hamburg piyasa11ndaki afyonla
rnDJZJD fiatleri tereffüe yüz tutmuştur. 

Veni ölçüler 
lktısat Vekaletine merbut olarak yeni 

teşkil edilen ölçü ve a>:arlar müdürlüğü 
teşkilabnı ikmal etmekted'ır. Mlidüriyet 
yakında eski ölçülerin kalkarak yerleri
ne metre sistemi dahilinde yeni ölçüle
rin ikamesi yolundaki faaliyetine batlıya 
caklır. 

Yeni ölcülerin tatbiki evvelemirde her 
ölçüye ait· •al-it nonnallerinin elde ed~!
mesine ihtiyaç görülmüştür. Uzunl~k ol· 
çüleri icin Pariste bulunan nonnalı~d-~n 
bir metre normali alınacak ve bu bütun 
memleket için sabit uzunluk ölçüsü nor
mali olacaktır. Bu eaas fildipnden ma
mul bulunacakbr. 

Müdüriyet ayni zamanda ölçüle~n a
yarları için muhtelif cihazlar tedank et
mektedir. Bu suretle yeni ölçülerin ve 
ölcü cihazlarının ayarlan bu müdürlük 
teskilatı tarafından yanılacakbr. 

Yeni ölçülerin tatbikinin bu sene de 
tehir edileceği hakkındaki rivayetler a-
11l11zdır. 

Zeytinyağ fiatları 
Zeytinyağı fiatleri ~" zamanlarda .-

yani memnuniyet bir §ekil almı§tır. Is
tanbul piyasasında 43 kurut üzerinden 
toptan aabtlar yapılmaktadır. Gelen ına
liimala nazaran Edremiıte de 38 kurut 
Üzerinden mAhalJinde toptan aatı•Jar v3. 

pılmaktadır. Daha 3 - 4 ay evvel zeytin
yağı fiatlerinin Edremiıte 24 kurusa ka
dar düştüğii nazan itibara alını..-.. n fiat 
tereffüünün chPJT'I""; ...... ; - -' · - ' -

Adalar denizi havzasında bu sene az 
mahsul senesi olduğı.1 hal .le r • n. Jk 

de mahsulün '8YaDJ memnuniyet olaca ... 
ğı tahmin edilmektedir. 

Adanada meyve ve sebze 
bolluğu 

ADANA, 31 A.A. - Bu sene meyve 
ve sebze bolluğu geçen senelerde görül
memiş bir derecede ve çok ucuzudur. 

Yakıcı ve bunaltıcı oıcaklar her gün 
fazlalqmalı:tadır. Halkın kıllDI azamı 
yayla ve bab~elerde vakıtlanm geçirmek
tedirler, 

Koza mahsulünün yağmura büyük bir 
ihtiyaç bi11edilırıektedir. 

OUnya maden cevheri fıatları 
Türkiye madenciler birliğinden: 

26-7-933 fiab 
Bakır (elekt.) 41 ila 41 3/4 lngl. L 

Bakır 37 1/16 ila 37 1/8 lngl. L 
Kalay 214 3/4 ila 215 lngl. L 
Kurşun 13 1/4 ili lngl. L. 
Çinko 17 3/8 ila lngl L. 
Krom (Türkiye malı 48 %) 

72 ili 74 .. şilini 
Krom ( " .. 52 %) 

85 ,,. lngl. L 
(Beher derece için 2 ıilin fazla) 

Antimuan (50 dereceli beher 
derecesi) 3/- ili. 3/3 ., L 

Antimuan (60 ., ,, d<fteesi) 
3/6 ili 4/- .. .. 

Mağnezi (300 tonluk partiler) 
40/- ili 

Kömür (fob. Carcliff) 
.. .. 

Gros admiraute 19.6/ " " 
., ordinaire 18.3/18.6 " " 

Kömür (navlunu) 
Cardiff - Ceneva 5.11.1/4 '• n 

,, - lskenderiye 6.5 1/4 ., ., 
Günlük rıat veya daha fazla tafailit 

istiyenler birlik merkezine tahriren mü
racaat edebilirler. 

Dün de seyyah kafile
leri geldi 

Dün ak§am Lociata ltalia kumpan
ya11nın Roma vapuru ile tehrimize 
500 ltalyan aeyyabı gelmiftir. Sey
yahlar ltalyanm siya.si ve içtimai ve 
ikbaadi mabafilıine mensup güzide 
simalardan mürekkptir. BugÜn Roma 
vapurunda İtalya Birl"§me kumpan
yaları tarafından Vilayet erki.nı ve 
matbuat terefine bir çay verilecektir. 

Dün President Y onşon vapuru ile 

de 350 seyyah gelmiştir. 

* Romanya muallim ve talebeıin
den mürekkep kırk kifilik bir aeyyah 
kafileai ıehrimize gelmiftir. Seyyah· 
lar yarın Köıtenceye döneceklerdir. 

Poliste 

Mantar içinde 
Ellişer dirhemlik 104 
parça esrar bulundu 

Zabıta memurları yeni bir esrar ka ... 
çakçılığı meydana çıkarmıtlardır. Ga 
!atada Azapkapıdan geçen hamal 
Ali oğlu Mürtezanın 11rtındaki çuval 
memurların nazarı dikkatini celbet ... 
mit ve hamal durdurularak çuval a
ranınıştır. Neticede 104 parça ayak
kabı manian §"klinde yapılmıt ve be 
beri 50 şer dirhem olı1ıak üzere man
tarların idnde esrar bulunınu~tur. Tah
kikat neiicesınde hamal Murtazanın 
bu çuvalı Küçükpaazrda Mehmet ve 
zevcesi Hatice Hanımdan aldığını 
söylemi,tir. Mehmetle Hatice Hanım 
iıe bu e•rann Orhan Gazili Yabyaya 
ait olduğunu söylem.işlerdir. Hepsi 
de yakalanmıştır. 

Esrar 
Balatta su mahzenleri içinde e!rar 

içildiği haber alınarak, yapılan arama 
da Remzi, aabıkalı Börekçi namile ma 
ruf Osman Nuri, gene sabıkalılardan 
Arap Osmanın oturdukları görülmüş, 
bunlardan Osmanın kuıağı arasından 
32 gram esrar bulunınuştur. Hepsi de 
yakalanmıştır. 

Tutuşan otlar 
Gazlıçeşmedcn geçen trenin baca ... 

aından çıkan kıvılcımlardan hat bo
yundaki otlann bir kısmı tutuşmuş i
se de derhal aöndürülmÜ§tür. 

Çocuk duvardan duştu 
Muvakkithanede Dr. Riza Beyin 

evine miaafir gelen F ebmi Beyin ] 2 
yaşındaki Seher ismindeki çocuğu a
yun oynarken duvardan düpnüş ve 
yaralanarak Etfal hastahanesine kal
dınlmıştır.r .• 

Taşlarda oynarken .. 
Evvelki gün saat on dokuzda seb

ze halinde sebzeci Abmedin kızı b"f 
Y&f',"daki Sevim ismindeki çocuğu 
denız kenarında ta.şiar üzerinde oy. 
narken düşerek sağ ayağı kınlmış
br. Zavallı mini mini Sevim haataba .. 
neye kaldınlmışbr .. 

Bir çocuk boğuldu 
Maltepe plaj mevkiinde denize gi

ren Salih Zeki oğlu 13 ya,ında Ha
san aabilden 50 metre açılmış ve bo
ğulmuştur. 

Tren çocuğa çarptı 
PenClil'"ten hareket eden ban1iyö 

tr"ni Y alıköye gelirken amele Hüse-

Mahkemelerde 

Ylllyette 

Yeni kadrolar 
Emlak müdürlüğü teşki
lah da takviye ediliyor 

Milli emlak müdürü Rii§tü Bey, 
dün Defterdar Mustafa Beyi ziyaret
le görüpnüıtür. Yeni teıkil edilecek 
lıtanbul mi!li emlak müdürlüğü bir 
müdür ile kafi mikdarda memurdan 
ibaret olacakbr. Bu idare takviye e
dilecektir; çünkü metri'ık olup hazi
neye intikal eden bir çok emlak var
dır ki, milli para demektir. 

Veni kadrolar 
Pariste bulunan Maliye vekaleti 

varidat umum müdürü Cezmi Bey gel 
dikten sonra doğruca Ankaraya gide 
cektir. Aldığımız maliımata göre Cez 
mi Bey Ankarada fstanbul yeni mali 
le§kilat kadrosu ile mefgul olacak 
ve kadro orada 15 ağuatoaa kadar 
bitmit olacak ve 1 Eyh'ilde tatbik e
dilecektir. 

Maaş bugün 
Ağustos umumi maa~ı bugÜn ve

rilecektir. 

Galatasaray işi 
Galatasaray itini idare heyeti tet

kike devam etmektedir. Pertembeye 
kadar karar verilecektir. 

Tütün ikramiyeleri 
Malül ıazilerle şehit aile ve yetimle

rine her ıene verilmekte olan tütün ikra
miyelerinin mabnüdürlüklerinde bugün
den itibaren tevziatına ba§lanacakbr. 

Motosikletli seyyahlar 
Motoıikletle seyahat etmekte olan 

M. Vogel ve M. Svetler ~~inde Av~s 
turyalı iki arkadaş §ehrımıze gelmıı
tir. Motosikletli aeyyahlar Viyanadan 
hareketle bazı memleektlere uğra
mak suretile 2000 kilometre mesafe
yi sekiz günde katetmişlerdir. 

ı_ KUçUk haberler -ı 
* Yeni te§ekkül eden tapu sicil mu

hafızlığına, temmuzdan dün akf!UDa 
kadar gelip muamelesi yapılan evrak 
300 ii bulmuttur. 

* Tapu ve kadastro umum müdürü 
Cemal Beyin bu günlerde §ebrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

yinin 3 ya§mdaki Kaznn lmıindeki 
çocuiuna çarpmıttır. Yaralanan ço
cuk haatahaneye kaldınlmıt iae de 
ölmüştür. 

Kupa davası ne oldu? 
Mahkeme hakemlerin salahiyetinin F e
derasyondan sorulmasına karar verdi 

Türkiye Turing ve Otomobil klübü· 
nün de ittinrk ve hakemliği ile tertip .,... 
dilen oto~ ya':!flannda birinciliği 
kazanan Samiye Burhan Cahit Hanım 
aleyhine Vehbi Sait Bey tarafından açı
lan davaya dün devam edilmiştir. 

Sultanabmet nöbetçi Sulh Hukuk mah
kemesinde dün her iki taraf iddia ve mü
dafaalannı serdebnitlerdir. 

V ebbi Sait Beyin vekili gazetelerle i
lan edilen şeraite göre yantlan kendi
lerinin kazandığ>m ve birinci geldiğini, 
kupanın kendisine verilmesi icap eder
ken Samiye Bürban Cahit Hanıma ve
rilcllğini iddia etmiş ve Samiye Bürban 
Cahit hanımın kazandığ> kupayı kendi
sine iade etmesini İstemi§, 250 lira da 
manevi zarar talebinde bulunınuıtur. 

Samiye Bürhan Cahit Hanımın vekili 
ise, müvekkilinin muhtelit ve mütelıas
sıslardan mürekkep bir hakem heyetinin 
karanyla birinci ilin edildiğini ve esa
sen de yanı içjn ilan edilen teraite har
fi harfine uygun olarak birinciliği kıı2an
dıklannı söyliyerek bir yanş hirinciliiii 
hatırası olarak kendilerine hediye edi
len kupayı iade etmiyeceklerini, esasen 
hediyenin kanunen de iadesi istenilemiye 
ceğini, bu davada zararı manevi talebi
nin yeri obnadığmı hakemlerin salahiye
tinin federaayondan aorulınasını istemiş
tir. 

Hakim Celal Bey hu cihetin sorulması 
ve evrakın tetkiki İçin muhakemeyi per
teınbe gününe bırakıruştır. 

Bundan ba5ka Vehbi Bey Burhan Ca
bit Bey aleyhinde yeni bir istida ile müd 
deiumumiliğe müracaat .etmiftir. 

Balat cinayeti 
4 ay evvel bir gece Balatta randevücü

lük yapan Dumancı Hatçenin evine te-. 
cavüz ederek Hatçenin kardeşi Haaanı 
öldürmek ve ayni evde oturan kömürcü 
Recebi yaralamaktan suçlu Şecaettinle 
bu kavgaya ittirakten suçlu Eyüp ve 0-
merin muhakemelerine dün balabnış tır. 

Maznunlardan Şecaettin eve Remzi is
minde tanıdığı bir arkadaıı ile Suzan is
minde tanıdığı bir kadını arannya gitti
ğini, fakat daha kapıyı çalar çalmaz ,.,... 
cavüze uğradığını kafasına bir odunla 
vurularak bayıldığ>nı, cinayetten haber
dar olmadığım söylemittir. 

Eyip ve Ömer de kavgaya İ§tirak et
mediklerini, vaka başlar batlamaz kaç· 
tıklannı iddia etmitlerdir. 

Muhakeme §ahit celbi için ba,ka güne 
bırakılmıştır. 

Beraet 
istihbarat memurlarından olup kaçak

çılıkla maznunen cereyan eden muhak"-

me•i neticeainde 3 sene hapse mabküm 
olan ve mabkümiyet karan ilri defa tem· 
yizce bozulan Çil Hüseyin Ef. 8 inci ib
tiaas mahkemesinde yeniden cereyan e
den muhakemesi neticesinde beraet et. 
mittir. 

Neşriyat davaları 
Son Posta gazeteıi aleyhine «İttihat 

ve terakki nasıl doğdu, na•ıl öldü?• i
simli tefrikadan dolayı açılan davaya 
dün devam edilmittir. 

Şahit sıfatıyla ibzaren getirilmeleri 
kararlaştmlan Ahmet Hamdi ve Salii
baıtin Beylerin getirilmedikleri anla,ıl
mış, ihzar müzekkerelerinin tekidine, İh· 
zar emrini infaz etmiyen p Jisler hakkın
da da takıbat yapılmak üzere müddeiumu 
miliğe müzekkere yazılmasına karar ve. 
rilmittir. 

Jan~arma Mehmet tahliye edildi 
iki üç aene evvel bir gece Beyoğlunda 

randevücü Şükranı öldüren jandanna 
Mehmet evvelce 5 aene bap•e mabküm 
obnuştu. Temyiz mahkemesi jandarma 
Mehmet aleyhindeki bu karan nakzet
ıniştir. Nakzan düyet ediİen bu muhake
me dün bitmiştir. Jandarma Mebmedin 
ceza~ı muaddel ceza kanunu mucibince 
üç seneye indirilıniş, bu müddeti de ya
tarak bitirdiği için tahliyesine karar y.,.. 
rilmittir. 

Katil kardeşler 
Topkapı haricinde sütçü Mebmedi öl

dürmekten suçlu Ahsen; ve Reşat iıim
li iki kardesin mıılıakemelerine dün de
vam edilmittir. 

Suçlulular bu cinayeti aile c.,.,beri na
musunu korumak için ve müdafallİ nefiı 
aıraunda ihtiyarları haricinde lflediklıı
rini söylemiılerdi. 

Dün ittiham edilen anne ile bir taraf
tan bu •ır ittibam altında, diğer taraf. 
tan iki çocuğunun cidden elim vaziyeti 
karfmnda pek müteeuir bir halde olan 
baba dinlenmitlerdir. Anne maktul ile 
bütün münasebet ve dostluğunun ailevi 
tanışıklıktan ileri geçmediğini, yatı iler
lemit bir kadın olduğunu aile mefhumu 
ve aile cevheri namusunun yüksek kıy
metini müdrik bulunduğunu söylemiıtir. 
Baba da çocuklannın annesinden kendi 
vicdanı kadar emin olduğunu ve çocuk
larının pek yanlış bir zehapla iıtemiye
rek, sütçü ı!V1?hmet ağanın yersiz ve ga
Jiz tecavüzü karsıamda bu leci va:l..İyete 
düştüklerini söylemiştir. 

Bundan Ponra ~itler dinlenmiş, mu
hakeme başka ~ahitler celbi için başka 
güne bırakılmr~lır. 
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Bele dl yede 

Yerinde bir talep 
Havagazı şirketlerinin mu
kavelelerinin tadili istendi 

Belediye nafia vekaletine müracaat e
derek bava ıazı tirketlerinin mukave).,.. 
!erinde tadiliit yapılmasını iıtemiıtir. 
Mukaveleler umumi harpten evvel yapıl
dığı için bava ga"' fabrikalarının kolr: 
ve katran gibi tali i•tihsal maddeleri na
zarı dikkata almınamqbr. Yeni mu kav.,. 
lelerde bu maddeler bakkınc!a da ahkiim 
konma11 İstenecektir. Buıün kok kömü
rünün tonu 19 - 20 liradır. Hava gazının 
metre mıkkaht 7,5 kuruştur. Mukavel.,.. 
ler tadil edilirse bu fiyatlar çok inecek
tir. 

Kooperatif mağazası açılıyor 
Be~cdiye eski maarif nezareti binaıı 

altında hi~ salon kiralamıstır. Burada 
Belediye kooperatifi bir 1&bf mağazası 
açacaktır. Mağazada bütün gıda madde
leri bulunacak ve kooperatife aza olan
lara satı, yapılacakbr. 

Mağaza bir numaralı &abf mağazaıı 
olacaktır. ileride mağazalar çoğalar..lr:-

• tır. Bir aya kadar bir numaralı mağaza 
da •alışa be.şlanacakbr. 

Yanlıs bir haber , 
Dünkü Aktam gazeteai Haliç ıirketi

nin Belediı e tarafından satın abnacağmı 
yazıyordu. Öğrendiğimize göre böyle bir 
karar yoktur. 

Yeni inşaata ne şartlarla 
müsaad.. edilecek? 

Yeni yapı kanunu tatbikatındaki müş
kiilitı bal için tetekkül eden komisyon 
yeni kararlar vermiştir. Badema inıaat 
müsaadesi iç.in muameleler uzamıyacak
tır. Verilen karara göre, eğer bina 3 kat 
İRt tehrin neresinde olursa ol'lun der
hal mü•aade verilecektir. Daha fazla ise 
fenni bütün ıeraitin tamam olmaaı tar· 
tile verilecektir. Ancak Ü< katlı binalar
da daha yükaek yapıl~ bütün fenni 
şeraiti aranacaktır. Yani, üç katlı olarak 
yapılan bir bina icabında 7 katlı olmağa 
tahammüllü bulunacak tarzda fenni mu
kavemeti hAiz olacaktır. 

Gayrisıhhi gazozlar 
Bazı ~azOzların gayri "'ıhhi o]duğuna 

dair Belediyeye şikayetler vaki olınut
tur. Belediye birkac gazoz nümunesi al
dırtarak tahlil için kimyahaneye gönder
mittir. 

Amatör bisikletçiler 
Amatör olarak bisiklete binenler ka

zalara sebebiyet vermektedirler. Beledi
ye bu gibiler için ıehrin muayyen yeri.,.. 
rinde •ahalar tefrik edecek, oralardan 
dı§anda binemiyeceklerdir. 

Şoförlere ehliyetname 
Şoförler cemiyetinin mill Acaatı üzerine 

Belediye bütün foför ebliyetnamelerini 
tebdile karar vermiıtir. Bet bin ebliyet
nameli şoförden, faaliyette bulunan yal
nız iki bin ~oföre ebliyetrrwme verilecek ... 
tir. Bu hususu, tatbik için alımcı tube 
müdürü Faik ve muhasebe müdür mua
vini Nail Beyler memur edilmitlerdir. 

Şehircilik mütehassısı 
konferans verdi 

Şehircilik müteha .. 111 M. Yacquea 
Lambert dün mühendis mektebinde 
tehircilik bakkmda bir konferana ver 
mi,tir •. 

