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ilk mektepler bu sene fazla 

mezun verdiklerinden orta 
mekteplere tehacüm olacak. 
Talebe açıkta kalmayacakbr. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Mcb'usu MAHMUT 

Avusturya Başvekili Ro
maya gitti. Alman -Avustur
ya ihtilafı etrafında M. Mus 
solini ile görüşecek. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

. Herriot 
ürkiye'de 

lki gündür ki, Franaanın eıki Bat
kili Mösyö Herriot, aramızda bulu
yor. Biz burada, bu asil miaafirimi

. eaki bir naza, eeki bir Batvekil o
rak değil, Türkiyenin eıki ve samimi 
jr doıtu diye candan oelimlıyoruz. 
hk zeki ve hauao olan M. Herriot 
ndioiai aramızda görmekte duyduiu 
uz Mvıincin, bahtiyarlıim dereceıini 

elbette yüzlerimizden, oözlerimizden 
anlayabilecektir. haYeye lüzum var 
mı ki M. Herriot'nun muhterem tah
ıiyetinde toplanan leYgİ ile kaplı, can
dan bakıılanmızda, doat Franaaya 
kartı da, sevgi ve aayp ile dolu bir 
ifade vardır! 

Bir kaç ıene oluyor: Muhterem mi
ıafirimizle Pariste, uzun boylu görüı
müıtük. M. Hemiot, o tarihte laik 
Franaanın Maarif Nazm idi. Yeni 
Türkiye ve onu yaratan Gazi ht\kkm .. 
da bu eski dostun duyarak ve inana
rak söylediği sözleri, aanki bugün iıi
tir gibi oluyoruz. Yeni Türkiyeyi gör
mek, onun yeni devlet adamlarile gÖ· 
rüşüp tanışmak arzusunda olduğunu, 
bu arzusunu tatmin için ilk fırsat ve 
imkanlardan istifade edeceğini daha 
o ==.man söy1emiıti. Onun bu arzusu
nu beş altı sene geciktiren umumi ve 
siyasi zanıretleri' hepiıniz biliyoruz. 
Nihayet muhterem misafirim.iz iıte bu
gün Türkiyenin riyadan, nümayiıten 
göateriıten iri olan aamimi ve temiz• 
havası içinde kana kana nefea alıyor. 
Onu aramızda görmekten ne yüksek 
bir haz · duydujumuzu &'erçek:ten ifa
de edemiyoruz. 

M. Herriot'nun Türk dootluiu, aa
dece nazari ve hiui aahada kalmıt de
ğildir. lktid&r mevkiinde bulunduiu 
müddetçe, Franaa Ye Türkiye ...._. 
daki pürüzlü noktalarm hallinde a• 
mil olmuı Ye bizde gördüğü kuYvetli 
anlatma ve uzlaşma arzusundan da 
'kuvvet alarak müspet neticeler almıt
tır. Eaaaen iki memleket araomdaki 
ihtilaflı meoelelerin, lıiç biri, hiç bir 
zaman hayati bir mahiyette olmamı§
tır. Fakat ihtilaf, daüna ihtilaftır. Ta
li mahiyette bile olaa, Franaa ile ara
mızda halledilmemit bazı itlerin bu
lunması bizi pek ulum bir teY oluyor. 
Bereket verain ki, Parla ile Ankara 
araaııida pürüzlü hiç bir meaele kal
madı.Bu aaatte her iki tarafm müıte
rek arzuıu; dostluk bavaaı içinde her 
gün biraz diaJı1' ilerliyen münaoebetle· 
rimizin; daha aıla, bilhaaaa iktuadi Ye 
ticari aahada daha ileri dereceye çıka
nlınanchr. Acaba buna bir mani var 
mı? .. 

Türkiyenin ve lwiıc ricalinin Fran
aa hakkındaki fikir ye kanaatlerini 
yalcından biliyoruz. iktidar mevkiin· 
de bulunan ve bulunmıyan en &'iizide 
Fraıuııız Nazırları ve ricalile, bir ay 
evvel gör\qmek ve umumi vaziyet üze .. 
rinde konuşmak fıraabnı bulmuttuk. 
Bu sebeple onlann da Türkiye hakkın
daki düıüncelerine TÜ<ıf bulunuyoruz. 
ıhma bakarak hükmedebiliriz ki, iki 
tarafm da arzu, menfaat ve t'!lllayü
latma uyan ılyaıi ve iktı.adi anlatma 
Ye uyugmalarda daha ileri gidilebClir. 

M. Herriot geçen ııene demİftİ ki: 
'7"iirltiye ile, bu -'la,wrocr, fa:r.i

letli milletle niçin ve naaıl olnuıı ta 
harp etmİfiz, bir türlü havsalam al
mıyor!,, 

Alollarm almadığı o tarihi hadiseyi 
biz §Öyle izah edi,-or ye bu izahla mü
teselli oluyoruz: Milletler arasındaki 
bazı harpleri, huaumetleri tarihi kaza
lar doğurur. Umumi Harpteki Fran
aız - Türk huaumeti böyle bir tarihi 
kaza neticesidir. n-iya milJetlerıin 
arzuıu, irade.i ve mea'uliyeti olınadan 
YUkubulan bu kazalarm doiurduğu 
husumetler, devamlı olamaz. Devam
lı olnuyan, köklerini tarihten ve yü
relderden almıyan clüpnanlıklardan 
ise o kadar korkulmaz. Biz, Umumi 
Harpte F ranaızlarla kal"Jı kartıya 
cephelerde bulunduk. Fakat onlım da
ima ,....,fli, namuelu bir muhasım o
landı: aldalı. Kendileri-, bba mi.n&
da can cliifDMnı nazaıile de h•ı,....ddı:. 
Harp kazaaı gtıÇtikl- aonra da, Tiir
kiy-İn ye Tiirldia :r(ireiinde en kii
~ w lııııı-t izi kalmadı. Şimdi 
İae orada yalmz temiz ve pürüuüz 
dostluk lüıleri Yllf'f'r. 

Aziz dostumuz H'~rriot'yu bir daha 
candan oelimlarken, yükoek bir Jiya• 
katle temıil ettiği Franaaya Ötedenbe
..; özlediği emniyet ve oelimeti dileriz. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Dört adacık kimin? 
ltalya hak iddia ederse 

La Haye'e gidilecek 
halyan bahriyeaine menıup bir kaç 

mbitin geçenlerde Yunaniıtana ait ol
duğu iddia edilen hir kaç adacıiı inal 
ettiklerinil Y ~naniıtanda heyecan uyan
dıran bu Mrisenin diplomaıi yollarla 
halledileceğini yazmıttık. Meseleyi mev 
zuu bahseden N ear Eaat diyor lı:i: 

«Bu hadisenin iki memleket münase
betlerini bozmaama meydan bırakılmıya
cağı tüphesizdir. Her iki taraf ta bunu 
bir i§gal mahiyetinde görmuyorlar. Ital 
yan zabitleri buraların ltalyaya ait oldu
ğunu zannederek karaya çıkmıılardır. 
Lausanne muahedesinin 15 inci madde
sine tevfikan Türkiye Radoı adası, çev
resideki adacıklar da dahil olmak üzere 
on ÜÇ ada ve Kastellorizo (Meis) adası 

fDevamı 5 in.ci sahif<,de) 
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Solda Ankara İ.ltcuyonunda M. Her riot ile 8Clfllekilimiz musalalıa hali11 Je. stiğJa Ba,vekil ve aziz misalir 
İ.lta.yondan ~kıyorlar. 

[Dün tayyare ile Ankara muhabirimizin ,c>nderdiği resimler) 

M. Herriot Ankarada .. 

''Mektep, mektep... arhk 
belledim bu kelimeyi .. ,, 

Yukarda M. Herriot ve Recep B. 
istcuyonda, tqağıda M. Herriot 

vagonda 

Yeni askeri üniformalar 
Yeni üniformalar hakkındaki talimat

namenin tatbikına başlandı 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Zahit

lerimiz yeni ünifonnalarnu giymiye 
bafladılar. Bu yeni elbiaelerde de ka· 
ra zabitlerinin rengi baki olup yaka
lar kapalı .,.. iki buçuk aantim dikli
ğindedir. 