Köpekler gene çoğaldı 
Belediye aon g'İinlerde köpeklerin 

gene çoialdığmı nazarı dikkate ala
rak bunlan toplabnağa bqlamıtbr. 
Bilbaasa yaz mevsiminde kuduz vu
kuatının artma11ndan korkulmakta
dır. Gerek nezafet amelesi, ıerek bu 
ameleden ayrılan gruplar bu mücade 
leye memur edilmittir. Bu m<"yanda 
boynunda marka bulunmıyan köpek
ler yakalanınakta, fakat cina olduk
ları anlatılanlar hıfzedilmektedir. 

Evkaf ve Belediye ihtilAfları 
Evkaf ile belediye arasında mezar

lıklar, ıular ve saire yüzünden çıkan 
ihtilaflar senelerden beri halledileme 
miftir. Bundan birkaç ay evvel vali 
Muhittin Bey beledi:ıoe erkinmdan 'ba 
zı zevat ile Ankaraya &'İtınif, bu me
seleler etrafında belediyenin noktai 
nazarını hükfunete arzetıniıti. Bunun 
Üzerine hiikUınetin tenıibi Üzerine 

belediye ve evkaf erkirundan bir ko
misyon teşkil edilmit ve bu ibtili.fla
rı halletmek için uzun müzakereler 
yapmağa b&§lamııtır. Fakat komis
yon bir karar veremiyerek dağılmıt
br. Şimdi gerek belediye, &'erek ev
kaf ihtilaflar hakkında noktai nazar 

larmı bildİrmİflerdir. Batvekiletçe 
tetkik edilecek bu kartılıklı noktai na 
zarlar hakkında yakında bir karar 
verilecek ve belediye ile evkaf arasın 
dt'aki ihtilaf kati •urette halledilecek-
ır. 

Eminönü - Eyüp yolu 
Eyübü Eminönüne baflıyan ana 

cadde aon zamanlarda çok bozuk bir 
hal~ gelmitti. Otobüa aeferleıinin ü
zerınde yapıldığı ve dört nahiye bal
kmın geçtiği bu yolun bazı yerleri yol 
denilemiyecek ve &'eçilemiyecek bir 
bale gelmitti. Son günlerde amelei 

daime ile bu caddenin en bozuk kıa
mı olan Cibali ile Unkapanı arasında 
ki kısmın tamirine baılanmııbr. Yol 
böylece kısım kısım tamir edilecek
tir. 
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Kolay tenkitler!. 
Ten.kit bir nevi fikir mücade1etıidir 

ki mutlaka müaavi ıartlar, biç değil
se ayni müaait zemin üzerinde cere• 
yan etmelidir. 

Binaenaleyh ölmii§ bir adamı ten
kit etmek, hazır bulunınıyan birine 
hücum etmek, mailüp olmuı bir ku
mandana abp tutmak hep bu kabil
den kolay hücum ve tenkitlerdir. Ben 
bunu beğenmedim. 

Tenkit edilen feYİn taraftarları var 
aa onu •İze aerbeatçe müdafaa edebil
melidirler. Y okaa it :zaten tenkide dei 
mez.-

Son günlerde iki &'azeteci arasında 
24 T.emmuz bir milli 'ba}'J'am olmalı • 
mıdır, olmamalı mıdır? diye bir mü
nakaıa cereyan ediyor .. 24 temmuzun 
mahiyetini, neden ve naaıl ba}'J'am ya 
pıldığmı, bütün ba}'J'amlarda da oldu 
ğu gibi tarih bir gün yazacaktır. He. 
nüz kutlulanmakta olan bir kanuni 
ba}'J'amın lüzum ve ademi lüzumunu 
biz bize görütebiliriz amına, doğrusu 
bunda gazeteye makaleler iıtif ede
cek bir ehemmiyet görmem. Bununla 
beraber bu bir hadiaedir. iki muhar
rir bu .f\izden kalem kaleme gelmiş
lerdir. İtte ben burada kolay hücum
lardan birini görüyorum. 24 Turunuz 
bayram.ının ne olduğunu, neden oldu 
ğunu müdafaa edecek zaman da, a· 
damlar da geçti ... Gitti. Şimdi o yalnıı 
kanun maddesine bağlı bir tatil gü. 
nüdür, gönül ister ki, bu gibi tenkit
ler, o itin Jıa:vvetli ve tavlı zamanında' 
yapılsın. Kalem celi.deli onu icap e· 
der sanırım. 

Taliıiniz 
Cuma günü vapurla Y alovadan ge· 

lirken tesadüfen yanlarında oturdu. 
ğum iki genç kızcağız, vapur adalara 
kadar geldikten sonra bana sordu • 
lar: 

- Siz (Milliyet) te yazar mısınız?, 
- Evet! dedim. Nereden biliyorsu 

nuz?. 
- Gazetelerde resminizi gÖrnlÜ§'" 

tük. Biz sizin yazılarınızı okuruz .. 
Bu mealde ufak tefek ve oldukça 

samimi bir basbühal yaptık... Bu it 
bütün fanilerin inki.r da itiraf ta et
se zayıf taraflarmdan biri olan ( ö ... 
ğürune) hislerime dokundu. Memnun 
oldum. Liseyi bitirdiklerini aöyliyen 
bu gençlerin yazılanına karşı gôster
dikleri alakayı resmime bakarak be
ni tanımaya çalıfmalarile de teyit et. 
mitlerdi. Benim için iyi bir mükafat 
idi ... 

Erteai gün matbaaya geldim. Elime 
biı· mektup verdiler. içinde birisi ba
na ağzına geleni söylüyor ve beni dö
'<e< eğinden b .. bsediyordu... Bunu da 
t,.vekkül ile kab~I ettik. 

Bir kere daha kanaat getirdim ki· 
gazeteci olanlar için en büyük fela'. 
ket kayıtsızlık karşısında kalmaktır. 
Karii kızdıran veya memnun eden ga 
zeteci daha muvaffak demektir. 

FELEK 

Anlaşmak lazım 
Anlaşmazlarsa vekalet 

işe vazıyet edecek 
Türk vapurculuk anonim şirketi ni. 

zamnamesi, iki defa birer heyet tarafın
dan Ankara'ya götürülmüıse de lktıaal 
Vekiiletince tasdik edilmemi§tİr. Ni,am. 
namenin tasdik edilebilmeai için vapur· 
cular araaındaki ihtilaflı noktaların ar&· 

lannda halline lüzum gösterilmektedir. 
Eğer, vapurcular aralannda anJa,a· 

mazlaraa, lktıaat Vekiileti işe vaziyet e 
decektir. 
Muayene edilecek iki vapur kaldı. 

Huausi vapurlara kıymet takdirine 
memur komisyon, dün de (Asya) 'apu· 
l'JIRU muayene etıniıtir; ··bugün de ı.on 
iki vapurun muayeneleri yap1haıktır. 
Komisyon, yarından itibaren vapurlara 
kıymet biçecektir. Bütün vapurların 700 
bin bir milyon lira kıymette olduğunu 
bir refikimiz yazmııaa da, yukarıda kay· 
dettiğimiz gibi, komisyon, anCRk yann 
npurlarm kıymetlerini biçmiye başlıya· 
cağından bu haber menimsizdir. 

Ankaradaki tevkif 
İkbsat vekileti takas komisyonu 

memurlarından Fazıl Beyin tahkikat 
neticesinde tevkif edildiğini Ankara 
muhabirimiz haber vermitti. Mütem
mim malumata göre, Fazıl Bey komiı 
yonda mü~avirlik vazifesini ifa edi .. 
yordu. Mumaileyh evvelce Muhtelit 
Mübadele komiayonunda memurdu. 

Alman sefiri M. Nadolny 
değişiyor mu? 

Berlin siyasi mahafilinde deveran 
eden ve tehrimize akseyleyen bir ha· 
bere &'Öre, Almanyanm Moskova se
firi M. Von Derksen Tokyo aefareti
ne ve Ankara aefiri M. Nadolny de 
Moskova sefaretine tayin edilecektir. 

Y alovada inhisarlar 
binası 

lnbiaarlar idaresi Y alovanın günden 
gilne seniıleyiıini ~e nüfusunun arlıtını 
nazan dikkate alarak orada bir idare bi
na11 yapbrmağa 'tarar Vermİftİr. Mo
dern bir tekilde yapılacak olan bu bina
da hem inhisarlar müdürlüğü bulunacak, 
hem de İıibisarlarm oatıı mahalleri ve 
depolan bulunacaktır. 

10 uncu yıl 
Cümburiyet ha}'J'ammm onuncu yıl 

dönümünde tatbik edilecek büyük me 
raaim programını bazırlaJan Ankara 
daki yüksek komiayon vilayet, kaza 
ve köylere teblii edilecek hazırlık 
eaaılarmı teıbit etmittir. Bu eaaılann 
busün yarın tehrimizdeki merasim 
komiıyonuna tebliği beklenmektedir. 
Bu :;:.ro.Jl'am eaaalan geldikten aonra 
tehrimizde daha hümmalı faaliyete 
eeçilecektir 

3 l..:.....t. __ _ 
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HİKAYE 
Spor --

Rusya'daki maç 
Dün Ruayada Türk ve Rus. sporcu

Ian arasında umumi bir spor müsaba 
kası yapılmıştı. Bu karşılaşma Mos
kovadaki Dinamo stadında olmuştur. 
Çok kesif bir halk kitles huzurunda 
oynanan futbol maçında Türk takımı 
çok iyi oynamış, fakat şanssızlık yü
zünden ancak 2 - 1 galip gelebilmiş
tir. Halbuki Türk takımı oynadığı o
yuna gôre bu netice azdır. Oyuncula .. 
rımrzın İy.i oynamasındaki sebep sa .. 
haya alışmış olmaları ve top kontro
lünde güçlük çekmemeleridir. 

Meşhur bir ressam 
- Fransızcadan -

İki kardeı Lucien ve Emile biribir
lerine son derece benziyorlardı. Ayni 
ya§ta, ayni boyda idiler. Güzel Sanal 
lar mektebini bitimıitlerdi. Daha 
mektepte iken bu müıabehetlerinden 
bilistifade arkadaılarma ve b"lkala
rına ne oyunlar yapmıılardı. Hele 
Lucien oyun icat ehn.ekte emsalsizdi. 
Buna mukabil Emile daha ciddi idi. 
Fakat resim yapmakta kardetinden 
çok yüksek kabiliyette idi. 

Mektebi bitirip te hayatla karşı 
karşıya geldikleri zaman, iki kardeş 
biraz bocaladılar. Yaşamak için ka
zanmak, mü~külleri yenmek li.zınıdı. 

Zengin aileden değildiler. Acaba 
yaptıkları tablolan satııbileceklt>r mi 
idi? Buna şüphe ediyorlardı. Satama
yınca da ne olacaktı? Zenginler bu 
kadar maruf ressamlar dururken, 
isimleri meçhul iki gencin tablolannı 
ne diye alsınlar? 

Emile kardeşine dedi ki: 
- Şimdi herkes sanat eserlerinden 

z1y3de, cinayet havadislerile meşgul 
oluyor. Eğer bir ressam ne yapıp ya
pıp kendini tanıtmazsa, dünyada re
simlerini satamaz. Senin şansın var. 
Girgin adamsın. Hani bir istesen, altı 
ay sonra hem kendini tanıtırsın, hem 
para kazanırsın. 

Kardeşi dedi ki: 
- Evet ama, bir sene sou:rı\ da git

tiğimiz yerden bizi geri göndertr1er. 
Bir defa elimden resim yapmak gel
mivor. Ben senin gibi resim yapahil
scmJ vallahi hepsini öy]e okuturdum 
ki . • Amma bizde o kabiliyet nerede? 
Bana bak, Emile sana bir ıey söyliye
yim aıi? 

- Söyle .• 
- Eğer istersen ikimiz birleşelim. 
- Nasıl birletelim? 
- iki insan değil miyiz? Şahısları-

mızı birleıtirelim, bir insan olabrn. 
- Anlamadım. 

- Bunda anlamıyacak bir §ey yok. 
Biribirimize çok benziyoruz, sen ve 
ben iki ressam değil, bir ressam. ola
lım. Şimdi ecnebilerin yaptıklan re
•iınler moda olduğu için bir ecnebı 
ismi bulalım. Mesela Bog Kreisner 
fona isim değil. Sen "dahili., Bog 
Kreisner olursun. Ben de "harici" ... 
Sen bir sayfiyeye §Öyle sakin bir yere 
git. • Zaten sen sükfuıet içinde yaşa
maktan hoılanırsm. Orada sadece 
b:lna tamlo yetittir, satmak itini bana 
bırak. 

- Yapa bilir miyiz? 
- Yaparız. Ben zaten teşebbü,Je-

rimden seni günü gününe haberdar 
ad erim. 

- Pekala, haydi bir tecrübe ede
lim bakalım. 

Bunun üzerine Emile safiyelik sa
kin bir yerde bir aile pansiyor.una 
~irdi. Her aabah pa1etini, şovalesini, 
oandaliyesini alır, kırda resim yapmı
ya çıkardı. 

Pansiyon sahipleri halini çok beğen 
ını,lerdi: 

- iyi çocuk, derlerdi. 
Harici Bob Kreisner kolları sıvadı, 

ite giri§tİ. Gündelik vakalann her bi
rinden istifadeye çalıııyordu. Evvela 
bu sırada zengin bir Amerikalı ka
dınla tanııtı ve kadın kendisini hima
ye•ine aldt Gazeteler bahsetsin diye 
bir başka ressam aleyhine dava açtı. 
Güya bu ressam kendisinin yaptığı 
tahloları taklit ediyormuş. Tiyatrola· 
<ın birinden bir dansözü kaçırdı. Res
mi bir merasime kolunda zenci bir ka
dınla geldi. Hülasa nazarıdikkati 

t.dbetmek için ne yapmak lazımsa 
yaptı. Artık herkes Bob Kreisner is
mindeki ressam.dan bahsediyordu. lki 
üç 5ene ayni rejimi muhafaza eden i
ki kardq epeyce para kazandılar. 

Bob Kreisner bir sergi açtı nu, tab
ir.lan kapışılırdı. 

Fakat günün birinde sayfiyede mü
temadiyen tablo yetiştirmekle meşgul 
~lan Eınile pansiyon sahibinin kızına 

aşık olmaz mı? Kalbini laza açtı. 
- El"lenelim, dedi. 
O da maalmemnuniye tekliti kabul 

elli. Yalnız kızın ailesi düşünceye 
vardı. Tiyatrolardan kız kaçıran, şu
nu bunu yapan, iami gazete]ere ge· 
çen bir adama kız vermek için biraz 
düşünmek lazımdı. Ciddi tavırlannın 
arka.roda olmadık ıeyler yapan bir 
genç •• 

Emile bu tereddüdü aezinc~, mese .. 
leyi meydana koydu: 

- Açıkçası, dedi, bu işleri yapan 
ben değilim. Fakat kardeşimdir. 

Aralarındaki konbinezonu anlattık· 
tan sonra, iddiaamı ispat için bir gün 
kardeşini çağıracağını vadetti ve ça
ğ.rdı. 

Lucien pansiyona ge]di. Takdim. e .. 
dildi. Emile: 

- Bütün bahsettiğiniz işleri yapan 
budur, ben değilim, dedi. 

Bu suretle son mukavemetleri kır
mak için son kozu oynadığını zanne
diyordu. Fakat bilmiyordu ki, genç 
kız kalbi başka şeydir. Çünkü kız da
ha o alqam babasına dedi ki: 

- Ben Lucien'e vuruldum. O a· 
dam yaman ıey. • Halbuki Emile a
ğaç altında resim yapmaktan başka 
bir fey biJmiyor. Beni Lucien'e verit"· 
seniz, razı olurum, yoksa illi. •• 

Hatta intihar edeceğini söyliyerek 
tehdide kadar geçti. Nihayet o gün .. 
kızla Lucien evlendiler. 

Kardeti Emile de o kadar utlu ol
manın cezasını bedbahtlığında buldu. 

Yeni ne,rlyat 

Yeni tez 
Muhterem Baıvekilimiz ismet Paşa 

Hazretlerine ithafen yazılan bu namd\ı 
bir eser çok temiz bir baskı ve müşarü
lileyhin tarihi bir fotograflariyle müzey
yen olarak neşrolunmuştur; aynca Ga
zi Hazretlerinin iktısadiyata ait çok mü
fit ve velut bir nutuktan bu tezi şeref
lendirmektedir, inkılaptan sonra mem
leketimi:ııde ilk defa yazıhruş bir tez ol
mak itibariyle mütaleaya şayandır. 

"" "" "" 
Üzüm ve üzümle tedavi 

Memleketimiz Tıp ve irfan alemine 
büyük hizmetler eden Dr. Pr. Besim 0-
mer Pş. son zamanlarda 4 - 5 cilt mü
hün eser neşretti. Dün de paşanın yeni 
bir eseri neırolundu. Besim Ömer P§. bu 
eserinde «Üzüm ve üzümle tedavi» hak
kında uzun izahat vermekte ve üzümün 
bir tarihçesi de yapılmaktadır, Karileri
mize tavsiye ederiz. 

"" "" "" 
Varlık 

Ankarada on beş günde bir neşredil
mekte olan Varlık mecmuasının 1 tem
muz tarihli ikinci sayısı çıkmıştır. Dol
ğun bir münderecatla çıkan bu sayıda 
yirmiden fazla makale ve şiir vardır. 
Tavsiye ederiz. 

Alaturka alafranga tatlıcılık 
ve pastacılık 

Alafranga pastalar, şuruplar, reçel
ler, kompostolar, ve şeker]em.elerin tar
zı imalini gayet açık ve kolay bir suret
te izah eden bu kitap inkılap Kitapha
nesince neıredilmiştir. 

'-

Halıcıoglu spor kulübü kongresi 
Halıcıoğlu Spor Klübünden: .3 ağus

tos 933 perşembe !'Ünü saat 20 d• )<t:·•,:;. 
müz umumi kongre yapacağından bütün 
azaların klüpte bulunmaları rica olunur. 

Kongre 
Eyüp idman yuvasından: 3 ağustos 

perşembe ,günü akşamı saat 21 de yuva· 
nızın senelik kongresi yapılacağından a .. 
zanın teşrifleri rica olunur. 

Dav is kupası 
PARIS, 31 A.A. - Cochet Austin'ı 

5/ 7, 6/ 4, 4/ 6, 64, 6-4 ile yenmiştir. 
Perry, Merlin'ı 6-4, 6-8, 2-6, 5-7 ile ga
lip gelmiştir. 

lngiltere Davis kupasını, Fransayı i
kiye karşı üç sayı ile yenerek kazanmıs
tır. -

l lst. Mr. I<ı..umandanlığ:-ı 
Sabnalma kom. ilanları 

Gülhane hastanesinde 
mevcut 168 kalem köhne a

latı cerrahiye 2-8-933 çar 
şamba günü saat 14 ten 15 e 

kadar müzayede ile satılacak 
tır. Görmek istiyenlerin her 
gün öğleden sonra Gülhane 

hastanesine ve müzayedeye 
girişeceklerin belli saatmda 

merkez Satın Alına komisyo 
nuna uğramaları. (3255) 

4410 

Devredilecek ihtira beratı 
« Hidrokarbon yağlarının tahvili " .. 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmiş 
olan 25 Eylül 1929 tarib ve 824 numara 
lı ihtira beratı bu kere başkasına dev:ir 
veya icara verileceğinden bu hususta 
fazla malilmat edinmek isteyen zeva
tın İstanbul' da. Bahçe ka,puda Taş ha
.unda 43-48 numaralarda kain vekili H. 
W. Stock efendiye müracaat etmceleri 
ilan olunur. (5819) 4768 

Devredilecek ihtira beratı 
« İştial emniyeti " hakkmdaki ihtira 

için istihsal edilmiş olan 1 Temmuz 
1929 tari.9 ve 1082 numaralı ihtira be
ratı üzerindeki hukuk bu kere başkası 
na devir veya icar oılunacağından bu 
hususta fazla malumat edinmek iste
yen zevatın İstanbul'.da, Bahçe kapu
tla Taş Hanında 43-48 numaralarıda 

vekili H. W. Stock efendiye müracaat 
etmeleri ilan olunur. (5818) 4767 

1 t ti had ı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait 'eraiti havidir 
Merkezi idaresi: Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmııktadır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 

Milliyet'in edebi romanı: 45 gitti. 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. 