Oat ceplerinin 48 bedenden yuka• 
naı için arzı 14 ve tulü 16 oantim, alt 
ceplerinin arzı 20 - 22 ve uzunluiu da 
26 - 28 aantimdir. Yakalann Üzerinde 
ve eski İ§aretlerin yerinde üç oantim 
eninde, altı buçuk aantim uzunluğun
da ve smıf rengini gösterir birer ku
ma§ bulunınaktadır. Gerek bu kuma
tm nihayetinde ve,ııerek apolette bi
rer parlak düğme vardır. Ceplerin ka· 
paldarmdaki düfmeler parlak olma
yıp matbr. 

Yaka ve kasketlerdeki smıf renkle
rine gelince; hunlar muharip zabitler
de gene eıki renklerde olup, bunlar. 
dan cayri muamelit memurlan ve i
zafatıaskeriye kahverengi kadifedir. 

Baytar ve eczacılarm da eıki renk
leri kalkarak bunlar da doktorlar gi
bi koyu kmnızı kadifeyi almıılardır. 

Yakadaki bu sınıf rengi kumaılar 
üzerinde sınıf rumuzu da bulunmakta
dır. Bu rumuz pirinçten dökme olup 
mesela doktorlarınki eski bildiğimiz 
eskülap itareti, eczacıların bir imbik, 
baytarlann gene başka bir nevi eskü
lap işareti şeklindedir. 

Rütpe işaretleri elbisenin kumaşın
dan yapılmış olan omuzlardaki apo· 
'·.-de gösterilmekt:dir. 

Zabit vekilinin npoletinde Üç tan· 
tiı:ı tUI ve sekiz milimetre eninde pi. 

Yeni 11e eski üniformalar aTtısındalri 
Fark 

rinçten bir parlak san plaka, müla
zimdc böyle bir plaka ve bir parlak 
yıldız, birinci mülazimde bir plaka 
iki yıldız, ylizbaşıda bir plaka üç yıl
dız, binbaııda iki plaka bir yıldız, 

(Devamı 5 inci sahifede) 

_..HlllUlmH 

Gazi Hz. 

IS ·kbalciler saat 8,30 da 
nhbmda bulunacaklar 
Rusyadaki sporcularnnız Ce...det K&

rim Beyin riyuetinde bugün telırimize 
avdet edeceklerdir. Sporc:ularmıızı ha
mil bulunan Frenç IMlu-y vapuru aabah-

(Dcvamı 5 inci aahifede) 

Suriyeli izciler abideye 
çelenk koydular 

Şehrimizde lıulunan Suriyeli izciler 
düıa '!elırİ clol•ımıtlar ...e Tabİtn ilricle
aiae çelaık lroymııtlanlır. 

Dil anketimiz 
T. D. T. C. geçen yıl bütün millete 

karp bir anekt açınıtb. 105 liotede 
a§&İ't yukan 1500 kadar oöz ortaya a
tılcL. Dört aya yakın gazetelerde bir 
çok cevaplar çıktı. Bu cevaplar timdi 
cemİyetin bu itle uğraşan komisyonun
da araya konularak Umumi Merkez 
Heyeti tarafmdan son tekli verilmek
tedir. 

Her yerden gelen ye bir kıunı ga. 
zetelerde çıkan kal"Jılıldar araamda 
bir takım aözlerin İnce mana aynlıkla
nnı tastamam kartılıyabilecek Öz türk 
çe mukabillerin ortaya konamadığını 
görüyoruz. Bunun için, kendimizce 
kal"Jılığını daha iyi ve daha inceden 
inceye aramak lüzumunu duyduğu
muz oözleri, kendi tarafnnızdan yeni
den ankete koymuıtuk. ilk listemizi 
de bir kaç giinden beri neırediyorduk. 
Bu listeye gelen cevaplardan bir takı
mını neırettiğimiz gibi, daha gelen
leri de biribiri ardınca baaacajız. 

Bugiin ikinci bir liste daha veriyo
ruz. Bu listenin temeli fU sözlerdir: 

1-HADISE,2-VAK'A,3-
V AKIA, 4 - HADiSAT, 5- VU
KUAT, 6 - V AKIAT. 

Bu sözlere karıılık düıünürken 
fransızca şu sözleri de gözönünde tut-

1 Yeni tertip piyango 
Bilet adedi azaltılacaktır. Bu defa her 

bilete mutlaka bir isabet olacaktır 
Tayyare piyan

gosu dünyanın 
en büyük piyan
golarmdan biri
dir. 

LiR' 3 l U,, 3 

0,:NA LTINCI TERTİP 
Yalnız memle

ketiınizde değil, 
hariç memleket
lerde de rağbet 
bulan ve hararet
le iıtenen, fakat 
menafiinin mem
leket dahilinde 
kalmuı matl6p 
olduğu için hari
ce aablmıyan bu 

BÜYÜ TRVYARE PiYANGOSU 
l .ı 1 'f tlil. A."<1 ıooıı 1 el lEJll! 

v; 21601 L , ! 21601 

piyango için yeni bir plilll bazn-- ı 
!anmaktadır. 

Bu plin çok tümüllü ve çok ta-

yanı dikkattir. 
Şimdiki plin de 50 bin numara 

(Devamı 5 inci 11.ahife&) 

llluırlı mi.ralirler dün camileri gezdiler. (Yazısı is sahilelerimizde) 

Deniz silahlan yarışı endi
şelerle karşılanıyor 

Amerika - Japonya rekabeti silahsız
lanma programını bozacak mı? 

PARIS, 19. A. A. - Havas A
jansı bildiriyor : (Temps) •azete
si, (Deniz ıilihlan yarıfı) bqlıklı 
günün yazıımda Amerikanın yeni 
deniz intaab programı ile Japon
'l'anıD Londrada yapılan deniz mua 
İıedenni 1935 ti yenilemiyeceii 
tehdidinden doğan enditeleri kay 
dediyor. Bu takdirde, Amerika ha 
reket serbeıtiıini geri alacak ve İn· 
giltere de - tak? e meclnır ola
caktır. 

Gazete, netice olaiak fÖyle J'Dl
yor ; 

" Deniz ıitahlan yarıtı'' Bahri
muhilte Amerika Ye Japon rekabe 
ti yüzünden çok fazla enditeli bir 
tekilde tekrar haflamağa mecbur 
gibi görünüyor. Böyle yeni bir de 
niz silahları yarıtı ile esasen birçok 
teknik ve siyaai müfküllerle kartı
la?Jl bütün silahlan brakma prog 
ramınm bozulacağını saklamak ka 
bil olamamaktadır. Filhakika, bil
hassa ATl'llpa devletlerine müte
veccih olan kara Ye hava ıilihları 
nı azaltma meaeleai ancak deniz ıi 

malidırı 

1 - ACCIDENT, 2 - INCl
DENT. 3 - EVENEMENT, 4 -
PHENOMENE, 5 - F AlT. 
· Bu aözlerin anlatbğı fikirleri türk
çe ne yolda oöyliyebiliriz? itte burası 
ortaya konmak &'erektir. 

Bir iki örnekle düıüncemizi anlata
lmı: 

Mesela: "Filan adamla falan adam 
arasında bir hadise çıkmq,. dediğimiz 
zaman bu «hadise» nin franaızcaaı 
''incident,, dır. clki otomobilin çarpı§• 
ması hadisesinde yaraland.. dersek 
''hadise,, accident yerini tutar. cTari
hi bir hadise» un ellenemenl lıuto-

J~blarmm llRITUİ bir tekilde azal
tılmalarile halledilebilir. 

Aksi takdirde dünya hakimiyeti 
en kuvvetli deniz devletlerinin ya
ni Amerika ile İngilterenin ellerin 
de olmut olacaktır ki bundan milli 
mevcudiyetlerini ve hayıiyetlerini 
korumak mecburiyetinde olan dev 
Jetler için emniyetsizlik ve bu kuv 
vetlere boyun eğmek vaziyeti ha
ul olacakbr. " 

ricı- diye tercüme olunur. "Ay tutul
ma11 bir hicliaei ıemariyedir" diyec ... 
oluraak bu, franaızcada plıenomenc 
celellte diye aöylenir. 

Bu aözlerden bir takımının yerine 
Tak:'a, Takra, YUkuat aözlerini de k:ul
landıimuz vardır. 

Şimdi, okurlanmızdan dilediğimiz 
fudur: Bu sözlerin kullanılıt yerlerine 
göre türlü manalannı ifade edebile
cek öz türkçe aözleri araıtırmak Ye 
bize bildirmek ••. 

Cevaplar, gazetemizde anket me
murluiu namına ııönderilmelidir. 

Yeni gelen cevaplan 4 üncü 
ıahifemizdedir. 
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Tarihi tefrika: 89 

, Yıldızdan Ordu Köşküne · 
Ycuan: r $. N. 

Sultan Hamidin kini 
2 

Sultan Hamülin cüla.umlalıl biat h8Ji&esi! - Abdülhamit, tah
ta çıktıktan sonra yüı:ii çeviricıermİftİ.- Mecılôt okunmasına müsaade 
ulilmİf amma, -11 

Veliaht Hamit Efendi, tahta çıkar 
ı;skmaz, politikayı deiiftinniıti. ikin
c i Sultan Hamit, nliabtlsiında ettiği 
Yait ve taahhütlerin, nnliii aözlerin 
birinde dunnadıktan batka batırla
ınak taraflarma bile ya-pnıyordu. 

Sultan Hamidin biraderi şehzade 
Nurettin Efendinin dediği çıkmııts: 

- Bizim Birader çok hilek&rdsr. 
Korkarım ki sonra e,...ah çekmiyeler 1 

Gerek Mitat Pata, gerek Şeyh Os
man Salihattin dede Efendi merhum 
da fena aldanmıılardı. Sultan Hamit, 
Beıiktat aaraymda Yelia.lııtlık dairesin
de Şeyh Efendi ile konattuldannı ta
mamile unutmuıtu. Artılı: el Öpmei• 
hürmet ve iti bara 1 iizum gönaliyor
du. Paditah olmuıtu, kinuedea bir 
korkacağı, çekineceği kalmamıfb. 

O:sman Dede Efendi, cülı'.ia tebriki 
ve alelôaül Meaneyiiterif tedrisi baf
l~ngıcı zımnında saraya siditinde hüa· 
nü kabul gÖrmensİftİ. Sultan Hamit, o 
gün Şeyh Efendiyi iki saat bekletmiş· 
ti. Hele ikinci deı·ıi takipte i•tiğna 
göatermeai Üzerine Şeyh Efendi bihak
kın muğber olarak bir daha aaray zi· 
yaretine gitmeaıiıti. o-an Dede E
fendi gibi çok muhterem bir pirifani. 
ye karıı bu, hakaretti.Şeylı Efendi,çok 
haklı idi. Sultan Hamitle bu suretle 
ara.lan çok açılmıştı. Hünkir, eaki ve 
yeni maceralan anarak, hatırlatarak, 
Şeyhi müşarüni leybi daimi ve ııkıcı 
b ,r göz hapsine almışb. 

O tarihten itibaren vefatına kadar 
O•man Dede Efendi, derırihıterifte 
inzüva bayatı ya.f&D'UŞ ve i.yin icra e· 
dememifti. 

Sultan Hamit, Şeyh Efendiye bu de· 
rece kin gütmekte hakaızdı. O.man 
Dede Efendi, Abdülhamidin cülı'.iauna 
h ' mmet etmitti. Hatta Babısaraskerİ· 
de bütün erkin ve rical toplanıp bi
at beklendiği aırade geçen küçük bi
d i•eyi bilh;,aaa kaydetmek lazımdır. 

Seyhülialim Efendinin ııetireceği 
F'etvayıterif teehhür etmit, Abdülha
mit sıkılmaia baılamıt. cemaatte de 
!,azin bir intizar aükı'.ineti maı..u. ol
mu~tu. Ounan Dede Efendi, hemen ile 
rı a.tılarak: 

- Fet..a beklemeğe ne hacet? Biat 
için icmaiümmet var! lcmaiümmet, 
fetvadan kan deiil midir? 

Dem.esile ba.zz.ırun tarafındaa itti· 
fakla biate koyulunmUf "' o aıralarda 
Şeyhiil<•lim Efendi de Yetil atlaalı fet
Ya torbaaile gelİYermiıti. 

Ba garip hidiaeler bapna selen 
Şeyh Efendi: 

- Şelızade N llft!ttHa Efendi, kar-. 
deıi hakkındaki zehah...ıa .haklı im;._ 
Fakat biz, hiimü.zan ile -ur n 
....,ıuf olduğumuzdan aldandık! 

Demiftir. 

lu CeliJettin Efendi pederinin maka
mına geçmİf ve icrayı iyine batJamq· 
tı. 

Celilettin Efendi, pederlerinin rubu 
için ilk Mevhidüıerif okutmaia teıeb
biia ettiii zaman Zabtiye Nazın Na
zmı Pata nıbaat vennemit. filen müda 
hale ve mümanaat göatermiıti. Saray
dan gelen aerbafiye Ahmet Celillettin 
P- bazı inzıbati ve ihtiyati tedbirler 
alınmak suretile Mevlı'.it menkıbeai
n.in. okunmaıına müaaade ıöstenniıti. 

Fakat Şeyb Celilettin Efendi, Padi
phın ıifahi müsaade.inin Zaptiye Ne
zaretince nazanitibare alımnamaaı 
ıııııiilibazaaile tahriri milsa.ade veril
me.ini iıtemİ§ ve Ahmet Celilettin 
Pap, Zaptiye Nazırmm makamına gi
derek tahriri rubaat tezkeresi alıp 
ıröndennifti. 

Bunun üzerine latanbul Polia Müdü.
rii Hüsnü Bey, dergaha ırelerek cüm
le kap .. mm ark•-• gizi-it. tek
keye gelenlerin iıimlerini yazmaia 
batlamııtı. 

Hariçten bunu iıitenler endiıeye 
dütenk yoldan dönmü.ılerd<. Fakat 
bu kadar müıkülita, gizli ye minilı 
tehdide rafmea sene l'•Yet mutantan 
Ye heyecanlı bir menkıbeiıerif okun
muttur. 

fıte Abdülhamit Harun Aıiret Şeyh 
!erinden Mübareküaaabah paıa ve ta
rikat şeyhlerinden Ounan Dede Efen. 
dile maceraaı bu gibi garibelerle dolu· 
dar. Metayihten kendi yanmdaki E
bülbüda Efendi Ve3&İre ile olan mÜ· 
na.sebatı umumiyet itibarile ph•i ve 
aiyaai alilcalar ve maksatlara tabidi. 

Abdülhamit, itine ıreldiği, lüzum ve 
ihtiyaç hiuettiii anlarda nazik, uy
aal, batta dervif, çelebi oluyor; el Ö· 

pÜyor, yÜze ırülüyordu. Bütün hunlar 
it bitiru:iye, muvaffakıyeti elde edin
ceye kadardı. 

Kendi kardeıinin: 
- Bizim hirader çok hilekardır! 
Oemeainden Sultanbamidin ta ço· 

cukluiuııdanberi kardqlerine, akraba 
lanna varıncaya kadar huauai hayatın· 
da da her §Cyde ve herkeae kartı hep 
böyle h.ilekir davrandıiı anlatılıyor
du. Kardet veya akrabalanndan her
hangi birinin Abdü.lbamidin çncuk
lıılı: hayatına dair hatnalanıu ifta et
mit olaydı, Türkiye cihan siyasetin
de baylı mühim rol oynamq tarihi bir 
f&Üyetin hakiki karakteri daha VÜ· 
...ı.ıa meydana ÇJkar, kara•ldı: nolr 
.afar kalmazdı. 

Abdülhamidin çocukluk hayabru, 
zaaflarmı, velıimlerini, -eaelerine 
eaaa olan 1DAddi manevi kuYYet tel.ak· 
irileri anlaJDAk, bilmek, herhalde çok 
tlikkate fayan bir teY ofacakts. 