- Allo ! Allo diyorum efendim! 
Telefon allosundan anlamıyor mu
sunuz canım!? 

- Anlıyoruz efendim, ititiyo
ruz ama alt tarafı gelmiyor. Ne is
tiyorsunuz? 

- Siz çekiliniz oradan. Polis 
Müdürü çıksm telefona! Dilaver 
Bey nerede? Ben onu arıyorum. 

- Efendim, Dilaver Beyin çok 
işi var. Bana söyleyin. 

- Siz kimsiniz? 
- Kısmı Adli Reisi Hadi. 

- Ben... Müdür Beyin hanımı 
Perihan'ım. Vekil Beyfendilerden 
telefon çekiyorum. 

Perihan durdu. Müdür Beyin •• 
Vekil Beyfendinin evi •. Vekil Be
yin telefonu .• Vekil Beyin Hanımı
nın yanında .. Bunlar Kısmı Adli 
Reisine mühim tesirler yapabilirdi. 
Bu tesiri anlamak için biraz daha 
bekledi. Derken cevap aldı. 

- Peki, nerden telefon ederse
niz ediniz. Fakat ne istediğinizi 
neye söylemiyorsunuz. 

· - Bizim kızı kaçırdılar? 

- Benzigül Hanımı mı? biliyo-
ruz. Onu kaçıran yok. Benzigül 
Hanım kendi insanlık hakkını kul-' 
lanmıştır. 

- A .• Siz nerden biliyorsunuz? 
- Bilmesek burada oturturlar 

mı bizi. Gerçi kalıcıya da benzemi
yoruz ya. Söyleyin bakabm hangi 
kızı kaçırddar? · 

- Şermin'i •• Şermin yok mu ca-
nım •• Tabii onu da bilirsiniz, 

- Bilirim. 
- İşte onu kaçırddar. 
- Olabilir. 
- Nasıl olabilir? 
- Kız sizde oturmasmı istemez 

gider. 
- Nasıl gider? 
- Parası varsa araba ile gider, 

parası yoksa tabanlarına biner. 

-Alay mı ediyorsunuz? 

- Hayır.insanların insanlık hak-
larına her zaman sahip olabildik
lerini göstermek istedim. 

- Size kaçırıldı diyorum. Anla
madınız mı? Başkası kandırdı. E
vimi soydurdu. Sonra kızı da aldı 

- Şimdi iş değişti. 
- Öyle ya. Müsteşar Beyinki-

lerin hediye ettikleri Halep işi bir 
deste bilezik. Pırlantah pantanti
fim. Annemin roza küpeleri. lki al
tın lira. Bir çok ta banknoL Ben 
yumurcağı aramıyorum. Çalddda
rını meydana çıkarmak İstiyorum. 
Hoş arasam da hakkım var ya. Oç 
aylığını anasına peşin göndermiş
tim. Daha bizde üç ay çalışmağa 
mecburdur. Ben kanunu bilmez mi 
yim? Bizim Bey yaz dedi o mad
deleri. 

- Siz şimdi evinize gidiniz. Ben 
geliyorum. 

- Kız bizde yok. 
- Biliyorum ama. Usul böyle; 

dir. Tahkikat sizin evden haşlar. 
Sizin Beyfendi bu maddeleri yaz
madı mı? 

Petek'in işi sarpa sardı. Polis 
Kısmı Adli Reisi işi eline aldı. Si
viller, resmiler, mahalle bakçileri 
kızı harıl harıl aramağa başladı
lar. lki saat sonra izi bulundu. Bir 
şişman madamla çarşıdan patik 
almışlar. Ellerinde iki paket daha 
varmış. Çankırıkapıya doğru git
mişler. 

Hanımefendi: 
- Haa, dedi. Gördünüz mü? kı

za yaptırdıkları hırsızlığın müka
fatı .• Patik almışlar. Eyvah! elmas 

1 lş ve işçi 1 
Milliyet bu aütunda it ue İfçİ isti· 
yenlıırre tauauut ediyor. lı ue İffİ 
İatİy•nler bir mektupla 1 ı büro
mi>.za müracaat .tmelidirlıırr. 

lı arayanlar 
Yiikeek ticaret mektebi lisesi talebe

-&indenim her gün öğleden sonra her 

hangi bir müessed.e iş arıyorum. 

Türkiye lı Bankası 
latanbul Şubesinden: 

Tarif efendi namına yazıh Mül
ga itibari Milli Bankasının 
321480 - 321499 No. lu 20 adet 
hisse senedi zayi edilerek ikinci 

nüshalan ita edileceğinden eskile 
rinin hükmü olmadığı ilan olunur 
efendim. 

Berutta veba 
Berutta 9 - 15 temmuz 933 za~nda 

iki veba vak'ası görüldüğünden bu Li
man muvaridatına muayenei Tıbbiye ve 
itlafı far tedbirleri konulmuıtur. 

111!1•••• Bu mevsimin 
en faydalı ilanı : 

Deniz ve kum banyolarından sonra 

F A R U K ). 'nin 
CİCİ KREMl'ni 

kullanınız. Banyonun faydasını, te· 
ninizin taravetini arttırır. (5795) 

4800 

İstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan : Temamma onbin lira kıymet 
takti~ edikn (Fındıklıda) Beyoğlu 

Taksim kazancı mahallesinin imam, mü 

rahata çıkmazı ve mezarlık sokaklann 

da atik 29,12,10, 7, 10 müke~rer yeni 

15, 22, 20, 18, 33, 35, 37, 39 mımaralarla 

murakka.m birisi bahçeli müteaddit ah 

şap haneleri birisinin beden divarJarı 

kağir üstünde odaları olan dükkan1arı 
ahır ve aı-abalığın dört hi'S&e itibarile 
bi,r hi~i açık artrrmaya vazedilmiş 

olup 10-8-933 tarihinde şartnamesi di
vanhaneye talik edilerek 4-9-933 tarihi 
ne müsadif ,pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar İstanbul dördüncü 1cra dai 
resinde açık artınna sureti.le satılacak 
tır. Artırma ikincidir birinci artmna 
da mezkur hisseye iki yüz ehli liraya 
talip çıkmış.tır. Bu ke.rre işbu hisseye , 
isabet eden muhammen kıymetin yüz
de 7 5 r.ini bulduğu takdirde en son artı 
rana ihalesi yapılır aksi halde ihaleden 
sarfınazar edilir. Artırmaya iştirak i
çin taktir edilen muha.mmıen kıymetin 

dörtte birinin yüzde yedıi. buçuk nisbe 

tinde teminat akçası alınır, mezkur 
hisseye miisıi,p müterakim verği, beledi 

ye, vakıf icaıesi müşteriye aittir. 929 

tarihli icra kanwuınun 119 uncu nıad.® 
sine tevfikan hakları 

sabit olmayan iıı>otekli 

tapa sici1J.erile 

alacaklılar ile 
diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sa 

hiplednin bu haklarım ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan ;,ddialarmı ;.ıan ta 

rihinden itibaren yirmi gün içinde evra 

kı müsbitelerile .l:ıildfrmeleri lazımdır. 

Aksi halde hakları tapo skillerilıe sabit 
olmayanlar satış bedelinin ,payfaşınasın 
dan baTiç kalırlar alakadarların işbu 

maddei kanuniye ahkamına göre hare

ket etmeleri ve daha faz.la malilmat al 

mak i&teyenlerin 929-61 dosya numara

sil.e memuriyetimize müracaat etmeleri 
ilan olunur. (5985) 

!arım gitti. 
-.Merak etmeyiniz Hanımefen-

di. Hepsi meydana çıkar. 
Evet •. Petek'i buldular ama. el

maslar, banknotlar meydana çık
madı. 

Böyle işlere hiç gelmiyen üsta
dın sinirleri boşandı. Bir türlü dert 
anlatamıyordu. Yahu! Bu kız gel
diği vakit açtı, zangır zangır titri
yordu, demek istedikçe kendisi 
zangırdıyordu. 
Ahçının tişman karısı macarca

sını da, türkçesini de, almancası
nı da karma karışık etmit bir türlü 
diyemiyordu ki parayı Baha BeY, 
verdi, ben de çarşıdan aldım. Bi
raz da korkuyordu. Entariyi çama 
şırı çarşıdan almadığı anlaşılırsa 
müesseseden belki kovarlardı. 

Perihan Hanım Kısmı Adli reisi 
Hadi B.in odasına sandalyeyi atmış 
bir adım ayrılmıyordu. Oradakile
re daha çok tesir etsin de daha çok 
çalışsınlar için boyuna telefona sa
rılıyor. Aklına gelen, gelmiyen 
meb'usların hanımlarına işi anla
hyor. Ve meseleyi Beylerinin de 
takip etmelerini söyliyor. falan fi. 
lan vekillere de telefon ettiğini çıt
latryordu. 

Petek'le Perihan Hanım karşı 
karşıya geldiler. 

Petek'in yüzü sapsarı, Perihan 
Hanımın yüzü vİfne çürüğü ..• 

~--------------11!111:-- ı 1 Deniz Yollun 1şle•mesi 
ACENTALARI: 

Kaıaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

RAD~ 

ISKENDERİYE POST ASI 

ANKARA 
1 Ağusto3 933 Sah günü saat 11 
de Galata rıhtımından lzmir- Pin 
~e İskenderiye'ye kalkar [3675) 

4864 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ 
2 Ağustoı 933 Çartamba günü 

saat 18 de kalkar. Dönüşte 
Tirebo!uya da uğrar. (3674) 

4863 

KARADENİZ POST ASI 

Samsun 
Vapuru 3 ağustos 

PERŞEMBE 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene, Rizeye azimet ve 

avdet ede<:ektir. 
Faz1a tafsilat için Sirkeci Yel

lrenıci hanmdaki acentaılığına müra-
caat. Tel: 21515. (5991) 

Sultan Ahmet Sulh birind hukuk 
mahkemesinden : Aleksandros efendi 
ile Defterd;n;lığın şayian ve müştereken 
mütasarrif oldukları Fenıer civarında 

Tevkii Cafer mahaıllesincte Meyhane so 
kak ıı numaralı ve beş oda iki ısofa ve 
iki hela ve bir mutbah ve bir çamaşz.r
Jık ve bir bodrum bir kuyu mik<lııri ha 

vi bahçeyi havi bir lıa;p hanenin izalei 
şuyuu zımnında furtıhtu tekarrür ede

ırek müzayedeye vazolurum.ıştur. Kıy

meti muhnunenesi: 2500 lira.dır. Bi
rinci açık artrıması 5 eylül 933 tarihin 
e müsadif Salı günü saat IS te icra olu
nacaktır. Kıymet.i muhamı:nenesinin 
yüzde 75 şini bulduğu taktirde ihalei 
katti ·'Si yapılacaktır. Bulmadığı taktir 
de en son artıranın teahhüdü baki kal
mak üzere on beş gün müddetle tahdit 
edilerek ikinci açık artuması 26 Eylül 
933 tarihine müsadif sah günü saat 
15 te icra kılınacaktır. İpotek sahibi a
lacaklılarla diğer alakadarların gayri 
menkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan idıdialarını ev 
rak m.üspitelerile 20 gün içinde bildir 
meleri lazımdrr. Aksi taktirde hakları 
tapu sicillerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin ,paylaşmasından hariç kala
caklardır. Artırma şartnamesi işbu ilan 
tarihinden itibaren mahkeme salonun
da talik lulınmıştrr. Talip olanların 

kıymeti muhammenisinin yüzde 7 bu· 

çuk nispetiı:ııde pey akçesi hamilen yev 
m ve saat mezkurde Sultan Ahmet Sulh 
birinci hukuk mahkemesine 933-26 nu
meTo iJ.e müracaatları ilan olunur. 

{5982) 

ACELE SATILIK EV 
Bey,oğlu Tarla başı Lule roprak 12 

numaralı ev mobiılyalı veya mobilyasız 

aıcele satılıktır taliıplerin derunundaki 

ler müracaatları. (5995) 

Petek korkudan titriyor, Hanı
mefendi kızıdan .•• 

Şişman ahçı karısı bir köşeye 
yığılmış nefes nefese Meryem ana
sının tefaatin latince çağırryor ••• 

Petek yalnız: 
-Ben çalmadım, diyor. Ben hır 

sız değilim. Ben Yaylalı Mehmet' 
in kızıyım. Ben sadece kaçhın. 

- Niçin kaçtın öyleyse ... 
Petek Perihan Hanımın yüzüne 

baktr. Küçücük gözlerindeki hakı
fın atetini ve manasrnı Kıımı Adli 
Reisi hemen anladı. Daha yumu
şak davrandı: 

- Yavrum! Korkma! Çekinme 1 
Sana kimse bir fey yapamaz. Biz 
seni koruruz. Niçin kaçtın baka· 
yım? ı 

Petek Perihan Hanımı tiksinen 
bir tavırla gösterdi: 

- Bu hana kötü laf söyledi. 
Ben de onun anasına avradına söv
düm. Dilimi kesmek için makası 
aradı. Bulamayınca ağzıma ••• 

Petek boşandı. Hüngür hüngür 
ağlamağa batladL 

Hadi Bey kızı oktadı. Yarım 
bardak suya iki üç damla Nevrol 
Cemal koyup içirdi. Bir iskemleye 
oturttu. Perihan Hanım köpürü
verdi: 

-Siz elmas hırsızlarına, elin 
uğursuzlarına böyle mi muamele 
edersiniz? 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL t 

.. 12!30 Gündüz Neıriyatı, Türkçe &ramotoQ 
pla~I-:_~ Kol?mbia 17173,. Kolombia 17175 
Sahıbının •e•ı A 1648 Sahibinin aeai A.A. ıssa 
Odeon 202946 Odeon 202968. 

21..30 Gramofon 
K.o~o~bia. 9759 Sahibinin aeai D. A.216 Sa .. 
.h~b~nın ·~•i C 2078 Kolom.bia G. B. 93 Sahi 

Obıdnın. aeaı K. 6412 Sahibiıııin ıeai K 652l 
eon 197115 ' 

19 Oatütyo Saa He,.eU 
20 Osman Pehliyaa 
20,30 Hanımlar Heyeti 
21,30 Gramofoa 

Sah.ibiuüı aeai C1677 Sahibbdn aMi D A 448 
Brun 7930 B Brun 40321 

22 Ajana haber.iı. aaat ar~ 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon, 
18, : Salon orkeatrau. 
18,45 : Alaturka nı.. 
19,45 ı Dana muaikiai. 
20,15 ; Ajana haberleri. 
YARŞOVA, 1441 m. 

21: Hafif musiki. 22,15: Konser il• kJiaik m.u• 
siki. parça.la:rL 2: Dana musikisi. 
BUOAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Keman konaeri. 21,,15: Bir perdelik 
tem•il. Müteakiben: Sil'an muıikiı~ 

ViYANA, 518 m. 
21.35: Dr. lanas Seipel'in ölümünün 7Iİ dö.. 
nümü müna•ebotile e•erlerinden parçalar 22: 
Senfonik kon•er. 23,30: Pli.k ile hafif mu•iki... 

MILANO • l"ORlNO • FLORANSA 
21~: Temsil, Müteakiben: Karııık konser. 

PRAG, 488 m. 
20.SS: Pla.k.. 21,.20:: Şarkılar. 21,45: l•viçrell 
eıerlerjnden konser. 23,20: plik. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13,15: Plak. 13,45: Kez:o. 20,25: Plik. 21:Ta
l'•nni. 21,35: Orke•tra. 2220: Kon•erjn deva• 

mL:~--------------
Devredilecek ihtira beratı 

« İştial mekanizmalarına mahsus em
niyıet teııtibatı" hakkındaki ihtira ;çin 
istihı;al edıilmiş olan 1 Temmuz 1929 ta 
rih ve 1142 nııımaralı ihtira beratı üze 
rindeki hukuk bu kere başkasına devir 
veya icara verileceğinden bu ba,pta faz, 
la maHlmat edinmek isteyen zevatın 

İstanbul'da Bahçek.a;puda Taş Hanında 
43-48 numaralarda vekili H. W. Stock 
efendiye müraeaat etmeleri ilan olu
nur. (5817) 4766 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5 e) kadar İltan• 
bulda Divanyolunda 1111 ,!lumaralı hu
susi dairesinde dahili hastahklan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: İstanbul: 
22.398. 

4025 

Göz Hekimi 

1- ?~:ci ~ıf !~~:~ 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

4027 

r Jlilliy~t' 
1 Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y L T" tir. 

1 ABONE ÜCRETLERi . -Türkiye İçin Hariç için 
L. K. L. K. 

3 aylıir 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

12 » 14 - 28-

Celen evrak seri vel'ilmez.- Müddeti 
aeçen nÜaha.lar JQ kuruftu.r.- Gaz.ete Ye 
matbaaya ait iıler için müdiriyel• mü-
racaat edilir. Gazetemiz iJi.nların meı'u-
liyetini.ka.bul ebnez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri Rasat merkezinden a.I-

dığmnz ma.lr!mata nazaran buaün hava a-
ç.ık Ye sakin geçecektir. 

31-7 .. 933 tarihinde hava tazyiki 757 ve 
en a:z •ıcak!ık 22~ en çok 28 derece idi. 

Kısmı Adli Reisi ifİtmemezlik
ten geldi. Hanım daha çok kızdı. 

O sırada telefon öttü. Polis Müdü· 
rü Hadi Beyi odasma çağırmıştı. 

- Siz oturunuz, hen şimdi ge
lirim. 

Müdürün odasına girince Peri
han Hanımm kocasını gördü. A
damcağız da sapsarı idi. 

- Buyurunuz Hadi Bey. dedi. 
Sizi rahatsız ettim. Hemen aöyli
yeyim ki bizim evde ne hırsız 
vardır ne de hırsızlık oldu. 

- Pantantif, roza küpe? 
- Hayır hayır •• Bizim Hanım 

biraz asabidir. Ayıp değil, çokca
da cahildir. Kızı döğmüt, kız kaç
mıf, Tekrar geri getirmek için ak· 
ima ne gelirse yapıyor. Her yeri 
telefona boğmuş. Utancımdan yer
lerin dibine geçtim. Zavallı kızca
ğızı dütündüm. Buraya kottum. 

- Merak etıneyiniz. Hallede
rim. 

- Fakat tatlı tarafından rica 
ederim. Hanun bir şey çakmasın. 

Sonra adam olan insanların iç 
acısı ile içini çekmekten kendini a· 
lamadı: 

- Kızın hakkı var. İnsan demir• 
den olsa o dayakların altında erir
di. Çabuk kaçtı ta kurtuldu. 

(Devamı var) 
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Türkiyede ilim inkılibı bugün başladı .. 
(Başı 1 inci sahifede) 

Vl' muallimlerle açıkta kalanlara ay
n ayrı tebligat yapılmış olduğundan 
netice anlatıbnışbr. Saat 14 te yeni 
Üniversite emini Dr. Profesör Neşet 
Ömer Bey, yeni Tıp fakütesi reisi Dr. 
Tevfik Salim Paşa, Hukuk fakülteai 
reisi Tabir, Edebiyat fakültesi rei&i 
Köprülü zade Fuat, Fen fakültesi re• 
İsi Kerim beyler, Maarif vekili Be
yin nezdinde bir içtima yapmıılardır. 
Üniversite emini ile fakülte reisleri
nin bu toplantıları, ak§am sa.at 20 ye 
kadar devam etmiştir. 

mer Bey (umum dinler tarihi), Kilis
li Rıfat Bey (Arapça kura), muallim 
Abdülbakıi Bey (farsça kura) •• 

YABANCI DiLLER MEKTEBi 
Pr. Fazıl Nazmi Bey (eaki yunanca) 

Kadroda isimleri görülmeyenler 

smda ağızlarından kaçan iki masum 
cümleyi vesile tutarak meşihat ve med 
rese erkanı, halifenin bir iradesile, bu 
Darülfünunu kapattLlar. 