~yh Efendinin vefabndan M>nra oi . (lliımeJi) 

ıtizar ~ 
Dün çıkan tefrika, yanllflıkla seriye riayet edilmiyerek inlif~_r 1 

etmi•tir. Ecıcıel!'i .. gün_lm .telrikanı n mabaadini derceder cıe okuyu-

1 culanmızdan ozur ılilenz. 
1Jliııııe~2!3~s;;;;;;;~lllli .. mil .. !iiiii,..i!liiliiii .. ml ............ ...w 

18 • • 
ıncı yılı Fikret'in ölümünün 

Fliori.a. N-Bey tarafmclan her ı 
_. tertip • lilaekte olan Teftik Fik
retin yefatm...· yddöniimii miiııaaelteti
le dün «M Eyip. >ki kabrinde bir ihtifal 
,.pılnutbr. 

Bıı ibtifalde Filo. ....ı. Nazım Bey, 
brimui taln MelUu. Hen-la Darüt· 
pfakah talelMı, Eyüp Ge.çler mahfili, 
Eyüp orbuaektep talebe, auaallim ve 
müdürleri, Eyüp Nabiye Müdürii Tev
fik F ikreti seven zeyat ile yüksek 
mekteplere men.sup talebeden müte· 
f81ı:kil büyük bir kalabalık vardı. 

Ternk Fikretin mezarma Darüna· 
fakalılarla Eyüp Gençler Mahfilinin 
müıtereken yaptırdıklan bir çelenk 
konulmuıtur. 

ihtifale Filorioalı NaU111 Bey bir hi
tabe ile baılamıı, Fikretin Rilbabl§i· 
kestesindeki "Balıkçılar., üııvanlı ter· 
kipsiz tfirınden 12 m..rauu okumıq
tu.T. 

F ikretin büyüklüğüne en büyük' de· 
lıl olmak Üzere ölümünü müteakıp i
ıiyanda yapılan ilk ihtifali Büyük Ga
zi Hazretlerinin bizzat huzurlarile fe" 
refl.,ndirdiklerini ölmex bir batıra o· 
1 r•k an•ushr. Bu..ı .. a..ıka Türk-

lüğün bugü.nkü kurtulı:ıı ve yükaeli9in· 
ele unutulmaz b.izmetleri geçen kahra· 
-nlarımızdan Başvekil lamel p,., •. 
nııİ 328 aeneainde Mühendiahaneiber· 
riden birincilikle erk.iniharp yüzbaşı
sı çıkıp ta Edirne topçu fn•kaıma ta
yin edildiği :taman, oradaki zabit ar
kadaşlarına okumuı olduğu Tevfik 
Fikretin bir şiirini okumu9tur. 

Bundan sonra Tevfik Fikreti seven• I 
!erden Ali iffet Bey, latanbul liauin- 1 
den Hayri Bey, muallim Sadık B.,yler ı 
birer nutuk ııöylemiı, Filorinah Na:ı:•m 

1

1 

Beyin kerimeai Meliha Hanım da bÜ· 
yük şaire hitaben bir ıiir okumu, ve 
bnnu müteakip tairlerden Ali Glllip 
Beyin bir hitabeaile ihtifale nihayet 
veııilmiıtir. 

-----
Karşıyaka için sn 

lZMfR, 19 (Milliyet) - Kartı
yakaya su getirmeyi deruhte eden 

tirketin mümeuilleri ııeldiler. Ya
rın ite batlıyacaklardsr. 

MiLLİYET PAZAR :'O AC.USTOS 1933 

HARiCi HABERLER 
Avusturya 
Başvekili Romada 

--·--
M. Dollfus, M. Mussolini 

ile hangi 

meseleleri görüşecek 

VIY ANA, 19. A. A. - Ba,vekil 
M. Dollfuss İtalyada bulunan Ri
miniye gitmek üzere bugün saat 
13 u çeyrek geçe Viyanadan tay
yare ile hareket etmittir. M. Doll
fus bu seyahata M. Moussolininin 
daveti üzerine çıkmıttır. 

M. Moussolininin yazlık ikamet 
gahında iki bafvekil arasında ya
pılacak konutmaların her iki mem 
leketi ali.kadar eden bütün itler bil 
hassa Alman Avusturya ihtilafı et 
rafında cereyan edeceği doğru ma 
lumat alan mahfellerde söylen 
mektedir. 

İngilterenin 
Mısır siyaseti -

Yeni komıser Mısırda 
değişiklikler mi yapacak? 

LONDRA, 19 (A. A.) - lngiltere
nin Çin Sefiri Sir Milea LampM>n, Mı
aır ve Sudan'a yü.kaek komiaer tayin 
edihnlttir. 

LONDRA, 19 (A. A.) - Sir Miles 
Lampaon'un Mıaır Ye Sudan Yüksek 

Yeni bir teşebbüs 
Yapılacak mı? 

--··--
Avusturya meselesi de":: 

!etleri meşgul ediyor 

PARIS, 19. A. A. - Havas bil 
diriyor : Petit Parisien gazetesi Al 
manya ile Avusturya arasındaki 
gerginlikten mütevellit vaziyeti u
mumi surette tetkik ederek diyor 
ki : . 

Almanyada nazi unsurlarının 
mütemadiyen yapmakta oldukları 
tahrikat kar,ısmda Viyana hüku-

metine müzaheret etmek için 
Londra, Paris ve Roma hükümet· 
!eri arasında noktai nazar teatisine 
devam edilmektedir. Muhtemel bir 
müdahale ve tavassutu.ı fekli hak 
kında henüz bir karar verilmif de
ğildir. Mamafih acilen iktisadi ve 
milli bir yardım yapılması hususu 
nun derpq edilmekte olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Hali hazırda merkezi Avrupa
nın ihyasına dair mübalağalı plan
lan tatbika kalkıfmak muvafık ol
maz. çünkü böyle bir fCY çok va.kıt 
kaybettirir. Ve bir takım endİfeler 
uyandırır. 

İrak'ta Asuriler 
Meselesi 

Komiserliğine tayini bakktnda fikir· L f" • C f p h 
!erini yazan Morning Post, Sir Mile•'· ondra se in a er ş. ta -
in Çin.deki vazifesini çok iyi bir şe- 1 k.k t ı ~ l so··yledı· 
kilde yaptıiıru ... memlekete çok mü- ' ı a yapı acagın 
binı hizmetler ettiii'.'i yazıyor. B~· LONDRA 19 (A. A.) _ Londra-
nunla beraber, Morrung Post, bu dıp. •. . • .. 
1 ta d b b '- b" '"k" f t ·1 n.n Irak Sefırı Cafer Pa~a Elaskerı, 
oma a a afa.a ır mu a a verı · . l . b k' d k d · · t-'"'' · · b t l Asurı ler me•e esı a · i<:n a ya m a 
mesı ıcap e ... "'Aıru, zıra u gaze e n- b ' h'- .k I • b·ıd · · · 

' it · M --L'-· · t. · k ır ta "'' at yapı acaıı ıru ı ırmıştır. 
gı erenın ıaıroaa.ı sıyaae ının ya m· . . . . . 1 
d d -· • · · ·· t e C Sefır, Mılletler Cemıyetnın bu mese e a egıtecegmt gos er n ve romer, .

1 1 1 
- ·· . 1 d . 

K .t b M'I ,.. . h t 1 ta b . ı e meJgu o acagın• umıt etmede ır. 
ı c uer veya ı ne ı a ır a n ır S . b I d ·k · ··h· k 

· · f d ·ı d"I · f"k · efır. u mese e e ı ı mu ım no ta-ıaım tara ın an temaı e ı mesı ı rın- .. .. .. . ' im . 
1
• ıd · 

d d. nın gozonune getın eal azımge 1· 
e ır. ğini aöylemi§tİr: 

Gelecek sene 1 - Aıuri Patr i ğinin vaziyeti, 
2 - Aıurilerin ıililhlarmı aldıktan 

LONDRA, 19 (A. A.) - lngiltere- sanra tekrar geri veren Fransızların 
nin Mmr ve Sudan Yüksek Komiser- hareketi. 
liğine tayin edilen sabık Çin Orta El-
çisi Sör Mileı Lampton yeni vazifesi
ne ancak gelecek senenin ilk günle. 
rinde baılıyacaktır. O vakte kadar 
.çindeki elçilik vazifesile me,gul ol· 
makta devam edecektir. 

Çekoslovakyada 16 Alman 

tevkif edildi 

PRAGA, 19. A. A. - SakM>a)'a 
hududuna yakın bir yerde olan 
AS<·h de HitJer taraftarlarının pro 
pagandasma kartı zabıta tarafm
dnn t:hemmiyetli bir mücadele ha
reke'.inde bulunulmUftur. 

Çekoslova~<yadaki ırkçı. Alman 
fırkası azasından on altı kİfi tev
kif f'dilmiftİr. 

Almanyadaki Hitlen:i tefkilatla 
ııizli münasebette bulundukların
,Jan tüphe edilen yirmi kadar irim 
senin evlerinde arattırmalar yapıl 
IDlflJr. 

Romanyayı protesto 

BUKREŞ, 19. A .A. - Fransız 
ve lngiliz hükfunetleri Bükre~teki 
mümessilleri vasıtasile hükumete 
gönderdi'deri bir notada havale 
muamelelerinin Romanya hükume 
tince tatili yolunda alman tedbiri 
protesto etmiylerdir. 

Mısır Başvekili Pariste 

PARIS, 19. A A. - Mısır Bas 
vekili Sıtkı pa~ Luceme' den Pa
ria' e gelmiftir. 

M. Hitler otomobille ne

kadar yol katetmiş? 
BERLIN, 19. A. A. - Son 14 

aene içinde Bitler, otomobil ile Al
man yollan üzerinde 1,G00,000 kilo 
ti\ ~!reye yakın bir mesafe katet
mi~<ir. Du rakam 33 defa dünya 
çevresi demektir. 

Avusturyanın Ankara 

sefiri 

ViYANA, lf... A. A. -Avustur 
yanın yeni Ankara sefiri M. Buch 
beı-ger vazifesi basına birinci tet
rin içinde gidecektir. 

Telsiz telef onla terakkiler 

BERLlN, 19. A. A. - Telsiz 
l elgraf ve telefon sergisinde Goeb 
bel" , Bangkokdaki telsiz merke· 
zinin Alman montörü ile telsiz va 
sıta~ile konuıımuş ve kendisi Sianı 
daki Almanlara selamlarım bildir 
meğe memur etmiftİr. 

İr.andada mavi gömlekli

lere karşı 
DUBLlN, 19. A. A. - Serbest 

lrlanda hükiimeti Adliye nazırı 
ne,rettiği bir tebliğde, mavi göm
lekliler yarın geçit resmi yaptıkta 
rı takdirde bu te,kilatın kanun ha 
rici ilin edileceğini bildirmittir. 

Dörtler misakı ve 

Kont Bethlen 

MüNlH, 19. A. A. -Volkiııcher 
Beohahter gazetesi dörtler misakı 
hakkında Kont Bethlen'in bir yazr 
sını nefret::nittir. Kont Bethlen bu 
makalesinde diyor ki : 

" Büyük harpten sonra ltalya 
merkezi Avrupadaki nüfuz mınta· 
kasın• genitletmiştir. lngilterede. 
dörtleı misakını imzalamakla, ltal 
yan siyasetiyle ayn; fikirde oldu
ğunu göaternıittir. 

Amundsen veGuilbaud'nun 

tayyareleri mi? 

STOCKHOLM, 19. A. A. - Da~_ 
gens Nagheter gazetesi, T ranaoe
deki muhabirinin Bjoemoen (Ku
lup denizi) civarında ağlarının İ
çinde büyük bir ihtimalle Fransız 
Latham'ın olduğu zannedilen tay
yarenin enkazını bulan balıkçılar 
la görüatüğünü bildiriyoT. 

Bu tayyarenin 1928 senesinde 
meşhur kiişif Amuodsen ile Guil· 
baud'yi kutupta jeneral Nabile'y~ 
yardım için götürürken denize 
düttüğü hatırlardadır. 

Balıkçılar tayyarenin enkazını 
gemilerine almağa muvaffak ola
mamıtlardır. 

Rusyada tayyare bayramı 
MOSKOVA, 19. A. A -Tasa

jansı bildiriyor : Dün bütün Sov· 
yet Rusyada tayyare bayramı kut 
lulanınıftır. Bu münasebetle bütün 
gazeteler evvelce Rusya tayyare 
sanayii katiyen mevcut olmadığı 
halde bugün bu sanayiin mühim su 
rette inkitaf ebnit olduğunu kay 
detmektedirler. 

ltalyan-Rus ademi tecavüz 

misakı 
PARIS, 19. A. A. - Temps ga 

zeteai ltalya ile Rusya arasında ya 
kında yapılacak emniyet ve ademi 
tecavüz misakını söz geliti ettiği 
sırada bu misakın Avrupa sulhu 
ve müvazenesi için yeni bir temi· 
nat mahiyetinde olduğunu yazmıt 
tır. 

Alman milli sosyalistlerin 

kongresi 

NUMBERG, 1. A. A. - Volff 
Ajansından : 

30 Agustos'tan 3 Eylüle kadar 
yapılacak olan milli sosyaliat fırka 
kongresi hazırlıklarına nezaret et 
mek üzre Başvekil Hitler buraya 
geldi ve büyük bir katabalığm al 
kı~ları ile kar~ılandı. M. Adolf 
Hitler alqam üzeri aTdet etti. 

Altı aylık kontenjan listesi Heye 
Vekilede görüşüldü. Neşrediliyo 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bugün öğleden sonra toplanan 
yetivekilede yeni altı aylık kontenjan listesi tetkik edilmiftir. Lut 
yann nesredilmesi muhtemeldir. • • 

I smet Paşa salı günü geliyor 
ANKARA, 19 (Telefonla) - 84fcıekil ismet l'Qfa pauırteai 

buradan hareketle Yalovaya gidecek cıe bir ay kadar orada i&tirahat 
decektir. 

M. Herriot Ankaradan Lyon bele 
diyesile tele/on~a konuştu 

ANKARA, 19. A. A. -Hariciye Vekili Doktor Tecılilı 
Beyefendi bu akşam Ankara Palwı ta M. Herriot'un fere/ine bir ziya/ 
vermi&tir. 

Ziyafette Ba~cıekil Pa~ Hazre deriyle Adliye Vekili Saraçoğlu · 
rü C. H. F. Umumi Katibi Recep Beylerle bir çok mebu.Jar ve hari 
ye cıekiileti erkanı hcu.ır bulunmuılardır. Ziya/et levkallide samimi b 
hacıa içinde geçmİftİr. • 

M. Herriot rei&i bulunduğu Lyon belediy.a ile bıı alıfam uzun bi 
telefon müklilemesi yapmıfhr. ı ,. 

T. D. T. Cemiyeti 3 defa toplandı 
IST ANBUL, 19. A. A. -T. D. T. Cemiyeti umumi lıiitipliğinden : 
T. D. T. cemiyeti umumi merkez heyeti buaiin 3 celH yapmıftır. 

Birinci celseye maarif cıeklileti cıekili Relilr Bey reialilr elmİftİr. I 
kinci cıe üçüncü celse, umumi lıiitip R~en E,rel Beyin reialifi altvttl 
açılmı,tır. . 

Bu celselerde karşılıklar klaquzu için anlıete •elen cevaplar ·· 
rinde tetkiklere decıam edilmiftir. 

Aydın ve hava/isinin incirleri 
IZMIR, 19 (Milliyet) - Her 5e11e Aydın ve haflali&inden Z6 a" 

tosta getirilen ilk incir bu sene havalann serinliği yüzü.nelen ancak 
eyiilde getirilecektir. 

• 
I zmirde acıklı bir tren kazası 
lZMIR, 19 (Milliyet) - Bugün acıklı bir tren l•nran olmUf ve Al 

yonlu Şükrü Elendi İsminde bir aılam Halkapınar İ&tayonunda iki.,. 
gon arasında kalarak ölmiiftür. 

Büyük bir Mançuri Mogol impara
torluğu kurulmak isteniyor 

MOSKOVA, 19 A.A. - Ta .. Ajan11 
bildiriyor: Pravda gazeteıi, Çin'in Sin
ıyan eyaletindeki Şarki Türkistan badi
satmı tefair ederell büyük kömür, petrol 
ve altın membalarına mtılik olan mezkiir 
eyaletin çoktanberi bazı huia imperya· 
liatlerin nazarı dikkatini celbetmekte ol
duiunu it'•r etmektedir. 