İkin<:i Darülfünun il Abdülhamit 
saltanatının son zamanlarında kur.uldu. 
Fünun, Edebiyat ve ulumu şer"iye şu
beleriudım tıeşekkül eden bu Darülfü

Bu kadroya nazaran gerek yaşlan ve nun, sadece bir nevi yüksek mektepten 
gerek muhtelif oebeplerden dolayı açık- ibaretti. Tedrisatı, bazı deraler itibari
ta kalanlarla ilerde muhtelif enstitülere le bugünkü liseler seviyesinde sayıla
veya diğer vazifelere alınacak zevat şun- bile-oek bu müessese meşrutiyet ıdevr.ine 
!ardır: kadar sür·dii. Işte bugün ilga edilen İs 

ci dert"cedc sayacak kadar müesseseye 
ilişiklerini azaltmaları, 

,_.,_ DarülfünUJJ. Tedrisatının memle
kr.tin hayat ve faaliyetlerile temasını 
kaybederek nazari bir tecer.rüt halinde 
kalması, 

il. Haydarpaşada kenıdi aleminde ka 
lan Tıp ı;akiıltesinin şehrin hasta!-ıa:ıe 
lerile temas edememesi yüzünden Tıp 
tahsil ve terbiyesinde birinci derecede 
ehemmiyeti olan klinik tedri&a.tının pek 
mahdut bir sabaya mahsur kalması, 

İçtimada Üniversitenin kuruluşu etra 
fında Vekil Bey tarafından yeni Ü
ni,lersite erkinına bazı talimat veril· 

TIP FAKÜL TESI: Süreyya Ali Bey tanbul Darülfünununun ilk temelini 
(dahili seririyat), Kerim Sebati Bey (se- bu ı<Da.riilfünunu Şabane» teşkil et· 
ririyatı hariciye), Orhan Bey (seririyab miştir. Meşrutiyetten sonra tensik 
hariciye) Besim Omer Paşa (Veladiye), edilen bu müesseseye o zamana kadar 
Ziya Nuri Paşa (üzniye ve bançereviye) müstakil birer mesJ.ek mektebi halirule 
Hamdi Suat B. (teşrihi marazi). Raşit devam eden Tıbbiye ve Hukuk mek
Tahsin Paşa "(seririyatı akliye), Ismail tepleri ililve edilmiş ve .adma da Darül 
Derviş Bey (fenni vetadiye ve ebeler fi- !ünunu Osman! denilmıştır. 

12. Bir kısım Müderris ve Muallimle 
rin yıllardanberi Darülfünunda çalış

tıkları halde ortaya henüz ilml kıyuıeti 
haiz t (!ili başlı bir eser çıkaramamaları, 

diği anlaşılmıştır. · 
Tebliğ eedilen kadro mucibince ye 

ni Üniversiteye , eski Darülfünundan 
Edebiyat şubesine 2, Fen fakültesine 
1, Hukuk fakültesine, 8, Tıp fakülte• 
sine 8 profesör, dişçi mektebine 3, ec 
zacı mektebine 1 muallim ge<;mİ§ o
luyor. 

Üniversitede dört fakülteden maa· 
da 7 enstitü de teskil edilmektedir. 

Dişçi ve eczacı -mektepleri Tıp fa
kültesine merbut olarak kalmaktadır 

Yeni Ünivcr5iteye harjçten alınacak 
olan profesör muallim ve profesör 

' ·1 nıuavinlerinin isimleri peyderpey bı -
dirilecektir. Asistanların listesi de bu 
günlerde tebliğ edilecetkir. 

Em in ve fakülte reisleri 
Üniversite Eminliğine profesör Dr. 

Neşet Ömer Bey, Edebiyat fakültesi 
reisliğine Pr. Köprülüzade Fuat Bey, 
Fen fakültesi reisliğine Pr. Kerim B. 
Hukuk fakülte•i reisliğine Pr. Ta
bir Bey Tıp fakültesi reisliğine Pr. 
Dr. Tevfik Salim Pş. Eczacı mektebi 
müdürlüğüne Akif, dişçi mektebi mü
dürlüğüne Dr. Kazım Esat beyler ta· 
yin edilmişlerdir. 

Eski Darülfiinunun idari reşkilatı, 
yeni Üniversite için de ufak bazı tadi· 
latla aynen kabul edilmitşir. 

Yeni kadro 
Eski Darülfünundan Üniversiteye 

alınanlar şunlardır: 
i l EDEBİYAT FAKÜLTESi: Pr. Şe
' kip Bey (Ruhiyat ve terbiye), Pr. 

Köprülüzade Fuat B. (Türk dili ve e
debiyab tarihi), Muallim lbrabim 
Hakkı B. (fiziki coğrafya), Profesör 
muavini Besim B. (Türkiye coğrafya
sı ve mevzii coğrafya), Profesör mua
vini Orhan Sadettin B. (umumi felse· 

, fe) Pr. muavini Cafer oğlu Ahmet 
' Bey (Türk dili ve edebiyatı tarihi) 

lı FEN FAKÜLTESi: Pr. Ali Yar Bey 
(umumi riyaziyat ve yüksek cebir), 
Muallim Hamit Nafiz B. (Jeoloji P. 
C. N.) Pr. muavini Şevket Aziz B. 
(Antropoloji) Pr. muavini Tahir B. 
(umumi fizik) 

HUKUK FAKÜLTESi: Pr. Mi,on 
Ventura Bey (Roma hukuku) Pr. E
bülula Bey (Medeni hukuk) Pr. Sa
mim Bey (medeni hukuk) Pr. Musta-

1 fa Reşit B.(hukuk usulü, icra ve iflas) 
Pr. Tahir Bey (ceza hukuku ve usulü) 
Pr. Ali Kemal Bey (kara ve deniz ti
caret hukuku) Pr. Muammer Raşit 
Bey (Devletler hususi hukuku), Pr. 
İbrahim Fazıl Bey (maliye ve istatis
tik\, Pr. Muavini Kemaleddin Bey 
(hu•usi devletler hukuku), Pr. mua· 
viui Muhlis Etem Bey ( iktısat ve ikb· 
sadi meseleler) Bat asistan Bürhan B. 
(ceza usulü ve hukuku), 

TIP FAKÜLTESi: Profesör Saim 
Ali Bey (Adli tıp) Pr. Nureddin Ali 
Bey (Teşrih) Tevfik Recep Bey (isto 

loji ve ambrioloji) Pr. Kemal Cenap 
B. (fizyoloji) Pr. lsmail Hakkı Bey 
(Parazitoloji) Dr. Akil Muhtar Bey 
(Tıp müfredatı fannakodinami ve te
davi seririyatı) Pr. Neıet Ömer Bey 
(dahiliye seririyab) Pr. Tevfik Sa· 
lim Paşa (dahiliye seririyatı), Mual
lim Ahmet Kemal Bey (hariciye aeri
riyatı) Pr. muavini Tevfik Remzi Bey 
Kadın ve doğum), muallim Behçet 
Sahit Bey (idrar yolları seı·iriyatı) 

muallim Necmeddin Rifat Bey (umu
mi emraz), muallim Ihsan Hilmi Bey 
(çocuk hekimi ve hekimliği) muallıim 
Akif Şakir Bey (çocuk cerrahisi ve 
ortopedi), Pr. muavini Fahreddin Ke 
rim Bey (Sinir hastalıklan) muallim 
Mustafa Hayrullah Bey (Sinir hasta
lıkları). Profesör muavını Sü
heyl Bey (Tıp tarihi ve deontoloji) 
Pr. muavini Hamza Bey (teşrih), 
Pr. muavini Edip Hasan Bey (isteloji 

ve anbroloji), Pr. muavini Sadi Bey 
(fizyoloji), Pr •. muavini Sedat Bey 
(Tıp müfredatı ve fannako dinami 
ve tedavi seririyab) Pr. muavini Mu· 
zafter Eaat Bey (Dahiliye seririyatı) 
Pr. muavini Nureddin Ki.mil B. (da· 
hiliye seririyatı), Pr. muavipi Şinasi 
Hakkı B. (harici seririyab); Pr. mu~
vini Kazım İsmail Bey (hariciye sen· 
riyab), Pr. muavini Osman Cevdet 
Bey (fizyoterapi) 

ECZACI MEKTEBi: Muallim A· 
kif Bey (Teoksikoloji). 

DiŞÇİ MEKTEBi: Muallim Kazım 
E•at Bey (diş aeririyatı) muallim Ha 
mit Bey (Protez), muallim Rüştü B. 
(Protez), muallim Salahaddin Meh· 
met Bey (Fizyoterapi ve röntken), 
muallim muavini Ziya Cemal Bey 
(diş farmakolojisi, anestez ve teda· 
vi). 

YENi ENSTiTÜLER 
Üniversitede yeni teşkil edilen İs

lam tetkikleri enstitüsünün kadrosu 
§u<lur: Pr. İsmail Hakkı Bey İzmirli 
(hadis tarihi), Pr. Şerafeddin (islim 
dini ve felsefesi), Pr. Mehmet Ali Ay 
ni Bey (islam dini ve felsefesi), mu• 
aIL:m Şevket Bey (Tefsir tarihi), Pr. 
Yususf Ziya Bey (Türk dinleri ve mez 
hepleri tarihi), Pr. muavini Hilmi Ö-

ziyolojisi) Hadi Faik Bey (tıbbi kimya) Umumi harp içinde Almanyadan ge 
Etem Akif Bey (tıbbi adli) Hasan Re- tirilen Prof.,;örlerle az çok islah yolu 
şat Bey (cildi seririyat) Talha Yusuf na girer gibi olmuş olan İstanbul Duül 
Bey (fiziyoloji) Sadettin Vedat Bey fünunu umumi bar-hin son yıllarında ve 
(emrazı hariciye mebadisi) Kenan Tev- hassatan mütareke günlerinde ağır sar 
fik Bey (seririyatı cildiye) Ziya Bey sıntılara uğradı. O kadarki Cümhuri
(ayniye) Server Kamil Bey (Hıfzıssıh· ytt devrinin başlarında bu mtiessese ye 
ha) Esat Bey (ayniye) Salahattin Fu- niden kurulmıya muhtaç bir halde bu
at Fehim Mustafa Nevzat Mahir' Bey· hunu yordu. (Milli Maarif işlerini faali
lar. ' ' '/ yet progratiınım en başına koymuş. o: 

Ubeyit Refik, Haydar, lsmet Kamil, n ~ümhııriyet, .bir taraftan _tevhıdı 
Niyazi, Bürhan, Fazıl, lbrabim Şevki, tednsat kanunu ıle medre.sel_en kapa.r 
Hikmet, .Şevki Aziz Beyler. k.-11 öbür taraftan da ~arulfun;ına el~-

ECZACI ve DIŞ TABABET ŞUBE· ni ı:zat_tı Bu müess~senın k;ond_ı .ke;ı?•
leri: Hulusi Bey (hayvanat), Mazhar ne ınkışafı, te·rakkı ve tekamulu ıçı~, 
Hüsnü Bey (umumi nebatat hastalıkla- başta hükmi şahsiyet ve ilmi muhtarı
rı) Server Kamil Bey (bakteriyoloji) yet imtiyazları olmak üzere. ~ddl m~ 
Hadi Faik (bayati kimya) Tevfik Recep nevi her türlü imkanlar t.emın ettı 
B. ( ensaç ve rüşeym) Mahir Bey ( te§· 1923 ten 1932 ye kada.r _geçen ~okuz 
rib) Kazmı Bey (fizik) Mnstafa Mleh- yıl zarfında Türkıyenın butun munev
met; Mustafa Nevzat, Hüseyin Talat, verJ.eri gözl~ri~,.. Darülfünu:ıa .dıkti},er~ 
Osep Celalyan, Omer Şevket, Halil Sa- her sahada ınkilaplar geç1ren yem 
Jih Beyler. Türkiyede Darülfünunun mem!ek_et ha 

Muallim muavinleri: yatının umumi gidişine uygun bır te-
Mehmet Refik, Ziya Cemal, Servet, kfünül göstermesini, bekledi_~er:. M~l<; 

Sülevnum Hilmi, Cevat Beyler. ketin hiç bir =selesi Darulfunun 1ş1 
HUKUK F AKUL TESI: Ağaoğlu Ah· !.;adar umumi alaka uyandırmadı, Hiç 

met (tarihi hukuk) Etem Akif (bbbı iıir müessese onun kadar tenkide uğra 
adli) Cevdet Ferit' (Usulü cezaiye) Ha- madı. Llkin bütün alakadara, bütün 
cı Adil (hukuku medeniye) Ayni zade bu tenkitlere rağmen İstanbul Darülfü 
Tahsin (maliye), Zühtü (ibsaiyat) Ke- nunu Tilrk mün~vverliğinin ke~İsin
nan (cezai tatbikat), Abdurrahman Mü- den iştirak ve ıhtırasl.a bekl<>dig'. sa
nip (medeniye) Münir (iktısat), Ahmet liiha, inkişaf ve terakkıye eremedi. 

Reşit (düvel) Cevat (hukuki tatbikat) Jnkiliip ve Darülfünun 
Mitbat (esasiye) 'Memduh (kara ticare· 
ti) Vehbi (ceza) Muhlis Etem <iktısat) 
Beyler. 

EDEBiYAT FAKÜLTESi: Ali Mu
zaffer, lsmail Hakkı, Naim, Beb~et, ~
met Refik, Ali Ekrem, Avram Galantı, 
Fazıl Nazmi, Şerif, Ferit, Halil Nimetul
lah, Ali Macit, Sadi, Hamit, lzmirli Is· 
mail Hakkı B.Ier. 

FEN FAKULTESI: Mustafa Hakkı, 
Sait, Esat Şerafettin, Cevat Mazhar, Fa
tin, Nami Asaf, Mustafa Salim, Ahmet 
!Müştak, Bürbanettin, Şükrü, Bürhanet
tin Ferit, Ligor, Ali Vehbi, Omer Şev• 
ket, Hüsnü Hamit, Tevfik, Malik Bey 
ler. 

Maarif vekilinin beyanatı 
Maarif vekili RE>$it Galip B. Darülfü

nunun eski hali, OOiversiteye memleke
tin gösterdği ihtiyaç ile ilim yol~nda 
başlıyan yeni hamle etrafında gazetemi
ze ıu mühim beyanatta bulunmuşlardır: 

- Bugün ilga edilen Darülfünun 
Türkiyede bu atla kurulan irfan mües
seselerinin üçün<:üsü sayılabilir. İlk 
Darülfünunun te&isi hükmünü 23 Tem 
muz 1846 tarihli resmi tebliğ.d.e görüyo 
ruz. Halbuki menfi mukavemetlerin şid 
deti karşısında teşebbüs ve icra taka
tinin çelimsizliği yiizünden ilk ders an 
cak 15 Kanunusani 1863 te yani 17 yıl 
sonra başlayabiliyor. Başlangı9ta ders
ler yarım yamalak hikmet, hayvanat, 
Nebatat ve Tarihten ibaretti. Tabii ooğ 
rafyanın bunlara ilav<>Si ancak daha 
sonraki yılda 1863 tarihinde mümkün 
olabilir. Çoğrafyanm ger,iktirilişi Dün 
yanın yuvarlaklığı davasının münaka· 
~asından korkulması yüzünden idi • 

Açllması emider, iradelerle kararlaş 
tığı halde açılamıyan Darülfünuna 
Muallim yetiştirmek lüzumunda hatır
lanmış, o devirlere mahsus garibelerdcn 
olar&k birisi Riyaziyat, .diğeri Tabiyiat 
tahsil etmek ve ayni zaman<la Paris
teki Hıristiyan Osmanlı tabasma 
Türkçe öğretmek üzere yalnız iki efen 
di Parisc gönderi1mişti. Birinin ismi 
bilmiyen bu iki efendiden ikincisi Selim 
Sabit Efendi idi ki İstanbul Darülfünu 
nuna Muallim olmak için Pariste altı 
yıl riyaziyat hey'et ve fizik tahsil etti
ği halde memlekete dönüşünde 6 m<:ı 
belediye dairesi rüsumat kalemine ka
tip tayin edilmiş, daha sonra Darülfü
nun açıLdığı zaman ise fcendisine Riya 
.,iyat kürsüsü yerine Edebiyat Muallim 
liği verilmişti. Müesseseye Darülfünun 
adının verilişinde Medreseler zihniyeti 
nin tesir ve nüfuzu olmuştur. Fen keli 
mesi o zamanlar sade.oe teknik ve tatbi 
kl bilgile-re de!Alet eden bir tabir o1du 
ğu halde Türkiyede ye.ni ilmi, y.eni ir
fanı temsil etmek için açtlan müesse
seye Darülfünun adı verilmesi ne bir 
yanlışlık ne de bir lisan zühulü netice
si idi. Bu, o zamanki zihniyeti çok ma
naıı bir surette ifade etmek üzere ve~ 
rilmiş isimdir. Riyaziyat, Fizik, Kim
ya Tarih. Coğrafya, Hayvanat, Ne
?atat ve saire gibi ilimle e o zamanki 
medrese ulıeması aıu:ak «Fenler» denil
mesine müsaade ediyorlardı. Çünkü on-
1arın itikadınca hakiki «ildm», yalnız 
ve münhasıran nakll bilgilıerdi. «İlim"' 
in yeri ancak medrese olabilirdi. 

llk Daıülf ünunu kuranlar cFen » 
ve onun .cem'i olan «Filnun" tabirini 
kullanmakla memlekette medreseyıe kar 
şı mütevazi, hatta üıkek bir müessese 
çıkarmış oluyorlardı. 
Açılma resminde arapça duaların o

kunduğu ilk Darülfünun bugün anla
dığ-ımız mSnada bir ilim yurdu değildi. 
Sadece yeni ilimlere ait bazı bahisler 
üzerine serbe.s umumi der.sler ve.nen bir 
nevi mektepti başka türlü olmasına im
kan da yokt'll. Henüz, orta. hatta ilk 
mektepleri buluıımıyan bir memlekette, 
Darülfünun kurulamazdı. Zaten bu ür 
kek teşebbüsün ömrü de ,pek ktsa ol
du. Ho/...alcmd'<~ iltl&inin takrir esn•-

Memlekette siyasi, içtimai büyük in 
kiliiplar oldu. Darülfünun bunlara kar
şı bitaraf bir müşahit kaldı, iktisadi sa 
hada esaslı hareketler oldu, Darülfü
nun bunlardan habersiz göründü; 
hukukta radikal değişiklikler ol
du. Darülfünun burılardan habersiz gö 
ründü, hukukta radikal değişiklikler ol 
du, Darti!fUnun yalnız yeni kanunları 
tedrisat ıprogramına almakla iktifa et
ti, harf inkilabı oldu öz dil hareketi baş 
!aclı, D~rü!fünun hiç tınmadı; yeni 
bir Tarih telakkisi milll bir hareket ha 
li'fl<le bütün ülkeyi sa.rdı, Darülfünun 
da buna bir alaka uyandırabilmek için 
üç yıl kadar beklemek ve uğraşmak 
lazımge'di. lstanbul DaTülfünunu ar
tık durmuştu kendisine kapan:r~ ıştı, vüs 
tai bir tecerrüt içinde harici aıemden 
elini 6yağını çekmişti. 