.tSunların plinı bilhaaaa büyük Tibet 
imparatorluia tesisi heclelini ırütmekte
dir. Bu imparatorluk Tibetten maada 
Sinzyan, Siçuan ve Çsa araziainin direr 
akaaırunı boıdatlan dahihne alacakt1r. 
Hatti ha plim güdenler binnetice Ma11>
çuri, iç ve dq Moııoliatan, Tibet, Siçu· 
an, Cahar, Sansı ve C....su ve Keza Sin
;ı;yan eyaletlerini hudatlan dahili_. ala
cak büyük bir Mançuri Moırol impara· 
torluğu kurmak isteyorlar. 

Sinzya. da -ı..m e:;~eti al 
hime çskaa ._ ;.,... a Dam 
jenerallerinden Mataain Mlanmakta i-
di. Aailer Sin;ı;yaa'• en lıiiyük · 
riden ~ent ve Kauir telairleriai ele 
ııeçirdikleri gibi eyaletin _.kezi 
Ununçi (Dihua) phrini dahi ._ za 
manlarcla :uıptettiler. 

Urumçu'• teeasüa edea yelli -1ıeıı; 
Çin hiikiimeti bu:s idari r<f«mlan _., 
kü tatbike vaz n milletlerin talep! • · 
ia'af edildifini iW. edenılı: ı... .. ,...., ;... 
yan hareketi elebqdarmdan bazdari,.te 
itilifa muaffak oldu. 

5oYyet aJeyhtarbts aiyaseti için, hİır ill 
meni t.elikki edilen Orta Aayama ele 
geçiriı.-ai için diıünülen Yaıi plialan 
tahakkuk ettirmek üece lıazırltldar ya
pılmaktadır. 

Tatbikatta ihtilaf çıkh 
Liman talimatnamesinin tatbikı için 

bir komisyon teşkili muhtemel 
Yeni latanbuJ Limanı Nizamnamesinin 

tatbiki hazırlıkları devam etmektedir. 
Kıhtnnlarla ,amandıradaki vapurlar ara
sında gidip ırelen sandallann ırümrük İ· 
daresince salon gümrüklerine bağlanmak 
istenmesi etrafında gümrük ve belediye, 
vapur yolcularının ancak gümrük saloo
lan haricinde uğurlanıp karşılanabilecek
leri etrafında da Gümrük • Deniz Tica
reti arasında n<>ktai nazar farklan d .. 
vam etmektedir. Oeniz Ticaret Miidür
lüiü, vapurlann polia ve ırümriik kon· 
trolunun Çanakkale ve Karadeniz boğaz
larından itibaren vapurlar limana ırellnci 
ye kadar yapılmış olmaaını ~ 
nin amir bulundufunn ileri sürmekte
dir. Buna mukabil gümrük idareainin 
noklai nazarı, Yapurlann ırü.mrü.k kont-

Tolu ile yolcu qyaıının muayenesi ayn 
ayn şeyler olduğu, kontrnlan yolda ya
pılabileceii, fakat qya muayenesinin .. 
cak salonlarda icra edilebileceii mııri<e
zindedir. Maamafih, ıümriik idareai, 
vapur yolculannın rıbtnn.larda selimet
lenmeai ve lıarıılamnaaınm menedilmesi 
için henüz emir Tennemiıtir. 

Aldığtmız mal.US.ta göre, ber tiirlü 
auitefebhümlere mahal kalmamak iizeo'e, 
Gümrük Baımüdürü Seyfi B. ltu buaua
ta Viliyetle temao ettilıtea -ra lünm 
görülü.ne, gümrük, belediye Ye I~ i
dareleri mü.meaaillenndes mürekkep bit' 
lı.omiayon tqkil edilecek ve ı... koınio
ynn, yeni lıman aizamnamesınin tatbi
katım kararlatbracaktır. 

Muayene memurları kursu açıldı 

Kura J.e1JOm etlen manurlar 

Gümrük muayene memurl•nna, yeni 
tarife mucibince p&muldu menaucattaki 
dyaf adedini tadat usulünü öiretınek Ü· 

zere dün saat 15 te b.ir kurs açılmıthr. 

Gümrük !Saımi>dıirü SeJfi B. vo giimriilc 
ter ınüdürlerile Balur:iSJ' Beı: fabrikan 

müdürü Fazıl B. kursun küşadında ha· 
:ur balumnuılardır. Fazıl 8. tedrisatı 

deruhte eden miihendia Muzaffer B. ı 

muayene menıurlanna tanılmtfhr. Kurı· 
ta haftada 3 ırü• münavebe ile muay
metnurlan ders girec~klerdır. 



Bu iş te onun işi! 
Dünkü gazetelerde üç satırlık 

bir havadia sütunlar arasında kay
bolup gitti. 

İt Bankası Bafra ve Samsun
dan üç yüz elli bin liralık tütün al 
mıt ve bunu Almanyada fabrika 
malzemeıile trampa ederek Siva&
ta kuracağı 9eker fabrikası için 
makineler siparit etmiştir. 

Bu bir ittir ki, Türkiye iktısat 
ilemi bu güne kadar bu tekilde 
bir muameleye bigane idi. 

İzmirde üzüm, incir yetittiren 
Türk itçiai mahıulünü tehirdeki 
yabancı ellere verdi. Çünkü onun 
için Türkiye hudutlarından hariç
te doğrudan doğruya müıteri ara
mak Kafdağı arka11nda define 
bulmak kadar mütkül bir muam
ma idi. 

Tütün ınıntakalarında ciğerle
rini tehlikeye koyarak mahsul ye
tistiren Türk çiftçileri de ayni va
ziyette idi. Ecnebi kumpanyaların 
dessas memurları keskin bir ka
zanç hırsı ile fiatleri kırar, malı 
loplar ve sonra Türk itçisine tama 
mile yabancı olan Avrupa piyasa
larına döker, parsayı toplarlardı 

Bu muamele yelitmesi en zah
metli mahsulden meyankökü gibi 
tabiatin kendi kendine verdiği ni
metlere kadar ayni şekilde cere-
1•an ediyordu. 

Yabancı eller beynelmilel piya 
aa ile Türk İtçisi ve Türk çiftçisi 
arasında esrarengiz b ir paravan 
gibi duruyorlardı. 

Milli iktısat diye ifade ettiği
miz yeni hareket itte hu paravanı 
yıktıktan sonra hatlamıttır. 

Türkiyeyi ayni zamanda bir sa 
nayi memleketi haline getirip hal
ka yeni yeni kazanç yolları aç
mak ve hu sayede Türkiye güm
.rülderinden mümkün olduğu ka
dar daha az ecnebi malı geçirmek, 
hiç olmazsa arada bir müvazene 
kurmak teldinde hülaaa edilecek 
olan bu hareket İt Bankasının bey 
nelınilel piyasalarda genit mikyas 
ta rol alması ile çok ümitli ve em
niyetli: bir istikamet almıtbr. 

Çiftçimizin eline parasını saya
rak mahsulünü almak ve bu mala 
beynelmilel piyasada müfteri bu
larak kartılığı ile memlekette sa
na}'İ hayatını harekete getirecek 
fabrika levazımı temin etmek bü
yük bir muvaffakiyettir. 

Bu bizim için iftihar edilecek 
bir neticedir. Düne kadar ihracat 
itlerimiz Türkten gayri ellerde kal 
IDlfb. Ecnebi sermayesi hasiı bir 
yem gibi damağımıza yapışıp bizi 
avlıyordu. Beynelmilel ticaret ale
minin cahili olan İt adamlarımız 
Avrupadan mal getirmeği öğrene
bilmitler. Fakat Türk malına doğ
rudan doğruya mütteri bııhiıamn 
Yollarını ketfedememiflerdi. 

İtte İt Bankası bu sefih anane
yi haltalamıttır. Türk iktısatçısı
nın Türk ticaretinin rüyet ve faali 
yet sahası çok tükür hudutları ata 
bilmittir. 

Ecnebi pazarı, Türk it adamı 
ve Türk bankacısı ile doğrudan 
doğruya temas etmekten memnun 
dur. Para ve ticaret itlerinin poli
tika davası ile beraber yürüdüğü, 
hatta artık bu iki davanın birletti 
ği devirde Türk sermayesinin, 
Türk kafasının beynelmilel alıt ve 
ritte bir kuvvet olarak görülmesi 
İnkılabın hu sabadaki zaferidir. 

İt Bankasının bu yoldaki faali
Yetinde daima muvaffak olmasını 
temenni ederiz. 

Burhan CAHIT 

Telefon Ücretleri 
Ücretlerin tenziline Heyeti 

Vekile karar verecek 
Posta ve Telgraf Umum Müdürü Fah· 

rj B. in gözünde yapılan ameliyat mu
Vllffakiyetle neticelenmit ve Fahri Bey 
t(amamen fifa bulmuflur. Dün kendisine 
geçmit olsun) diyen muhanirimize 

F.ıtti B. salı veya ı;artamha günü Anka· 
ta'ya döneceğini töylenıit ve cliier su
alleıre cevaben ıu beyanatta bulunmuı- • 
hır: 

•- lstanbııl • lzmir Ankara • lzmir 
le!elonu, ümit ederim k; kanunuevvelde 
'.!~uma açılacakbr. Ankara ve lstanbul'· 
_,. Balılieair' e kadar tea.iaat ikmal edil-
~ ::.__iki merkez de Balıkesir'le ııörüı· , ...... 

Şuı..ua ·Kahire' de Beynelmilel posta 
~~i toplanacak~r. Kongreye iı~rak 
:--"""-~; ru:mameyı aldık. Henüs kim
lerin iıtirak ecleceği belli değildir. 

htanbul T .. efon ücretlerinin bir mik· 
ta. İndirilmesi Hukuk Mütavirleri komis 
?_onunca karar verilmiıti. Kat'i karan 
"i!J'eti Vekile verecektir!' --Çek seyyahlar geldi 

Çar F erdinand vapurile Köstenceden 
~~ze 80 Çekoslovakyalı seyyah gel
""!tir. Seyyahlar Tokathyan oteline mi. 
aafir olmutlardır, birkaç gün ıehrimiz .. 
de kalacaklardır. 
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• • 
ŞEHI HABERLERi 

Eko11oml 

• Daimi sergı 
Sanayi Birliği bu iş için 
teşebbüste bulunacak 
lstanbulda daimi bir sergi ye olan ih 

tiyaç., yerli mallar sergiıi münaaebeti .. 
le bir daha hissedilm iıtir. Vaktile u
zun boylu tetkik edilen ve kağıt üze
rinde kalan bu işin kuvveden fiile çı· 
kanlmaaı için Sanayi Birliği alakadar
lar nezdinde tetebbüsatta bulunacak· 
tır. 

9 EylOI panayırı 
9 eylUI lzmir panayırına İstanbul 

fabrika ve müesaelerinden bir çoğu 
ittirake hazırlanmaktadırlar. 

ltalya ile ticaretimiz 
933 senesinin birinci alb ayı zar .. 

fmda memleketimizden ltalyaya 
4,644,068 lira kıymetinde ihracat ve 
lıalyadan memleketimize 4,272,634 
liralık ithalat yapılmıştır. 

Yerli yazmalar 
Yazı ve dokuma kooperatifi tarafın 

dan Sanyerde bir imalathane açılını§ 
ve piyasaya yerli yazmalar çıkanlmı
ya baılanmıştır. 

Sarraflar azalıyor 
Emlak ve Eytam Bankası, cüz'i faiz 

ve cüzdanlan mukabilinde mütekaitle 
re ikrazata batladıktan sonra sarraf. 
lann adedi azalmıttır. Son bir ay zar .. 
fmcla 60 ı mütecaviz sanal terkitica
ret ebnİftİr. Bir kısım aarraflar da 
paralarını tophyamadıklanndan fena 
vaziyete düşmüılerdir. 

Bir haftalık ihracat 
Son hafta içinde lstanbul gümrük

lerinden, 664,838 i Galata ve üst ta
rafı latanbuldan olmak üzere 9S8,285 
lira kıymetinde ihracat yapılmıştır. 

Amerika mal almak istiyor 
Bazı Cenubi Amerika ticaret mü

meııilleri, ceviz, çam, kayın, ve ma
un almak istediklerinden bahisle Ti
caret Odasına müracaat ehniılerdir. 

Cenubi Amerikaya ihracat 
Ticaret Odası <'-nubi Amerikaya ne 

gibi gıda maddt' . ihraç edebileceği
mizi teapit için 1 .ıkat yapmaktadır. 

Muafiyetler 
Sanayi Umum Müdijı-ii Recai Bey bu 

günlerde Ankaradan gelecek ve fab· 
rikalarm muafiyetlerden istifadelerine 
mukabil ne kadar i§Çİ istihdam ettik
leri, ne kadar vergi verdiklerini bil
mukayeıe her fabrikanın muafiyetten 
istifade edecekleri miktarlan tespit e
decektir. 

SUngerlerimiz 
Akdeniz ıahillerimizde süngercilik 

tetkikatı yapan balıkçılık mütehaasm 
Doktor Simpson eylulde tebrinıize 
dönecektir. 

Doktor Simpaon'un merciine gön
derdiği malumata göre, Akdeniz sa
hillerimiz en mükemmel süngerlere 
malik bulunmakta ve sünger saydeden 
!erimizin deniz üstünde yok pahasına 
saydettikleri süngerlerin diger millet
lere menıup süngercilere satmaları 
zararımıza olmaktadır. 

İtalya Macaristandan 
buğday alıyor 

ROMA, 19 A.A. - Terbiye nazın, 1-
talyan çocuk teıkilitını tetkik etmek Ü· 
zere buraya gelmiş olan Bavyera Maa
rif nazın M. Schemm ıerefine bir öğle 
yemeği venniştir. 
Ayın üçündenberi Rom.a'da bulunan 

Macariatan ticaret nazın M. Fabingi 
dün ak§am gitmittir. ltalya'nm bu sene 
Macaristan' dan büyük mikyasta buğday 
aJacağı zannediliyor. 

1 80RSA 1 
(1, Bankasın dan alınan cetveldir) 

19 AGUSTOS 1933 
Alqam Fiatları 

lstikrular Tahvilat 
lstikra2. d.alüli 96,50 Elolıtr;ı, 

~ 

1933 lat.ikraıı 96.- Tr•m-r.7 ~ 

Şark O. J'Olları 2,80 Tüa•l ~ 

D. Mu•ahhdei 55,75 Rhıtım 18,20 Gümrükler 11,25 
Anadolu 1 S.1df mabJ 11,60 47,95 

Baidat 10.25 ili 47,70 
T, aakeriy• 10 Mümeaail 51,70 

ESHAM 
1, Bankaaı Na· T.:le.foa 13,25 ... 9,IO Bomonti 20,25 
" 11 Hamiline 9,55 Teı-ko5 27,7S 
.. ,. Mli•••i• 1112 Çinnnto 12,50 
Tramva1 llO ittihat day. 18,25 
Anadolu Hi.ae 27,60 Şark da1. 1,45 
Reji 3,35 :ıı.ı,. 2,71 
Şir. harl7• 11,25 Şark m. ıKaa 2,llO 

ÇEK FIATLARI 
Paris 12,oe Pı-ai 15,9335 
Londra 700 Viyana 4,28 
Nü7ork 64,02 Madrit 5.65,75 
Brülc.ıel 3,38,25 BerlİQ. 19819 
Milane 898 Zloti 4,225 
Atina 83065 Peıt• 371 
Cene•re 2,44 Belsrat 3,67375 
Sor la 67,31 BüL:r•t 34,5975 
Amıterda. 11187$ Moıko,,a 1085 

NUKUT (Sabı) 
x ..... x .... , 

20 f. Fra•••• 167 l şaın, ""•· 25.-
1 f 11•e1'li• 704 1 p ••• ı. ıa.-
1 Dolar ısa l M ... 11 IO.-

23 Liret 219 ı z.Joti 24.-
20 f . Belçika n• 20 Lo1 0.23 
2) Drah..-i 2li 20 Dinar 115.-
20 1. la ... ~r• 818 1 CernoT .. 
ZO Lcı•a 0.25 1 Altno 927 
21 Kur. Çok 116 1 Mıec..idiye O.l7 

1 Florin, 85 Bani.not ZM 

Maarifte 

Kayıt başladı 
Bu sene ortamekteplere 

fazla tehacüm var 
Lise, orta ve muallim mekteplerine bu

günden itibaren yeni talebe kaydü ka
bulüne batlanmaktadır. kayıtlar ey!UI 
ba§ına kadar devam edecektir. Bu sene 
ilk mekteplerden pek fazla talebe mezun 
olduğu için ortamektep1ere çok müraca .. 
at vardır. 