Türk camiasının hayat .seyri içinde 
bu hadar tecerrüt halinde kalabilen İs
tanl.ıul Darülfünunu dünyanın başka 
yerlerj ıı eki ilim hareketlerine karşı 
da, bittabi, y~km!ık ve alaka göstere
mezdi. Ve bunlardan .da uzak kaldı.İs
tanbul Darülfünunu ilmi taharri ve tet
kikler için bir faaliyet sahası olamadı; 
şahsi mesai için fırsat ve imkanlar ve
r:n bir ~lışma muhiti haline ıgireme
dı. Tedrısatının tarz v.e usulünü mü
masil garp müesseselerindeki tarz ve u 
~ulleıe uygun bir ha1e getiremedi. Tür 
~iye gİ·bi radikal bir inkilap memleke 
tınde vataııın müstakbel zimamdarları
ınm terbiyesi hayattan bu kadar uzak 
k_alan, inkila~m seyrinden bu kadar ge
rıde duran hır muesseseye artık daha u 
zun miiddet tC'ı'di edilemezdi. Esasen 
on yıldanberi İstanbul Darülfünunu ken 
di kendisini islah için kendisine veril
miş o'an ve her yıl tekrarlanan bol ve 
geni:ı fı.rsatlar<lan istifade etmedi. Ge
çen zaman ile geçirilen tecrübe de kafi 
idi. Büyük MiUet Meclisi Darü1fünu
nun 132 bütçesini ancak bir ecnebl 
mütehit.ssıs getirilerek bu müesseseın.in 
esaslı bir su~et:e islilh ve tenısiki şarti
le kabul etmıştı. Bu maksat için çağın 
la_n ~cnebi mütıehassıs geçen yıl da
rulfununda esaslı tetkikler yaıptı. Gör
düklerini ve düşündüklerini bir ~or· 
da hükumete bildirdi. 

Pr. Malche ne kusurlar gördü? 

Yukarda ·bir kaç maddede tesbit edi
lt:n noksanlar ecnebi mütehassısın ra
porunda da _ayrı ayrı zikredilmiştir. 
~u.nları bellı başlı şöyle tasnif edebi
lırız ~ 

1. Darülfünunun Fakülte ve müesse
ıs.e.lıeri ara-sında ilınt meaai tıeşrJ.kini te .. 
mın ede<:ek bir irtibat bulunmaması 

2. Bazı :Fakültelerin münhasiren ~d
risat i.ı': alakadar Qlarak bir meslek 
mekteoı vaziyetinde kalmaları 

3. Tedr~s. Hı:yetin, ekseriyet itibui
le. kcndısını yalnız muayyen saa•.ler
deki_ derslerinden mesul sayarak ilmi 
tctkık ve ıaharrilerden uzak kalması 

4. Tal~be ile tedris heyeti arasındaki 
münasebetin dershane hududu dahilin
de kahı.rak , bunun haridnde talebenin 
her türlü ıehbexlikten uzak,' kendi ba
ştna kal:ı1ası, 

~· Tc?~isa11n, .g~ne ekseriyet itibarile, 
mudt:rrısın takrırıne inhisar etmesi t 
lehcni~ ö~renme me_suliyetinin de r:ıu:y 
yen bır kı~ahın sahifeleri veya Müder 
risin takririnde tutulan notlar hududu 
dahilin& kalması, 

6. Seminerlerin ekseriyetle lafzı mu 
rat bir halde kalması, - ' 
. 7. Laboratuvarlarda ekseriya, daha 

zıyade <ıemonstrasyonla iktifa edilerek 
talebenin ~ahsi faaliyettıe bulunmaması 
ve bir de tetkik usullerine alışması inı 
kanlarının a~gari hadde indirilmesi. 

8 . . Te!ifat ve neşriyatın yok denecek 
derece azlrğı, 

9. Ekseri Müderris ve Muallimlerin, 
harici ış ve aHlkalarınm çokluğu yü. 
zi!nde Darülfünundaki vaz.ifclerini ikin 

13. Basit bir tercümenin bile 
«Theseıı olarak kı>bul edilm.,;i ve bu 
rii>.c!en ~ahsı tıetkik ve telifin kıymet
çe hiçe indirilmesi, 

14. Ayn! Fakülte dahilindeki Mü
derris ve Muallimler arasında bile 
mes'ut ve semereJi bir fikir ve ~deal bir
Iigi, ilmi ınesai teşr.iki yerine ziddiyet 
ve münaferetler hüküm sürmesi, 

15. Eminlik, Reislik, Divan aza lıkla
rı gibi vazi:ıetlerin, sadece bazı miidt-~ 
risicr clrasında ihtiras ve mu.hasede do
ğuran birer nıansı'P ve makam halini al 
ması, 

16. Darültünun muhtariyetinin yal
nız mevki ve makam ihtirasları hy
naştıran menfi bir amil der.ekesine in
mesi, 

Bunlar istanbul Darülfünununun te
kamiil ve terakkisine, kendi kendisini 
isl5h etmesine şiddetle mani olan bir 
çok sebepler arasından derhal hatır« 
gelenlerdir 

Böyle bir vaziyet karşısında 
Bu hal karşısında İstanbul Darü!fü

nununu is'ilh etmek için yapılacak te
şebbüsJcrirJ, evvelce yapılmış olanlar 
gibJ, semere::1İZ kalaA:.ağma kanaat g~
tiren bükCutıct, bu müessesenin i1gası
nı teklif etmeyi memleketin it.im ve ?r .. 
fan~ i;in en kestirme hayırlı hareket 
saymıştır. t~te, mem1ekete ya,pabilecc .. 
fini yapmr:ş, verebileceğini vermiş, ha .. 
yatırır tamam!amış olan İstanbul Darül
fünunu, juK.arıda sayılan sebepler len 
dolayıdır ki Büyük Millet Meclisinin 
2252 ı.uınaralı kanununun birinci ma1-
desi lıükmiinlc artık Türkiye hayatın
dan çekilmiş ve bugünden itibaren ta

rihe karışan müesseseler zümresine il-

tihak etmiştiW "/..... 
Mülga Darülfünuna ai; s.aıerimi bi

tirn1eden evvel bu müessesenin şimrli· 
ye kadar elinden gelebilen derecede 
hizmet etmiş olduğunu söylemek ve O· 

rada ellerinden gelebildiği kadar çalış 
mış olanları Jıünnetle anmak vazifemi 
de yapmalLyırr •. Dünya, uzaktan bakan 
ların gözlerini karartacak sür'atle i1e
ri gidiyor. Biz bir çıkmaz içinde yırı 
boşuna çabalıyan bir irfan cihazı ile 
daha yüz Asır ileri gidenlere yetişe

meyiz. Geri kalanlar hayat haklarını 

günden güne kaybetmeğe mahkum olan 
ladır. Yalnız ders okutan, ilmi fenni 
araştırmalara ve çalışmalara hiç denecek 
mevkı veren bir Darülfünun ile hiç bir 
zaman Türklerin öz malı bir ilim yara 
tılamaz. V c· Türk milleti yabancılara 
ait ilmi terakkilerin haraçgüzarı olmak 
tan kurtarılamaz. Memleket öçin her sa 
hada ilnıi tetkikler merkezi olacak, ta 
]ebeyi muhtelif Jlim1er.e ai·t metotlarla 
şahsi laharrllere <ıevkedecek, şevk ''e 
heyecan dolu bir fikri hayat içinde ya
şatacak yeni bir irfan yapısı kurmanrn 
l:at'i lüzum ve ihtiyaç olduğunda hiç 
~üphe edilemez ki Darülfünunun bü
tün :ı.uuhter<-'m tedris heyeti mutabık ve 
müttefiktir, Uzun yıl.1ar kuvvetleri yP.t 

tiği dcrıecede ve imkanı.ar sınırları iç:in 
de çalışmı§ clanlarm Yeni Üniver$ite 
kadrosunda lıulumnamaları şereflerini 
hıç bir surette eksiltmez. Memleketi· 
miz Üniver>ite dışında bir çok sahalar 
da liyakat Le-rin hizm.etine ve emeğin~ o 
kadar r.ıuhta~tır ki onların vatan sever 
Jik duyguJa:·mı tatmin edecek yeni mü 
him va7.ifeler bulacakları pek tabiidir. 
Hükıimetin teklifi ile Büyük Millet 

Meclisi kendilerinin bu değişiklik yü
zünden her h~ngi bir sıkıntıya düyne 
mcleri için 1-iı yıl müddetle veya yeni 
bir Va.life <>lmcıya kadar şimdi almak 
ta .:ıldukları maaşın tam tutarını temin 
kadir:jinaslığ1nda bulunmuştur. Bii
yuk Millet Meclisine bundan dolayi 
Maarif Vekili sıfatile huraıda da ~ük
ıiinlarımı tekrarlarım. Maarif Vekaleti 
eml·kta~ mensuplarının bir an evvel ye 
ni sabalara geçebilmeleri için her su· 
retle ve Lütüıı imkanları ile çalışmayı 
vazile bilecektir. 

Yeni kurulan latanbul üniversitesi 

Bugün kuruluşu başlıyan Istanbul 
Üniversitesinin dünkü İstanbul Darül
fünunu _ile biç hir münasebeti yoktur. 
Ünivcrsıte yeni bir müessesedir. Ana
nesi hcndisile başlıyacaktır. Müessose 
T. D. T. Ctmiyetince öz türkçe müna
sip bir at huluncuya kadar, üniversite 
ad1T'lı taşıyacaktır. 

İstanbul Üniveırsitesi, evvela isminin 
asli <lcLfıleti veçhile toplayıcı , ve '1ir 
leştirid bir müessese olacaktır. Yüksek 
ilim ve fütisası kendi bünyesinde yaşa
tan ve yaratan bir uzviyet olacaktır. Ru 
uzviyet kendisinden daha büyük iizvi
yct!erin, yani bir taraftan İstanbul şeh
rinin , diğer taraftan büyük vatanı teş 
kil eden büyük milll va.-lığın d•im~ 
canlı, daiına hassas bir tefekkür ciha
zı oiacaktır. 

2252 numar.lı kanunda denpiş edilen 
mülki} e, mühendis ve Yüksek ticaret 
mekteplerinin de üniversite toplu1uğu 
içinde kaynaşması fikri bu .müstakbel 
inkişaf pJfoı için de ehemmiyetle ve 
her cepheden tetkik edilecak bir mev
~;uflur. 'feni ünivıer:;itemiz hakikatlrri 
araştrrm:ak ve deri:ı1~ştirmck, bil(!iyi 

derlemek, yükseltmek ve yaymak ga
yelerini gider. 

Yeni Üniversite .pliinı, bütün teşkila 
tın verimini en yüksek dereceye çıkar 
mak, mesai ve faaliyet çarklarının iş· 
leyişini deği:,tırmek, gayretled dağı
nıklıktan kurtararak teksif etmek ve 
bilhassa en yeni çalışma metıotlarmı 
kurmak esasıarma istinat etmektedir. 

J,>r:ıfesör sadece bir takırir makinesi 
değil talebeye dadmi ilhamlar veren, 
rehberlik eden, onun çalışma ve araş
tırma şevkini daima ooşkını tutabilerı 
kaynaktır. Hakiki' profeör kendisi de il 
min daimi talebesi olandır. 

Enstitüler 
Yeni Universitemiz Tı;p, Hulruk,.Fen, 

Edebiyat Fakültelerinden teşekkül edi 
yor. İHlıiyat Fakültesi (İslam tetkık
Ieri enstitüsü) şeklini almıştır. 

Fakülteler &asındaki ilim ve kültür 
münasebetlerjni ve muhtelif ilim mün
tesipleri arasında mesai teşrikini kolay 
!aştırmak için her türlü imkilnlar te
ınin -':'dilmiştir. 
. Üniversit:emiain evvelce zikrettiğim 
!slam Tetkikleri Enstitüsünden başka 
şimdilik yedi enstitüsü vardır : 

-- Türk jnkUabı enstitüsü, 
- l'Ailli iktjsat ve içtimaiyat en.iti· 

tüsü, 
- Türkiyat enrtitüsüs 
- Coğrafya rnstitüs~ 
- Morfo:oji, ., 
- Kimya enstitüsü, 
- Elektromekar.ik enstitüsü. 
Bunlar ilmi araştırmaların feyizli 

merkezleri o;acak!ardır. Yeni Üniversi
tenin en esa.ıı vasfı milli benliği ve in
kiliip1.ılığıü ır. Bunun içindir ki Üniver 
sitenin Edebiyat ve Hukuk Fakültele 
rinin tedrisatı bu iki mühim esasa göre 
teşkiiiıtlanduılmıştır. Milll Tarih için 
yeni kürsbler ihdas edilmiştir. Türk 
irı.kilabmın ideolojisini yeni Üniversi
te işliyecektir. Bu maksatla kurulan 
Türk inkiiabı ~nstitüsü Üniversitenin 
en mühin1 ·cil1azıdır. Bu cihaz yalnız 
orada çalışan!aıın değil, yalnız baı{~ .: 

olduğı. Edebıyat Fakültesinin değil, ta 
lebesinden profesörüne kadar bütün Ü· 
nivcrsitenin, !Jütün Cümhu:riyet münev 
verlerinin1 ':ıütün memleketin malıdır. 
Herkes onun talebesidir. Ve herkes o
nun profesorü olabilir O inkilap aşk ve 
imanının kürsüsü olacak, Han.gi Fakii~· 
den olursa ols.ın her tal.ebe ançak orada 
bir imtihan geçirdikten sonra dıiplonu 
almayı vazife ve şeref bilecektir. İnki-
13.p enstitüsü siyasi, hukuki, adli, :çti
mai, iktisadi, mali sahalarda ve umumi 
surette milli kültür sahalarında türk 
inkilabını doğuran sebepleri, Türk inki 
libının ana unsurlarını, prensiplerini 
inkilaptan doğan Türk istikbalini her 
6afhasında tetkik edecektir. Eo.stitü 
aym zamanda Türk inkilap kütüphane 
si, inkilap müzesi kuruluşlarına da c;a

lı~acaktır. İnkiJaıp Enstitüsünün ve di 
ğer Enstitülerin muhtelif sahalara ait 
mufassal faaliyet progıomJarı ayrıca 
nesr~dilecektir. 

M:,m tetebbu kütüphanemize ve ta
lebemizin eline kitap temini için bir 
telif ve tercüme heyeti teşkil ediliyor. 
Bu heyet dünyanın en yüksek fikir 
mahsullerini öz dilimize geçirecek, az 
zamanda mili kütüphanemizin hacmini 
arttıracak tercümeler ve bir taraftan da . 
kıymetli telifler verecektir. 

Yeni kurulacak olan Yabancı Diller 
Mektebi en mühim ibtiyaçlarJJDizdan 
birini karşılayacak, gençlerimizin lise
leıde edindikleri dil vukufunu kuvvet
ıendre bilmelerini hizmet edecektir. 

Tedris unsuru 
İstanbul Üniversitesi tedris unsuru 

başlıca üç zümreden terekküp ediyor. 
Bunlardan birincisi mülga Darülfünun
dan <lınan profesör, muallim ve profe
sör muavinleridir. Bu zevatı11 bu yeni 
imklnı kıymet ve liyakatlerini en yük
sek dereceWıde göstermek için fırsat 
sayacaklarını kuvvetle umuyorum. İkin 
cisi mülga Darülfünun dışından alınan 
!ardır. Bunların büyük bir ktsını Ciım 
huriyet yılları içindeAvrupaya gitmiş ve 
en :nıikemmel şerait içinde yetişmiş 

gençlerdir. Bir yıldan beri tahsil hayat 
!arı hakkında çok dikkatli tahkikat ya 
parak &eçip ayrıdığımız bu gençler ye 
tiştikleri memleketlerde aşikar ve yük
sek bir temayüzle ıııarlak diplomalar al 
mağa ve 1Prof.,,.örlerinin çok sitayişli 
takdirlerini kaz;'"mağa muvaffi..k ol
muş kıymetlerdir. Şimdi profesör mua
vini namzedi olarak a1dığJJDiz bu genç 
1erin Üniverı&itemize girişini kendileri 
ve hizmetleri hakkında yarına ait en 
kuvvetli ümitlerle selamtarım. intihap 
ta ne kadar titiz davrandığımızın görül 
nıes; için genç !Profesör muavinlerilc, 
genç nattıziCtlerin yetişme merhaleleri 
ve haklarındaki raporlar muhteviyau 
neşretlilecektir. 

Üniversitede üçüncü tedris zümresi 
ni ecn~bi profeörler teşkil ediy~r. Ec
nebi profesörlerin .seçiminde aradığı
mı! birinci esas bunların kendi vatan
larını Üniveristelerinde dahi ıprofeaör-
lük etmiş bu.lunmatarı ve isimlerinin 
memleketlerinin sınırlarından dışarda 
da tanınmı~ olmasıdır. Yeni irfan yur
d_u'7'uzuıı b~r ":" evvel dünyadaki işle
rı~ı<ı _en eyı!e:ınden daha eyi dereceye 
s•k.abılmesı ıç.ın, kuruluş, işleyiş ve yük 
Belış merhaLelerinn azmi derecede kı· 
sltı!msı çn, genç türk filmlernn kuv
veı:ı r~~berler yanında çabuk yetişme-
lerı ıçın ve en nihayet la 
boratuvarların, seminerlerin, umumiyet 

kat'i mukavele ile ·bağlandığımız ve i
simler neşrolunduğu zaman bunlarm 
hakikaten ne derece mümtaz şahsiyet
ler olduğu görüle.:.ektir. 

.. Ü~ver~i~emize girecek ecnebi profe
sorlenn bızımle en samimi bir mesai or
taklığı yapacaklarından ve İstanbul Üni
versitesinin özlediğimiz yüksekliğe er
~e~i u~u~unda bütün kuvvetleri ve iyi 
nıyetlerı ile çalışmağı. ilimleri için bir 
haysiyet ve kendileri için bir şeref mese
lesi sayacaklarından şüphe etmem. İs
tanbul Üniversitesi az zamanda kıymeti-

nin şöhretini Türkiyoden dışarı taşırarak 
başka memleketlerin de faydalanacakları 
bir ilim kaynağı haline gelmelidir. 

'Üniversitede her profesör, her ders yı. 
lınm başında o yıl bütün dünyada ken· 
di ilim koluna ait olup bitenleri yeni fi. 
kir cereyanlan, yeni terakki ve keşifler, 
belli başlı, ehemmiyetli neşriyat üzerin
de kendi tenkidt millfilıazalarının da ila
vesile blr konferans verecektir. Bu kon
feranslar bir ay zarfında türkçe ve enaz 
bir ecnebi dile tercüme edilerek basıla
cak, bütün dünya Dariilfünunlarında her 
profesörlerin ilim koluna mütenazır 
kürsülere, enstitülere, ilmi mecmualara 
Akademilere gönderilecektir. Bu usul 
dünya ilim cereyanlarının takibini ve 
konferansların iç.erden ve dışardan gele
bilecek tekitlere tahammül eden bir iti
na ile hazırlanmasını temine yarı:yacak
tır. Profesörlerin, Muallimlerin ve profe
sör muavnlerinin orijinal eserler hazırla
ma veya ilml, fenııl, araştırmalar yapma 
sahalarında enler başardıklarını zaman 
zaman mesela iki yılda bir göstermek su
retile istediğimiz kadar verimli ve çabuk 
yürüyüp yürümediğim.izi müşahedeye 
imkan vermeleri de mühim ve faydalı o
Ia<:aktrr. 

Beynelmilel ilim alemine 
karışacağız 

Üniversitemizin çıkaracağı mecmua 
ve tertip edeceği ilıru kongreler yabancı 
memleketler ilim müesseseleri ve adam ... 
!arı ile sıkı irtibatına yarayacaktır. Tür
~yede beynelmilel büyük ilim kongrele
rı toplanması için hiç bir mani yoktur. 
Genç Üniversitenin bu doğum yılında ilk 
defa böyle bir teşebbüse muvaffakiyetle 
girebileceğini umuyoruz. 

Yeni müessesenin hususiyetlerinden 
biri de bakalorya vesikası olmadığından 
dolayı asli talebe sırasına girmiyen va
tandaşlar için serbest dersler açmak o• 
Ia<:aktıı. Dairelerin, Ticarethanelerin, 
san'at müesseselerinin kapanış saatin
den sonıa başlıyacak olan bu tedrisat 
yeni Üniversite heyeti tarafından tertip 
edilecek bir programla malumatını geniş 
!etmek istiyen vatandaşların bu hürmete 
layik dileğini tatmine yarayacaktır. 

Talebeye daha iyi hususi hayat şerai
ti temin edebilmeyi düşünüyor ve çare
lerini arıyoruz. Talebenin ucuz ve terı.1iz 
yaşıyabileceği yurtlar açmak. bur:.Jdra 
mütalea salonları. toplama yerleri, Jpor 
ve duş yerleri vücude getirmek istiyo
ruz. tlniversite bu yurtların tesis edece
ği irtibatla talebenin kendi evi halini al
malı. içinde yaşamaktan saadet duyduk
ları ve necip hatıralarla ayrılacakları ha· 
kiki yuva olmalıdır. 

Elhasıl Yeni Üniversite, içmde çalışa
cak bir kaçyüz kişi için kurulmu~ lüks 
bir tesis değildir. Milletin, Devletin Cüm 
huriyetin inkılabın en hayati, en temel 
maksatlar, ihtiyaçlar için bel bağladığı; 
yarının devlet ve millet adamları olacak, 
bugünkü gençliği, kaybedilmiş asrrları 
kazandıracak fikir ve ruh kuvvetile yetiş 
tirmek vazifesini başarmağa kudretU biı 
irfan yurdu olacaktzr. 

Kıymetli bir armagan daha 
Sözümü bitirmeden evvel yeni yapı

nın kuruluşu için yalnız bir yabancı mü
şavir olarak değil ayni zamanda çok sa
mimi bir Türk dostu ruhu ile çalışan pro 
fesör Malche ile İslahat komisyonu aza. 
sı arkadaşlarıma, muhtelif mühim husus 
lar için teşkil ettiğimiz komi•yonlarda 
çalışan muhterem zatlara derin teşekkür 
!erimi sunmak isterim. 

Mustafa Kemal Türkiyesi bug in Gazi 
şefinin elinden kıymetli bir aımağan 
daha alıyor. İstanbul Darülfünunu ka· 
panmış, İstanbul Üniversitesi açılmıştır, 
Yaşasın Üniver.site." 

Bugün merasim yok 
Bugün Oniveraitede merasim yapıl

mıyacaktır .• Üniversitenin açılma res 
minin, ders aeneıi başında yapılması 
muhtemeldir. Maarif vekilinin bugün 
beyanatta bulunması ihtimali olduğu 
dünkü gazetelerde yazılmıştı .. Vekil 
Beyin bu hususta gazetecilere vaki ve 
bugün dercettiğimiz uzun beyanab ay 
'!"lca nutuk ıöylemesine mahal bırak· 
mamaktadır. 

Telefon i~lyor 
Yeni Üniversitenin teşekkülü Jeh• 

rimizde bilhassa yüksek ilıim tabaka
aı ve muallimler araımda büyük bir 
al.ika uyandqmııbr .• Yeni Üniversite
de yer alanlar ve açıkta kalanlar bu
na büyük bir alaka ile beklemİ§ler
dir. Bir çok yerlerden gazetemize te
lefonlar edilmit ve Üniversitede ka
lanlar ile çıkanlar sorulmu§, bu me
raklı alaka, gecenin ilerlemit saatle
rine kadar devam etmiıtir. 

ISVIÇRELI PROFESôRLER 

Üniveniteye bazı laviçreli profesör 
ler alındığını yazınııtık, Bu profesör
ler Dr. Bör ile Dr. Meierdir. Dr. Bör 
ve Meier dün ak§amki ekapreııle Zü· 
rihe gitmişlerdir. le tedrisatın i1m1 surette teşkirablan 

m~sı, bütün Fakültelere orijinal tetkik 
çıgrrınm açılması ve hakiki Üniversite 
ruh ve ananttin.in derhal kök salabilme 
si için ecnebi profeörler aayısını müm
kün olduğu kadar arttırmayi en uygun 

Yahya Kemal B. de hocalık istedi 

ve en cezri çare olarak bul ettik. Pren-
si pk.:-de mutabık kalarak bazı tali bu
Sl!S~ 1r.da henüz müzakerede bu.lıunduğıu 
muz bu .profesörlerle ümit ettiğim gibi 

Aldığımız bir habere göre ııabılı: 
Madrit elçisi iken açİğa çıkan ve §İm· 
di Pariste bulunan Yahya Kemal Bey 
de Darülfünun ıslah encümenine mü
racaat ederek Oniveraite'de müderris
lik iatemiıtir. 
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Rauf, Refik Halit, Rıza 
Tevfik, Sadık ve Adnan 
B. ler affedilecekler mi? 
150 liklerden bir kısmının aftan 

istifade ettirilmelerinin hüku
mete teklif edildiği söyleniyor .. 

(Bafl 1 İnci IKlhilede) 
ceği karar için §İmdiden bir feY 

oöylenemez. Öğrendiğimize göre 
memleket haricinde bulunanlardan 
sabık BatYekil Rauf, Hürriyet Ye 
ltilif lideri Sadık, muharrir Refik 
Halit, Filesof Rıza Tevfik, Doktor 
Adnan, kaymakam Adil beyler gi
bi zevatm aflere dahil olmaları hü
kiimetten iatenmittir. Hükiimetin, 
her gün hükümete ye zevab aliye
ye nedamet af talebi mektuplan 
gönderen ve yalnız Türk toprak· 
lannda ölmek istediklerini bildiren 
Refik Halit, Filesof Rıza Tevfik, 
Sadık, Adil Beyler gibi yüz ellilik
lerden olanların aflerini Mecliae 
teklif edip etmiyeceği ma!Uın değil 
dir. 

Adnan Bey timdi Paristedir. Sor· 
bon Darülfünununda türkçe hoca

lığı yapmaktadır. Refikası Halide 

Edip Hanım da Amerika gazetele

rine muharrirlik ebnekte ve ingi· 

lizce eoerler yazmakta, konferans

lar vermektedir. Rauf Bey Çine 

sefer yapan bir lngiliz kaptanının 
refakatinde seyabate çıkmı§ ve 
Hindistana gitmittir. Refik Halit 
Vahdet gazetesini neırebnektedir. 

ı..:adık Bey c:e Romanyada bir çift-

1 
likte bir Türk Beyinin çocuklan
na türkçe hocalığı yapmaktadır. 

Af kanununun neırinden timdi 
memleket hapishanelerinde bulu
nan siyasi mahkiimlann istifade e· 
decekleri tabii addedilmektedir. 
Ancak 933 yılbaşından itibaren 
cürüm işlemit bulunanlar aften 
mutlak tekilde istifade edemiye
ceklerdir. 

Diğer taraftan af kanununun net 
rinin tahakkuk etmeai münasebe
tile Dahiliye Vekaleti de bir tebliğ 
neırebniıtir. Tebliğ ıudur: 

Dahiliye Vekaletinden resmen 
tebl:ğ edilmittir: 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
m,:nasebetile umumi af ilin edi!e
ceğinin gazetelerde görülmesi Üze 
rine bazı kötü düşünceli ıahıslarm 
hasımlarından öç. almağa , ötch:ini, 
berikini tahrik ettikleri işitilmişür. 
Af için hükümet meclise bir tekliC
le 'ıulunmuıtur. Büyük Millet Mec
U~inin bu hususta nasıl bir karar 
\•ereceğini tayin mümkün değildir. 

Fakat umumi af kanunu liyihaaı, 
ar kanununu kötü maksatlarına a
let yapmamaları için kayıtlal' ko
nacağını ve herhalde affın 1933 yıl 
ba§mdan beri yapılan cürümlere 
ıamil olmıyacağı muhakkaktır. 

=-1 
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Gazi Hz. ni gösteren film 
AYDIN (Milliyet) - Aydın Halkevi

nin merkezden getirttiği, Gazi Hazret
lerinin Anadolu ve Rumeli seyahat filim
leri Sökeye ıı:önderilmit ve Sökecle yaz
lık fırka sinemasında gôıterilmittir. 

Halk filmin gösterildiği müddetcıe, yu
ca Gaziyi alkıtlamıtlardır. 

Sökede mezbaha 
SOKE (Milliyet) - Sökede Yörük 

mezarlığında intası ihale olunan asri be
lediye mezbabasının, yerinin değiıtiril
meai lüzumu biaıl olmuıtur. Sebebi de 
oradaki suyun• yaz mıeysiminde azaldı. 
ğından ve ~bahanın ihtiyacına yetİf· 
miyeceğiclir. 

Sökede iki ılıca 
SOKE (Milliyet) - Sökenin Sarı ke

- köyÜnde cilt haatalıklarına çok İyi 
selen bir ılıca ıre bir de Karahisar ma
den suyu ayarında mide hastalıklarına 
çok iyi gelen bir maden ıuyu vardır. 
Maden suyunda hiç uzıri mevat yoktur. 
Y eaun tutmaz bir çok hastalıklara doktor 
lann sağlık verdiği bu ılıca ufak bir him
met ve masrafla herkesin ıı:elebileeeji bir 
telde sokulmasını ve maden suyunun çılr 
tiğı noktaya bir çetme yaptırılmasını va
limiz beyefendiden dilerim. Keıner İstas
yonuna bet on dakika uzaklıkta ıre ~se 
üzerinde bulunan bu ılıca ve maden su
yuna az bir masraf yapılarak hem viliye 
le bir irat kaynağı elde edilecek ve hem 
de bir çok haıta yurttaılara sağhk yeri 
olacaktır. 

Meb'ıİsların tetkik seyahati 

' 

TEKIRDAl'.:i "Milliyet" - Tekir
dağ Mebuslarından Celil Nuri ve vi
layetimiz Cümhuriyet Halk fırkası re 
isi Ekrem Beyler devlet deniz yolla
rına ait Antalya vapurile bir tetkik 
devri maksadile ŞarköyÜne gelmi§l<'r· 
dir. Şarköyde tetkiklerine devam ve 
fırka işlerile yalunen alikadar ol
mutlardır. Bilhassa halk ve belediye 
ve frrka azalarile Celil Nuri ve Ek
rem beyler temasa geçerek toplu bir 
halde halkın dileklerini tesbit etmiş 
!erdir. Şarköyde bir gün bir ıı:ece kal
dıktan sonra ertesi giinü Eriklice kö
yüne ve orada biraz tevakkuf edile
rek Mürefteye ve Müreftede birkaç 

Milllyet'ln romanı: 4 

Y-: G. de la FOUCHARDIERE 
Bouif uzanıp tezıı:ihm üzeriaden 

düimesine batınca gazoz fııkırtan 
bir ıifon fİfesi aldı, elinin yetitebile -
ceği bir yere koydu. Bu hareketile, 
kayınhiraderi Auıı:uste bir daha mÜt· 
terileri hakkında en ufak bir telmih
te bulunacak oluna, bir felakete 
meydan nreceğini anlatmak iıtedi. 

Sonra tekrar söze başladı: 
- Ne diyordum. • ha. . Komedi 

Franaez midir, ne lıarınağnsıdır •• 
Tam alb defa artiıtlerin ıı:irdiği ka· 
pıya ıı:idip Matmazel Eatelle des Car
petteı'le görüşmek iıtiyonım, dedim .. 
(Mal6ma, bitim kız ecdadının ismini 
taıımaktan utanmıya baılıyalıdanberi 
kendine bu liğabı taktı ... ) Altı de
fasında da kapıcı beni sepetledi. • O-

Grizo nasıl pat.c. dı? 
ZONt.ULDAK, - Alacaağzı 

maden ınevkiindeki ocaklardan bi 
rinde grizonun ittialile vukua 
gelen macltn kazasım evvelce bil
dirmi,tim. Kaza İtalyan sermaye
li " Tü'fk Kömür Madeni Anonim 
Şirketin " e ait ocakta olmUftur. 

Bu ocakta gece postası gündüz 
postasına İş devretmit, yeni kafile 
1200 metrelik bir galeride çalışır 
!arken galeri dahilinde birikmit o 
lan grizo gazi patlamıt ve sanki 
bir anda binlerce yıldırım dütmüş 
gibi bir infiliikla galeri altüst ol 
mutt.ır. Gr izonun ittiali okadar 
§iddetli olm~tur ki galeri civarın 
chki ının~akalardan bir volkan gi 
Li atı.s ve alev sütunları yüksel
mittir. Kıı:ı.a neticesinde ölenler 
Tel'zileıköy;;nden Sarıoğlu Muata 
fa, Bodur rığlu Ahmet, yine Bodur 
oğlu Ahmeot oğlu Ali, Süncüllü kö 
yünucn Hakkı oğlu Mehmet, Çu
hadar oğlu Kasım, Kabak oğlu Ha 
san, Bayatk6yünden Kabak oğlu 
İsma;ı, hamurcu Hasan, Dang:ı 
oğlu Mehmet, Alagöz Hasandır
lar. Amele batçavufU Ahmet Ef. 
bu kazadan mucize kabilinden 
kurtulr.mşlur. 

Söke polislerinden ~kayet 
AYDIN <Milliyet) - Söke kazası po

lis üçüncü komiseri Hayrettin Efendi 
mealeğinden çıkarılmıt ve yerine Aydın 
üçüncü komiserlerinden Ömer Efendi 
gönderilınittir. 

Söke polis memurları haldruula yapı

lan fİkiyet üzerine tahkikata başlanmıt
t:ı. Söke polislerinden 3 efendi Aydına a· 
lınmıı ve kendileri polis inzibat divanı· 
na verilıniılerdir. 

ıaat istirahatten sonra gene . .a\.ntalya 
vapuru ile fırka reisi Tekirdağına ve 
Celil Nuri Bey Tekirdağ tariki ile lı
tanbula advet etmiıtir. 

Tercüme: Kamran Şerif 
rada aaılı bir levhada "Artistlerin pe· 
derleri temiz giyinmek mecburiyetin .. 
dedirler .. diye yazıyor.. Kapıcı bana 
o levhayı gösterdi ..• 

Auguste abldı: 
- Canım, benim reımi elbisemi ia .. 

teseydin. • Üstünden itaretlerini çıka· 
nrdık •• 

Bouif lakayt bir tavırla elini sifona 
uzalb. 

J'1ugu.te: 
- Peki. • peki .. dedi. Sustum. , 

kızma •• 
- Courtelleı aokağındaki konağı

na g·İttiğirn zaman Ufaklar yanaıtır .. 
mıyor1ar. . Smokinsiz girilmezmi~ ••. 
Kasketim guya naınuslanna dokunur
mut. . Kont de Saint • Gaudens'e ilk 

Mll,.LlYET SALI 1 AGUSTOS 1933 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Manisa Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: Manisadaki kıt'at ihtiya
cı için 37, 170 kilo gaz kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 7 Ağustos 933 pa
zartesi günü saat 15 tedir. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gÜn ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Manisada askeri 
Sa. Al. Kom. nuna müracaat-

ları. (3169) (3347) 4507 

K. O ve 1 F. kıt'atı ihtiyacı 
için 20,000 kilo sabun kapalı 
zarfla müna~asaya konmuş
tur. İhalesi 9 ağustos 933 çar 
şamba günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile F mdıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme-

leri. (256) (3349) 4509 

* * * K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
1430 ton odun kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. iha
lesi 9 ağustos 933 çarşamba 
günü saat 15 tedir. İsteklile
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 

1 evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Fındıklıda 3 K. O. Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 
(254) (3351) 4511 

1 F. kıt'aları ihtiyacı için 
800,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 9 ağustos 933 çarşam
ba günü saat 15,30 da dır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna gelme-

leri. (253) (3352) 4512 
* • -~ 

K. O. ve 1 F. kıt'aları için 
açık münakasa ile 45,000 kilo 
kuru fasulya satın alınacaktır. 
İhalesi 7 ağustos 933 pazarte 
si günü saat 1 1 de dir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Fındıklıda 3. K. O. 
Sa. AL. KOM. nuna gelme-

leri. (252) (3353) 4513 
••• 

K. O. ve 1 F. kıt'aları ihti-
yacı için açık münakasa ile 
16,000 kilo nohut satın alına
caktır. İhalesi 7 ağustos 933 
pazartesi günü saat 11,30 da 
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(251) (3354) 4514 

* • • 
K. O. kıt'atı ihtiyacı ıçın 

340ı000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 9 ağustos 933 çar§ClDlba 
günü saat 1 lı30 dadır. İstek
lilerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 

önce ben gitti isem kabahat mi ettim? 
Kayınbaba için kalkıp damadına ıı:it
mek bizim bildiğimiz nezaketten ileri 
gelir .. 

Damat sözü Üzerine HonorC Gra
douille manalı bir ıurette ökaürdü • 

- Ha, damat dedim de hatırıma 
geldi. • • O herif geçen gün Auteuil 
paaajinin önünde kızım Charlotte'la 
beraber otomobilinden iniyordu. Ko
fU yerine girmek İçin yinni kuruş la
zım oldu. Param yok değildi. • var• 
dı. • . Fakat para ile baha tututacak
bm. Onun İçin duhuliye bulmak lil
zımdı. • Kont'a doğru nezaketle iler
ledim. 

- Bonjur Charlotte •• dedim. 
Sonra damada dönüp dedim ki: 
- Müsaade ederseniz ikinci yanı· 

ta kazanan hayvanı göstereyim •• 
Biraz programınızı verir misiniz?. 

"Kont gayet kaba hareket edip 
hiç oralı olmadı. • Charlotte'a d .. b!r 
miyopluk anz oldu. • Miyop ama yal
nız bir iatikamette miyop. . Yani iki 
buçuk metre mesafeden bir tanecik 
babasını göremez oldu. . Ama ba~ka 
istikametlerde miyop değildi. • Otuz 
beş metre ötedeki ilin levhasına ba!np 

ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle Fındık 
lıda 3. K. O. SA. AL. KOM 
nuna müracaatları. 
(3:355) 

Ezine Askeri 
KOM. dan: 

SA. 

(250) 
4515 

AL. 

Ezine ve Bayramıçtaki kı
t'at ihtiyacı için lı250ı000 ki 
lo odun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalı!si 
21 ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 16 dadır. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri 
SA. AL. KOM. nuna mura
caatlari. (3172) (3344) 

4534 

Balıkesir Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Balıkesirdeki kıt'at ihti
yacı için 100,000 ve hurda 
ve Mudanyadaki kıt'at için 
165ı000ı Bandırmadaki kı
t'at için 60,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 ağus 
tos 933 pazar günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Ba
Jıkesirde askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 

(3170) (3346) 4535 

K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
için 440,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 14 ağustos 933 pa 
zartesı günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin nümune ve şartna 
meyi görmek üzere her gün 
ve ınünakasaya girmek için 
o giin ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile bir 
likte Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna · müracaat-

ları. (264) (3493) 4634 
~ . ~ 

1. F, Hayvanatı ihtiyacı 
iç}n 240,000 kilo yulaf kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
pa.7artesi ünü saat 14,30 da
dır. isteklilerin nüınune ve 
şartnamesini görmek üzere 
her giın ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (266) 

(3494) 4635 

* * * 
K. O. Hayvanatı ihtiyacı 

için kırma masrafı müteahhi
de ait olmak üzere 440,000 
kilo arpa kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
14 Ağustos 933 pazartesi gü 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartname ve numuneyi göl' 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
ınüracaatlan. (265) (3495) 

4636 

1. F. Hayvanatı ihtiyacı 
için Kırma masrah müteabhi-

Kont'a dedi ki: 
"- Hubert. . • (malüma, h"rifin 

ismi Hubert ••. ) bana bak. . Balka· 
nik'e Howkina biniyor .• 

.. Oteki tek ıı:özlüğiinü düzeltip ce-
vap verdi: 
'- Gel. . Eatelle. • Bu tarafa gel. . 
"Ben de kendimi tutamadım: 
- Charlotte, kızını. • dedim. De

min burnunun dibinde babanı görmü
yordun ama, bakıyonım timdi ilin 
levhasını görüyorsun. • Gözlerinin 
tekrar açıldığına çok memnun oldum. 
Tebrik ederim .. Ama bu yanındaki e
nayiyi nereden buldun?. Bu nerede 
büyümü§ böyle?.. Herifteki surata 
bak yahu. ' . Sağ gözü camekinın ar· 
kasında faltaıı gibi açılını§. . Oteki 
de pİfIDit dana gözü ıı:ibi kınt kırıt 
olmuf. • . Y ub be sana Charlotte ! .... 

"Polialer gelmeseydi ben ona gös
terecektim ama .• olmadı! .. 

Bouif vakayı bu suretle bağladık
tan sonra birdenbire içlendi. 

- Ah nerede o zamanlar?. Her 
pazar günü Charlotte her koltuğunun 
altında üstü damgalı birer litrelik §İ· 
ıe ile eve gelirdi. . O zamanlar geç· 
ti! .• Tek gözlüklü musibet kızın ah· 

-
Karaağaç Müessesab 

Müdürlüğünden: 
Demir çatı ilanı bedeli muhammen 4000 lira 

Karaağaç müessesatmda yapdacak demir çatı 20 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta 
kas muamelesi müesseseye aittir. İhale 10 Ağustos 933 per 
sembe günü saat on dörtte m üeııse&ede yapdacak Resim ve 
Kroki ve şartııaıpeyi görn1ek ve §Rrtnameyi almak isteyenler 
rumadan maade her gün müesseseye müracaat edebilirler. 
Münakasaya girecekler, bedeli muhammenin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçe veya mektubunu ve Belediye 
Fen İşleri Müdüriyetinden ah nmış olan ehliyet vesikasını ve 
recekleri zarfa koymalıdırlar. (3415) 

Hilaliahm.er Haata Bakıcı Hemıireler 
Mektebi M6d6rUiğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan mek 
tebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk sene
dir. Mektep leyli ve meccanidir. 

Talebenin iskiıı ve iaşesi giyimleri Hili.liahmer cemiyeti tarafın 
dan temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. Kabul sartları : 

1 -Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yatından a,ağı 30 yat•ndan yukarı olmamak. 

3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhab iyi olmak" Sıhhi muayene mektepte yapılır. 
5 - 1Ik tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler 

imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalık tan gayri bir sebeple mektebi terke

denler veya çıkarılanlar ve tehade tname aldıktan sonra beş senelik 
mecburi hizmeti ifa elll)iyenler tahsil masrafını ödeyeceklerine dair 

'noterden musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 
7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu ~rtları haiz olan hanımlar m hüviyet cüzdanı, aşı ve mektep 

aehadetnamelerini, ve mahallesin den hüsnü hal ilmühaberlerini bera
berine alarak 15 Eylfıle kadar Aksaray' da Haseki caddesinde mekte 
bimize müracaatları. (3715) 

de ait olmak üzere 240,000 
kilo arpa kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 14 
Ağustos 933 pazartesi günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
şartname ve nümuneyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gün ve vak 
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile F mdıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (267) (3496) 

4637 
• * • 

Konyada K. O. Sa. Al. Kom 
dan: Konyadaki kıt'at ve mü. 
essesat efradının bir senelik 
ihtiyacı olan 129,000 kilo sı
ğır eti ve 92,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 ağus
tos 933 pazar giinü saat 15 te 
Sığır etinin ve koyun etininde 
saat 16 da yapdacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplarile birlikte 
Konya da K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları • 

(3192) (3498) 4709 
• • • 

Balıkesir Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Ayvalık kıt'atı ihtiyacı i
çin 340,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 25 Ağustos 933 
çarşamba günü saat 11 dedir. 
lr.tekJilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna 
kaı;aya girmek için o gÜn ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplariyle Balıkesir 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3181) (3393) 

4728 

Samsun Askeri Satın Al 
ma Komisyonundan : 

Samsun Garnizonu ihtiyacı 

!akını bozdu. • Ne duydum biliyor 
mu•unuz?. Charlotte timdi madensu
yu içiyormufl •. 

Bu ititilmemiı facianın tahatturn 
Bouif'in teessürünü azgınlığa kalbet· 
ti. 

-Fakat durun. Cbarlotte daha yir 
mi birine bas.-adı. • O kurbağayı ben 
bir gün önüme kabp arkasına tekme· 
teri indire indire anaıının eYine geti ~ 
receğim. • Arkasına tekmeleri indire 
indire. • • 

Honore Gradouille usulce oordu: 
- Ne dedin? Ne dedin? .• 
- Ne mi dedim? Hem yanndan tezi 

yok •.. 
- Yann mı? Bahse ıı:irerim ki, git

miyeceksin .•. Haydi herkeae benden bi· 
rer kadeb ..• 

Meyhaneci: 
- Geliyor... Dedi. 
Kadehlerin ortaya çıkınası, biraz ce 

ıurlaşmağa başlamq olan Viıki'nin or
tadan kaybolmasına sebep oldu. 

Boif bıyıklarının ucunu eğerek: 
- Dahası var... Dedi. Herif bana 

bayağı meydan okudu .• 
Honore Gradouille: 
- Vay canına! •.. Dedi. 

- Kasketim nerede? •• Gidiyorum .. 

için 75,000 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 19 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 tedir 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya İştirak için teklif ve te 
rrıinat mektuplarile biılikte o 
gün ve münakasaya iştirak i 
çin teklif ve teminat mektup 
larile birlikte o gün ve vakt in 
den evvel Samsunda Askeri 
Satın Alma Komisyonuna mü 
racaatları. (3209) (3618) 

4777 

Çorlu Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Çorlu kıt'atı için 125,000 
ve TelOrdağı kıt'atr ıçın 
165,000 kilo ekıneklik Un pa 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 

5 Ağustos 933 cumartesi günü 
aaat 15 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa gireceklerin o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Çorluda As
keri satın alma komisyonuna 
n1üracaatları. (3228) (3736) 

* * * 
Ezine Askeri Satın Alma 

f, omisyonundan : 
Ezine ve Bayramiçta bulu 

nan Kıt'alar ihtiyacı iı;:in 
24,000 kilo Gaz yağı açık mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
7 Eylül 933 perşembe günü 
saat 16 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi 
natlarile Ezinede Askeri Sa
tın Alma Komisyonuna mü-
racaatları. (3207) (3570) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy'de Abdullah ef. loka<>t•s• 

'Sırasınck. 33 numaraya taşınmıştır. 

5936 4917 

Arkasına tekmeleri indire indire eve ıı:e 
tirmezaern adam değilim ..• 

Boif kasketini kulaklarına kadar in
dirdi. 

- Viakil-
Sonra kapıyı aradı. Kapıyı bulmakta 

çok ıı:üçlük çelıti amma, bulnnca bir 
handede atıırerdi.~ 

Sokağa çıkınca durdu. Fakat durma
sı tereddütten değildi. Soğuk hava bir• 
denbire yüzüne çarpmııtı. 

Kendi kendine mırıldandı. 
- Galiba kar yağmıf •. Sanki pamuk Ü· 
zerinde yürüyormuşum ıı:ibi ıı:eliyor ... 

Viski müteveldôline BoiPi takip edi 
yordu. 

Hono,..; Gradouille fıkır fıkır güle
rek Viık'yi takip ediyordu. 

Alayın en arkaaından da Anıı:uste ge 
liyordu. Onun o sakin,. kaza ve kadere 
boyun eğmiş balini ıı:ören müıterilerin
den birini ebedi istirahatıı:ihına ıı:ötü
rüyor zannederdi. 

FASIL il 
Bouf'in kızı 

Tam o ak•am da Estelle des Courcel- : 
les sol<ağındaki konağında bir zjyafet ve f 
riyordn. 

(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fa • 
rı aları Türk Anonim Şirket· n e • • 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Temmuz· tarihinden itibaren hin kilodan az olmamak 
6zere her lıteyene •ablmaktadır. Fiatlarımız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!11';. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin ilosu 39,50 Kurustnr. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerl~rden yapılac siparişler be
delin yüzde yirmisi petin ve iıt tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek izere derhal göaderflir. Depodan itibaren blltün maıraflar 
ve meı'uliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından mü9teri heıabına ıigorta ettirilir. Siparit bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduta gibi en az bet vagon ılparlş ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet lira 
tenzilattan lıtlfade ederler. , 

Adreı: lstanbal'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Yarın 
o 

cın 

4J J:3 

1 iata•bal Be!edl,.eıt 11 nta ı 1 
Zabitai belediye talimat nanıesine tevfikan gerek hay 

vanla gerek el ile çekilen yük arabalarının Ağustosun İkinci 
Çarşamba giinünden itibaren Kara Köy Küprüsünden geç 
me!erinin men edildiği ilan olunur. (3734) 

1 Evkaf müdlrlyeti ı laaları 
• 

* 
Cinsi Mıkla rı 

Sade yağı 800 kilo 
Sabun 500 ,, Fıkara lmaretlerinde 
Ma.lııral Kömürü 10000 ,, 

1 
1 

Odun 500 Çeki Guraba hastanesinde 
Fıkara İmaretlerile Vakıf Guraba hastanesine lüzumu o 

lan yukarıda cins ve miktarları yazdı Erzak ve MahrUkat 
ayn ayrı aleni münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şe 
raiti anlamak üzere her gün L cvazım İdaresine ve ihale günü 
~lan Ağustosun yirmi üçüncü Çanıamba günü saat on beşte 
idare F:.nt:Uınenine mürecan.tları. C~743) 

Leipzig 1933 Son Bahar Panay11r ı 

~ Lei;d~;;•n iti;;;~;:t;L;i~zig ~ 
v:e.y fahri mümeısili: Mühendis H. ZECK~i-..ı< 
tarafından verilir. Galata, Ahen ve Munih han 

Teh 40163 Posta kutusu 76. (5822) 

Ankara 'ı ükıııtk Zir6lat .c.nstitügu 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul şartları 
1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriye i tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını "ermis bulurunak 
3 - Yaşı 17 den aşağı ol mam~k 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 -Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkanı-
nmı kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedep]erin veya cezaen çıkarı
lanların hükômet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şahadet 
name dereceleri ve müracaat tarilıleri sırasile kabul muame 
lesi yapılacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
r.e bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılmi\:r.. 

Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat 8-,.ytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir iıtidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yükııek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. 1stanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malUnıat alr ak istiyenlere 
takdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatlar1 
4154 

Yüksek Mektepler Mubayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye mektebinin Lokanta ve yatakhane levaznn ile ta 
lebe çamaşırının 932 mali senesi sonuna kadar olmak üzere on 
aylık yilcame Ücreti aleni suretile münakasaya konulmuştur. 
Talipleı:in şeraiti anlamak üzere Mülkiye Mektebi müdürlüğü
ne "Yıldızda" ve münakasaya İştirak edeceklerin 8-8-933 tari 
hine tesadüf eden salı günü saat üçte Fındıklıda Güzel San'at
lar Akademisinde yüksek mektepler muhasebeciliğinde muba
yaat komisyonuna müracaatları ve münakasası saat beşte hi· 
lain bulacağı ili.n olunur. (3319) 4519 

1 evle Demiryollar • 
ı resi ilan ıarı 1 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17 -
8-933 cumartesi gÜnÜ saat 15,30 da İdare binasında yapıla 
caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3625) 4795 

12-7-933 tarihinde icra edilen münakasada elde edilen 
fiat haddi layılcında görülmediğinden 650 ton yerli kok kö
mürü pazarlıkla mubayaa edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile bir
likte 3 Ağustos 933 perşembe günü saat 15 le Ankarada 
Umum Müdürlük malzeme dairesine müracaatları lazımdır. 
Bu baptaki şartname Ankara' dam lzeme <lairesinde ve Hay 
darpaşa'da Tesellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

4A70 

Ankara Y enişehirde inşa olunacak 
lktısat Vekaleti binası inşaab . 

münakasa ilanı 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Ankara'da Yenişehir'de yapılacak İktisat ve Ziraat Ve 
kaletleri binası İnşaatı kapalı zarfla münakasaya konul
muşiur. ihalesi 26 Ağustos 933 cumartesi günü yapılacaktır. 
Binanın umumi, Fenni şartnameleri, Proje ve sair evrakı Ma 
tiye Fen Hey'etindedir. 50 Lira mukabilinde alınabilir. Mü 
nakasaya girmek isteyenler en az 300,000 liralık mümasil 
İnşaatı muvaffakiyetle yapmış olduğuna dair müteber evrak 
ve yüzde yedi buçuk kanuni teminat mektubile şartnamelerin 
alındığına dair makbuzu rapt etnıek suretile teklif mektupla
rını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekaleti Milli Em 
lak İdaresindeki Komisyona makbuz mukabilinde tevdi et
meleri lazımdır. Tafsilat resimleri ve fazla izahat Maliye 
Fen Heyetinden alınabilir. (3608) 4791 

Gedikpaşa'da jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Satın alınması mukarrer , şağıda cins ve miktarları yazı
lı ( 4) kalem (Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf mü 
nakasası isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde ya 
pdacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek 
üzere her gün ve münakasala ra girmek için talip olacakları 
kalemlere ait ilk teminat ve !eklifnamelerile beraber mez 
kUr günün muayyen saatlerinde komisyonumuza müracaat
ları. (3384) 

Cins ve Miktarı 
11170 yatak 
11170 Yastık 

kılıfı 

Münakasa tarihi Günü Saati 

12 Ağustos 933 cumartesi 1 O 

16227 metro ka!>utluk ku- 12 Ağustos 933 Cumartesi 1 l 
mas 

800 çift 'altlı üstlü karyola 12 Ağustos 933 Cumartesi 15 
8100 Battaniye 12 Ağustos 933 Cumartesi 16 

3384 4661 

Maarif Vekaletinden: 
İlk mekteplerın dördüncü beşinci sınıflarına mahsus Ta

rih kitaplarının baskı ve satış iı?İnİn pazarlıkla ihalesi. 
tlkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları için Maarif 

Vekaletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitap
larının basma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağus
tos 1933 perşembe günü öğledt:n sonra saat 15 te Maarif Veka 
Jeti Müsteşarlık makamında toplanacak komisyon huzurunda 
pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek istiyen 
lerin şartnamesini almak üzere Ankarada Maarif V ekiletine, 
İstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapların müsved
delerini görmek için de Ankara da Maarif Vekaleti Neşriyat 
Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt 
başına 3000 liralık muvakkat teminat akçasını Malsandığına 
yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu laymette bir bailka 
mektubunu Komisyon Reisliğine tevdi etmiş bulunmalart ·;.. 
znndır. (3716) 4896 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği iÇin 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara' ve lıtanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden (6) Müfettiı namzedi 

alınacaktır • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya 

"Yüksek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazundır. Müfettiı nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. imtihan programına ve sa 
İr şartları havi matbualar : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla be
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar • 

(3211) 4382 

İstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

İstanbul ve Üsküdar hapishane ve tevkifhaneleri için muk 
tezi odun ile angal kömürü münakasaya vazedilmiştir. Talip
lerin şartnameyi görmek üzere her gÜn Adliye Levazun Mü
meyyizliğine ve münakasaya İştirak ed ceklerin 19-8-933 cu
martesi günü saat 14 de Defterdarlı' ta müteşekkil komisyonu 
mahsusuna mi.iracaatları ilan olunur. (3707) 

4894 
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Rusya ya otobüsler ısmarlandı 
ANKARA, 29 (Milliyet) - Ede

biyabcedide roman ve hikayelerinde 
ber münasebetle yeni bir tehir, yeni 
bir hayat düıünüldü ve bambaıka bir 
medeni i.Iem her vakit yazıldı. "Ha· 
yatımuhayyel., in baı hikayesi böyle 
bir alemi taavir eder. 

Türklük cereyanı baıladığı vakit o 
cereyanın edipleri de böyle bir mev• 
zuu daha ınillileıtirerek milli bir bat 
lı:a alem terennüm ve tahayyül etti
ler ve yazdılar. 

Biz her iki kısmın tahayyül ettiği 
&leme bugün vücut verdik: Bambaı· 
ka, bir tek kitle gibi, yepyeni, tama
men milli ve medeni bir alem kurduk 
ve onun özünü Ankarada İnşa ettik. · 
Bugün Ankara, bizden evvel düıünü
len veyahut içimizdekilerin düıündü 
ğü muhayyel alemin yalnız kendisi 
değil, onun daha genişi, daha eu.slı 
ve mükemmelidir. 

ideal ıehrimizi kuruyoruz, hatti. 
kurduk. Büyük binalar, mükemmel 
müesseseler, kayıı gibi dümdüz yol
lar, heqeyi, her ıeyi mevcut. 

Düğmeyi çevirince elektrik hazır, 
musluğu açınca su emrinizde, hava
ıazı hizmetinize amade. . • Kolaylık, 
kolaylık. • Her iıte, her ıeyde kolay
lık mevcut. 

1ıte bpkı medeni arkadaılan ıibi 
her tiirlii esbabıistirahati, kolaylıjiı 
cami bir tebrimiz var •• 

• • • 
Faı.a..aaaaat. . Bu mükemmel ıeh 

rin bir, ama, pir derdi var: Veaaiti
nakliye. 

Aııkarada oturanlann yegane, fa
kat çok mühim bir derdi olan veaaiti
nakliye iıi de ıüphesiz ki yakında 
halledilecektir. Belediyemiz Rusyaya 
otobiialer ıipariı ebnitlir. Bu itin te
melden halledilmesini dört gözle bek
liyoruz. 

Ancak bugün bu yiizden çektiği
miz ııkınb gayrikabilitahammül bir 
hale geldi. 

Ben bu münasebetle belediyemiz
den otobüsler hakkında para u.rfet· 
meden yapılacak bir iki it rica edece
ğim: 

1 - Fiyatleri tenzil, 

2 - Temizlik: Gerek arabalarda, 
ıerek biletçilercle. 

3 - Makine k111mlannın sıkı muaye 
nesi. 

Fiyatlar pek çoktur. Onnan çiftliği 
otobüslerinin yan yanya inclircliği fiyat 
!er peki.li bir misaldir. 

Her Yidası ayn ses çıkaran, meıinle
ri yırtılınııı, otlan ve telleri çıkmıı otu 
tak yerli otobüolerin çoğu temiz değil
dir. Hele biletçilerin biç birisinin elin
den bilet almak fennen doğru olamaz. 

Makine kısmının muayenesindeki Jü .. 
zuma gelince, her vakit yan yolda İ$
top ebniş gördüğümüz otobüsler bu lü
zuma ehemmiyet verilmeııdni icap etti
ren misallerdir. ,. .. ,. 

V esati nakliye, bilhassa otobüs iıi 
cidden ehemmiyet venneğe değer bir 
mevzu halini aldı. Ankarada bir tek 
kimse görülmez ki otobüslerdo!n ıika
yet etmemiı olsun. 

Bu ıikayetler ise itte bu üç madde
de hülasa edileblir. 

Biz, Belediyemizd'en her şeyden ev
vel bununla uğraımasmı ehemmiyetle 
rica ediyoruz. 

s. R. 

Ankara şehir rehberi 
ANKARA, 31 (Milliyet) - Ankara 

Belediyesi bu sütunlarda yaptılunız bir 
temenniyi nazan itı1ıare alarak bir şe
hir rehberi yapmağa başlamıt ve bunun 
İçin icap eden kroki ve fotoğıaflan da 
bazırlatmı§br. 

Yazı kısmının hayli ilerlediği bu e
serin ikmali kuvvei karibeye gelmiıtir. 
Nihayet Ankaramızm bir «Ankara kla
vuzu » na malik olması zamanı yak1aı .. 
mışbr. 

--o--

Maliye vekilinin mezu
niyeti bitiyor 

ANKARA, 31 (Telefonla) - ö
nümüzdeki cumartesi günü Maliye 
Vekili Abdülhalik Beyin mezuniyeti 
nihayete erecektir. Vekil Bey ayni 
gün vekilete gelerek itlere bakacak
tır. 

Su Tesisatı Müteahhitlerine 
Güzel Bir iş 

13765 Lira Keşfolunan 
Bodrum Belediye Riyasetinden: 

Bodrum İçme suyu inşaatı kapalı zarfla münakasaya ko 
nuldu.Zarflar 20-8-933 pazar günü saat 17 ye kadar kabul edi 
ıecektir.Talipler şartname ve mukavele suretlerini ANKARA, 
1ZM1R, MUCLA Belediyelerinde asıllarını ve projeyi Bod 
ruın Belediyelerinde görebilirler. (3701) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

İstanbul Nehari ve Çorum Leyli Kiiçük uhlıat memur 
lan mekteplerine talebe kaydı na başlamlmışbr. 

Kaydı Kabul Şeraiti : 
1'.üçük Sıb.bat memurları mektebine kabul olunabil 

mek için Türkiye Cümhuriye ti tebaasından olmak,orta tahsi 
Ji ikmal etmiş bulunmak, sinn i on dokuzdan aşağı ve yirmi 
beı;ten yukarı olmamak ve ah lakan her türlü ı;aibeden ari bu 
lunmak iktiza eder. 

Yirmi ve daha yukarı yaşt a olanların hizmeti askeriye ile 
o)akası olmamak lazımdır. Lise mezunları bu kayda tabi de
ğildir. 

Mektep kadrosu Orta Me ktep mezunu namzetlerile ik
mal edilmediği takdirde bu a~rece tahsil gördüğünü isbat e 
dcnler de kabul olunabilir. 

Talipler aşağıda yazılı ve saik ve evrak suret veya asılları 
m kendi el yazılarile yazılmış ve muvazzah adreslerini havi • 
bir iatidaya rapten Eylül İpli dasına kadar bulunduklan ma 
hallin sıhhat ve içtimai muave net Müdürlüğü vasıtaaiyle Mek 
tep müdürlüğüne göndermelidirler. 

1 -- Türkiye Cümburiye ti tabasından olduiunu natık 
hüviyet cüzdanı. 

( Nufus teskeresi ) 
2 - Hat ve Müzmin her türlü hastaLklardan aalim Ôld'u 

ğunu ve kabiliyeti bedeniyesini muvazzahan natık tasdikli ta 
bip raporu. 

3 - Mezuniyet şahadetnamesi veya derecei tahıilini na 
tık tasdilmame. 

4 - 4,5 X 6 ebadında üç adet F otograf. 
5 - Hüsnü Ahlak eshab ~ndan olduğunu ve hiçbir suret 

le mahküm olmadığını mübey yin ikametgahının bulunduğu 
polis idaresinden alınmış vesika. Çorum Leyli küçük sıhhat 
memurlan mektebine girmeyi arzu edenler yukardaki vesaik 
le beraber herhanği bir sebeple tahsili bıraktığı veya mektep 
ten ~karıldığı takdirde hükii nıetçe ihtiyar edilen mesarifi 
nizami faizile beraber iade edeceklerine dair velisi ve bulunma 
dığı halde kendisi tarafından imzalı ve noterlikçe musaddak 
bir taahhüt senedi ile tahsili bitirdikten aonra hükiimetce h1-
zurn gÖatereceği mahallerde beş sene hizmet edeceğine dair 
musaddak ve mükellef bir taahhütname gönderilmelidir. 

- - - -(3726) 

ı ta ım a man ttı a arı emıye 
Şu Karagöz oyununa bir yol yöntem tince tesçil edilmiye hak kazandılar .. 
vermek pek ala mümkün değil mi? 
''Efendim, 
•Şu mektnbumla sizinle biraz radyo 

itleri için konuşacağım. Muhterem 
••Milliyet,, sizinle benim konuımama 
tavaasut ederken, ben de müsaadeniz .. 
le, sizin vasıtanızla eYVeli. firkete bir 
iki satır yazayım. Hani; kızım sapa 
söyliyorum. . . gibi. 

Bu sütunlarda bir müddet evvel ba
zı şikayetlerde bulunmuıtum. Şirket, 
lıunu derhal nazarıitibara almı§ gö .. 
ründü. Anketler açb, dert dinledi, 
hak verdi, hak aldı. ' Fakat, hali. 
bir şey yapmadı, Anketler bili. devam 
ediyor, orta yerde de bir ıeyler yok. 

Balkan m emleketlerinde, bilhassa 
Ati.nada programımızın muntazaman 
dinlendiğini, büyük Avrupa merkez
lerinde de merak saikasile ve ehem .. 
miyetle tetkik edildiğini şirket acaba 
bilmiyor mu?. Hadi biz neyse bu müz
min illeti sürükleyip duruyoruz. Fa
lrat dostlarımıza karşı ayıp olmuyor 
mu? iyi de olınasa, bugün bir kısun 
Türkün zevki mahsulüdür, diye bu 
programı göstermekte daha n.ı kııdar 
devam edeceğiz? Alaturka musiki bu 
mudur?. Sirketin bilmiyerek, anlamı
yarak yıoptığı bu kasıt daha ne "kadar 
zaman sürecek?.: 

beı, on dakikacığını da komediye aar
fed iyorsunuz. 

Evvela; bu kadar uzun kompliman 
lara lüzum yok. Saniyen; Fatin Hoca
dan ·ve meteoroloji müeueselerinden 
o kadar hava raporu alıyoruz ki sizin
ki pek fazla geliyor. Sonra; vakıa tip
ler taklide çıkarken bir eski şarkı la
zımdır, fakat kırk beş dakikalık bir 
programda bunlar uzun u~un aöyl~nir 
mi? Biz çoktan biliyonız ki sesiniz 
güzeldir. 

Daha sonra; gene bu kısacık pr.og
ramı Karagöz gazetesinin havadis ve 
tenkit sütunlarına benzetmekte ne 
mana var? 

Daha daha sonra; sizi sevdiğim i
çin sıhhatinizle de alakadar o !maklı
ğıma da müsa ade ederseniz, öksürii
ğünüzü tedav i ettirmenizi de rica e
deceğim,. 
Bakımz benim fikrimce sizin prog

ram nasıl olmalıdır?: 
1 - Programınız 19.45 te başlıyor. 

Ankara radyosu da sekizi on geçe fj .. 
lan bitiyor. Burada lstarll>ul radyosu 
daima Ankaranın tesiri ı altındadır. 

Bilhassa, konuş.malar mızıka gürültü
sünün tesiri altında kaldığından An
kara radyosu susuncıya kadar iki ta
rafın sesi birden gelerek, sizin proı
ram hani şu me§hur 11Şarkılı ibretu gi

ANKARA, 31 <Milliyet) - Geçen 
hafta ikinci haftaymın beşinci dakika
sında havanın karannası dolayııile 1 - 1 
berabere kalarak bu hafta Cuma günü
ne tehir edilen ittifak spor - Ankara gü
cü birinci takımları 40 dakikalık maçla
nna hakem Refik Osman Beyin idare
ıinde devam ettiler. 

1 ttifak spor geçen haftaki kadrosun
dan daha zayif bir vaziyette, buna mu
kabil Ankaragücü tam kadrosile sabaya 
çıkmıı ve bilhassa çok kıymetli kaleci
leri Muharremi kadrolarına almıı bulu-
nuyorlardı. -

Oyun hakemin 1 ttifakspor nısıf sa
hasında bir hava vuruşiyle başladı. Bu
na 1 ttifaksporun hücumu takip etti, o .. 
yun daha ilk dakikalannda azami seTt· 
)iğini almış bulunuyordu. 40 dakikalık 
oyun tamamen 1 ttifaksporun hakimiye
ti altında geçerek ve bir çok gol fırsat
ları Güçlülerin çok sert bir oyun siste
mi takip etmesi yüzünden kaçmlarak 
nihayet buldu. 

Hakem Refik Osman Bey ..,unun 
diğer bi.r haftaya tehirini ileri sürdü, 
buna lttifaksporun zayif bir kadro ile 
sahaya çıkmaıını bir avantaj bilen Güç
lüler oyunun devamında . ısrat:" ediyorlar 
dı. Oyle olclu ki .. Saha tamamen seyir
cilerle doldu. Nihayet 15 dakikadan 30 
dakikalık iki devre oyunun icrasına ka
rar verildi. Ve tekrar hakem Refik Os
man Beyin idaresinde oyun baıladı. 

ilk 15 dakikalık devrede lttifakspor, 

sabada on ki fİ ile oynamakta ol duğ~ 
halde bu kadronun be§inci dakikaoınd• 
da kaleci Safayi aahadan çıkartması ta 
kımm kadrosunu çok aarsmışb. 

Oyun böyle sert devam etmekte iken 
30 yarda da hakem Refik Osman.Beyin, 
lttifalupor rüzııir atında oynadığı hal
de bir frikik verdi. Rüzginn ve bir aı 
da havanın karanlığı yüzünden ilk ve 
aon gollerini Güçlüler kazandılar. Oyuıı 
yine lttifaksporun hakimiyeti altında 
devam ediyor, lakin galibiyet sayısını 
çıkartmağa gayret eden lttifaksporlulaı 
Güçlüleri ııkı bir çenber altına aldılar 
ve oyun tazyikleri altında ve buna mu· 
kabil Güçlüler de frikikten kazandı kları 

bir golden sonra topu mütemadiyen ta
ca atmakla geçirdiler. Ankarada yeni te 
ıekkül eden bu iki gen~ klüp yaptıkları 
bu ilk oyunla Türkiye idman ceırjyet
leri ittifakınca ela tescilini bakketmi~ ol 
dular. 

Oyunu Adliye Vekili Saraçoğlu Şük 
rii Bey ile mebus beyler ve ve pek çok 
spor meraklısı heyecanla takip etmişler 
dir. 

1 E V L E N E ılı L 1:. R 1 
Bunlar Öyle sualler ki, Hİlzun Bey, 

bizi sanıimiyetine inandınp kendisine 
te,ekkür bile ettiren Şirket, anla~dı
yor ki bunlara, ne fili, ne de tifahi 

bi bir şey oluyor. 
Bu. mahzunın kaldınlması sızını .. .,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..,. 

ANKARA, 30 (Milliyet) -An
kara Belediyesi evlenme memurlu· 
ğu tarafından son hafta zarfında 
Maliye memurlarından Diyarbekiı 
Ji Ahmet Nureddin Beyle Çankın
h Rukiye Hanımın, Dokumacı Ne1 
,ehirli Bayram Ali Efendi ile Nev• 
şehirli Zbeyde Hammın, İstanbul' 
lu binbaşı Mehmet Azmi Beyle Bo
lulu Emine Hanımın, Ankaralı Şeı 
betçi Ali Efendi ile Ilgazlı Ayşe 
Hanımın, Kalecikli tesviyeci Mus
tafa Mehvi Efendi ile Ayıqlr Hay
riye Hanımın, nüfus memuru Pu
latlılı Musa Kazım Efendi ile Ma
nasbrlı Saliha Peyker Hanımın, E· 
lektrik Şirketinde Silistireli Halit 
Efendi ile Ankaralı Zamime Hanı· 
mın, Kahveci Hoylu Seyit Meh
met Efendi ile Edirneli Zebra Ser• 
vet Hanımın nikahları kıyılmı~tır. 

bir cevap veremiyecek. ' 
Gelelim sizden ricama Hazım Bey: 
Siz memleketin derin sevgisine cid .. 

den müstehak kıymetli bir sanatkru·sı
nız. Şahsan ben de .sizi çok .sever, 
size çok hürmet beslerim. Bu sevgi ve 
saygımdan aldığını cür'etle sizin ma .. 
alesef haftada yalnız pek kısa bir za
mana 1nhisar eden programınız hak
kında sizinle biraz tenkitkarane ko
nu§iacağım. Kırk senelik bir orta f'lyu
nu ve Karagöz meraklısı olm.akhğım 
bu tenkitlerimden dolayı beni affede
bilmenize esbabımuhaffefe te§kil e
decektir. 

Zamanınız çok kısadır. Bunun on 
bef dakikasını dinleyicilerinize komp .. 
limana ve ahvalihavaiyeye, bir çeyre
ğini §U veya bunu tenkide, reklima, 
on dakikasını da tarkılara ve nilıayet 

programın 20.15 te başlanıaaile pek
i.la mün1kündür. 

2 - Karagözün güzelliği onun o 
İptidai şeklinde, iptidai saffet ve ba
kirliğindedir. Onun orijinalitesi bozul 
duğu zaman on para değil, bir para 
bile etmez. O zaman monolog söyle
menin, başka tiplerin oynatılacağı 
komedilerin ne kabahati var? 

3 - Sözün kısası: Tipik bir Kara
göz istiyoruz. O da bu kırk beş daki
kaya §Öyle sığdırılabilir: 

A - Başlangıç (10 dakika), 
B - Muhavere (15 dakika) 
C - Koınedinin aslı (20 dakika). 
Çıkıt şarkılan kısaca olmalıdır. 

Muha vereye kat 'iyyen yenilik kanştı
rılmamalıdır ve komedi de yarıda kal
mamalıdır~ 

Komediyi şimdi daima yarı bırakı-

Yüksek Maktepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

.\len} suretile münakasaya konulan Mülkiye Mektebinin 
933 r.-ıali senesi Ekmek, el, ,;adeyağı, pir·inç, fasulya, tuz, 
nohut, bezelye, barbunya, kn:nııu ı.ıı:·rcimek, aiyab nıerci
mek, ihtiyacının itasına tıılip zuhur "etmediğinden mezkur 
ihtiyaç 2-8-933 çarşamba gi.in Ü saat beşte Fındıklıda Güzel 
Sa.n'atlar Akademisinde Mı'b ayaat Koınisyonunda pazarlık 
suretile jhale edilecektir. Taliplerin Komiayona müracaatla 
rı lüzwnu ilan olunur. (3727) 

. 
Liseler alım satım komisyonundan: 

Komisyonumuza merbut Mekteplerin Kayısı ve Hayvan 
yemleri, Gaz, Benzin, Vakum ve Mazot yağlarile Çamlıca Kız 
Ortamektebinin Sebze ve Şekerleri ve Kandilli Kız Lisesinin 
Ekmek ve Sütü. 

6-9-933 tarihine müsad if çarşamba günü saat 16 ihale 
edilmek üzere kapalı zarf uaul ile mevkii münakasaya ve Ek 
mek kırıntılarlle yemek artıkl an yİne tarihi mezkiirde ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usul ile mevkii müzayedeye konul 
muştur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuz 
larile birlikte komisyonumuza müracaatları. (3731) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Mevkii Muhammen Mıktarı 

Kıymeti Ziraat 
Küçük Yalı Kılavuz Çayırı 63 50 635 .. .. 95 10 951 .. .. 95 10 951 .. " 

72 80 728 .. .. 72 80 728 .. .. 72 80 728 
86 80 868 
86 80 868 " • 

" " ,, 
" 

43 40 434 
99 20 992 ' 

,, it 

Harita 
No. 

6 
16 
ı7 
21 
22 
23 
32 
33 
34 
39 

Hazinei Maliyeye ait hali.da evaafı yazılı araa temliki 
30-7-933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle mevkii müza 
yed.eye konulmuştur. HezkUr, arsa küçük yalı kariyesinde 
miiceddeden inşası mütaaavvur bulunan istasyon mevkiine 
iki dakika bade mesafe ohDaiına ve her cihetle nezaret fevkali. 
desi bulunmaktadır. T alipl er tarafından verilecek pe)l'.ler 
haddi layık görüldüğü takdir ele 22-8-933 tarihine müsadif 
Salı günü ihalesi İcra kılmaca ğmdan bundan fazla tafsili.t 
almak isteyenlerin Kartal Mal Dairesindeki dosyasma mil 
racaat eylemeleri ilan olunur. (3721) 

Beşiktaş Malmüdürlüğündan: 
Beşiktaş Kazası Balmumcu ar azisi dahilindeki tarlalar yeni
den müzayedeye vazedilmiştir Taliplerinl0-8-933 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 14 te Kazada müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatlarL (36 62) 

yor ve tiplerden de yalnız biçare Ara
bı çok yonıyor, heı: zam.an onu çıkarı
yorsunuz. Bu tipleri her hafta değiı
tinnek, meseli oyunun icabına göre 
bu hafta Amavudu, Arabı, Acemi çı· 
kanrsanız, oyunu ona göre intihap e
derek, öbür hafta da digerlerini çıkar 
mahsınız • . 

Hiizım Beyciğim, 
Bütün bunlan yazarken çok sami

miyim. Hakkınızda hiç bir fena niye
tim yok. Temin ederim ki, sizi çok 
takdir ederim. Sizden böyle ağır bir 
program beklemekle de iktidarmız
dan emin olduğumu anlatmıı oluyo• 
rum. 

Görüyorsunuz ne kadar haklıyım?. 
Şimdilik bu kadar. 

Yıktın perdeyi .•• ., 
TUNÇER 

Edirne Muhtelit Ortamektep 
Münakasa Komisyonundan: 

3-8-1933 tarihine kadar yirmi sün müddetle münakasa 
ya konulduğu ilan edilen mektebimizin (6097) lira 41 kuru~ 
luk bedeli keşifli tamirat nıünakasaaı kapalı zarf usulile ya 
pılacağından münakasanın 5-8-1933 cumartesi günü saat 
15 te Edime Mal Müdür.lüğünde icrası kararlqtırılmııtır. Ta 
l\plerin şerait ve yapılacak ;şleri mahallinde görmek üzere 
her gün mektep idaresine nıüracaatları ve 661 numaralı mü 
nakasa ve ihalat kanununda yazılı olduğu veçhile tekliflerini 
Komisyon Riyasetine vermeleri illin olunur. (3720) 

Istanbul Ziraat Mektebinden: 
İstanbul Ziraat Mektebinin sene gayesine kadar ihtiyacı 

olan Ekmek ve mevaddı müş teile .kapalı zarf uaulile müna 
kasaya konulmuştur. 

AğuatCMıun 22 inci aalı günü aaat ıs te ihaleleri icra kılı 
nacağından taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve müza
yedeye iştirak için de yevmi mezkUrde İstanbul Maarif Mü
dürlüğü binasında Liseler l\1 uhaaebeciliği nezdinde müteşek 
kil Ziraat Mektebi Mubayaat Komisyonuna müracaatlan. 

(3714), 

Barut inhisarı ' Umum 
Müdürlüğünden: 

Sivaa - Erzurum hattının İn§aaı derdest bulunması do 
layısile Sıvaa Erzincan Vilayetlerini (mi. müllıakat) ihtiva 
eden mmtakada ve Merkezi S ıvaa olmak üzere bir acentelik 
ihdası kararlaştırılmıştır Bu mıntakada İdaremizin uınunıi 
satışlarım deruhte etmek ve §llrtlarnnızı öğrenmek isteyenle· 
rin 15 Ağustos 933 tarihine kadar mektupla veya tifahen İ· 
daremize müracaatları. (3616), i( 

Kayaeri Belediye Riyasetinden: 
150 lira ücretli Kayseri belediye fen memurluiu münhal 

bulunduğundan talip olanların bir an evvel evrala müsbitele
ri ile birlikte Kayseri belediye riyasetine müracaatları ili.o olu 
nur. (3668) ' ;• 1 •ıj,> • 

Gedikpqada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Takasa Tabi olmak üzere 20-7·933 tarihinde müna· 
kasası yapdan (500) kilo kinin kompirimeaine verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 5 Ağustos 1933 cumartesi günü saat 
15 den 16 ya kadar pazarlığı yapdacaktır. İsteklilerin temi 
natı evveliye makbuzile beraber mezkUr günün muayyen aaa 
tinde Komisyonumuza müracaatları. (3637) 

1Jmumi Ne,,.iyat ve Yazı ipleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. ş. 