Maarif Vekaleti mektepsiz çocuk kal
maması için her türlü tedbir almıfbr. 
ihtiyaç nispetinde sınıflara ıubeler ila
ve edilecektir. Muayyen mekteplerde ta
lebe tekasüfünün önüne geçmek için her 
semtte oturan talebe için hangi mektep
lere gidebileceği teıbit edilmittir. Orta. 
mektepleTe alınacak 150 leyli ve mecca
ni talebenin musabaka imtihanı eylUI 
batında yapılacaktır. Galatasaray lise
sine pek fazla tehacüm olduğu için, bu 
sene Vekaletin emri mucibince buraya 
nihari talebe kabul edilmiyecektir. 

Ders senesi içinde tatil 
Maarif Vekaleti, büyük yaz tatili ve 

hafta tatilinden ba~ka d<;r~ senesi içinde 
tatil yapılacak günleri yemden tesbıt et
mittir. Yeni vaziyette eskisine nispetle 
değişiklikler vardır. 

Tatil günleri ıunlardır: 
Cümhuriyet batranu 3 gün, kış tatili 

3 gün ( kinunuıani birden itibaren, ba .. 

har tatili 2 gün (mayıs ayı içinde), Ha
kimiyeti Milliye bayramı tatili 1 gün, 

Ramazan Bayramı tatili 3 ııün, m~alli 
Kurtuluş bayramı tatili 3 gün, Kurban 
bayramı tatili 4 gÜndür. 
~~~~----•>-~~~~~ 

••l•dlyed• 

Mezbaha resmi ----Sıklet üzerinden bir tali-
matname hazırlanıyor 

'Mezbaha resiminin sıklet üzerinden a .. 
lınması için getirtilen otomatik kantarın 

tecrübeleri bitınistir. Kilo üzerine vasati 
bir hesap yapılm;ıtır. Daimi encümen 
bu heıapları tetkik ederek bir talimatna
me vücude getirecek ki.nunusaniden iti .. 
haren tatbika batlanacaktır. 

Bayram hazırlığı 
Cümhuriyet bayramı hazırlığı için t&

şekkül eden komisyon Belediye ' reis mu
avini Hi.mit Beyin riyasetinde içtima e
derek mesaisine devam ebniıtir. 

BUyUkdere fidanlığı 
Belediye Büyükderedeki fidanlıkta 

bazı yeni 11lahat yapmağı kararlaştırmış
tır. Fidanlıkta asri bir su tesisatı vücu
de getirilecektir. 

Fırınları teftiş 
Belediye fırınlann vaziyetlerini tetkik 

ve teftiıe baılamışbr. Sermaye miktarı, 

sıhbi •erait vesaire tetkik olunmaktadır. 
Bu teftiş raporlarının neticesinde fırınla
rın tahdidi iôn karar verilecektir. 

Eşya ve yolcu 
Yeni tarifelerin yarın 
neşredilmesi muhtemel 
Deniz ve Hava Müsteıan Sadullah B. 

1 eylUlden itiJ..a ... en liman1anmız araıırı
da tatbik edil cek e'ya tarifelerile sey· 
rüıefer programını, Vek~Jetin tasdikine 
iktiran ettirerek yarın Ankara' dan av .. 
det etlecektir. Sadullah B. in hir gün te
ahhw·le avdet edeceği anla§ıldığından 

bugünkü Tarife Komisyon" ~maı da 
yarına bırakılmıştır. Komisyon, yarın 
yolcu tarifelerini de ikmal edecektir. 
Etya tarıfelerile seyrüsefeT programı

nın da yarın matbuata tevdii muhtemel· 
dir. 

Mahkemelerde 

Evkaftaı 

Maaş verilemedi 
Buna sebep kafi tahsilat 

yapılamamasıdır 
lstanbul Evkaf müdürlüğü ile bu mü

dürlüğe mülhak daireler memurlarına 
henüz ağuıtoı maaşı verilememiıtir. Bu 
bir iki gün zarfında da verilemiyeceği 
anlaıılmaktadır. Evkafın varidatı azaldı

iı ve maaı tediyesine kili tahsilat ya
pılamadığı için m~ verilemediği anla
tılmalrtadır. Evkaf tahsildarlanna tahsi
lat itinde biraz daha gayret göstermele
ri için emir verilmiıtir. 
Maaı tediyelerinde bu tealılıurun bir 

iki ay daha devam edeceği tahmin edil
mektedir. 

Pollete 

İş idarehaneleri 
Sirkecide Ata Bey 
mahkemeye verildi 

Polis, Sirkecide İf idarehanesi itle
ten Ata Bey hakkında takibat yap
maktadır. 

Ata Beye isnat edilen suçlar metreı 
tedarik etmek, resmi defterini arapça 
yazı ile tutmak, kocalı kadınlan fÜp • 
heli maksatlarla istihdam etmek, be
lediye nizamlarına muhalif hareket 
etmektir. 

Zabıta yalnız Ata Beyi değil, yanın 
da çalıtan Mahir İsmindeki bir genç 
ile bir hanımı da derdest etmiı ve mab 
kemeye vermiıtir. 

Dün bunlar mevcuden adliyeye tev
di edilmiıler ve birinci ıulh hakimi 
Retit Beym huzuruna çıkanlmıtlardır. 
Haklın her üç suçlunun da muhake
melerinin gayrİmevk.uf olarak yapıl
masına karar vermittir. 

Ocak pariadı 
Çukurcuma caddesinde TeTfik. Be

yin 33 numaralı banea.inin ikinci ka .. 
tında oturan Osmtn Efendi sofada 
gazoca.&ını yakmakta iken gaz parla
mıf ve ate§İn sirayetine meydan ve· 
rilmeden söndürülmüştür. 

Sigaradan .. 
Galatada Necatibey caddeainde 0-

lirnpiya otelinin ikinci katında 14 nu-
• maralı odada atılan sigaradan alet 
çıkmıt ve aöndürülmiiftür. 

Ağır surette cerh 
Beşiktaşta Odun iskelesinde odun 

amelesinden Şevket hi.mil olduğu bi
çakla amel~ Resul oğlu Hasan Ağayı 
sol lcol ve böğründen gayet ağır suret
te yaralamııtır. Yaralı Etfal hastaha
nesine yatırılmış, Şevket yakalanmıı
tır. 

• Zehirli peynir • 
Beyoğlunda Karanbkçeşmede ı9 

numaralı hanede oturan terlikçi Hak· 
kı Efendinin ailesi Huene Hanım kal
fası Niyaz:i ve çocuklan dün akşam 
Kasonpaıada Pazar yerinde eık&li 
mazbut bir Bulgardan aldıklan peyni
ri yiyip zehirlenme alaimi göatermitler 
belediye doktonınun gösterdiği lüzum 
üzerine hastahaneye yatınlmıtlardır. 

Firarilere ait 
Emlak mi? 
Tapu müfettişleri tahki

kata başladılar 
Kadastro heyetlerinin Eminönü Ba

lıkpazarında kadaatrn yaparken fira
rilere ait 60 dük.kan ve mağaza hak.
kında -vukubulan ihbar üzerine tapu 
ve kadastro müfettitleri tahkikata bat 
lamıtlardır. 

Kamyonla hırsızlık .. 
Galatada yapılan Amerikanvari hırsız

lığın nasıl yapıldığı anlaşılacak 
Bir cuma günü Galatada bir inıaat 

malzemesi dükki.nını açıp önüne yanaş .. 
tırdıkları bir kamyona 20 top dam mu
tambası ve bir kaç teneke mu§amba kat
ranı yükliyen hll'ıız Hüseyin ile Heran .. 
tın v<> hu mallann çalma olduğunu bile
rek alan Bahaettin Efenmnin muhake
melerine dün başlanmıştır. Herant ile 
Hüseyin kabahatı biribirlerine atfetmiş
lerdir. Babaettin Efendi hırsızlık mal ol
duğunu bilmediğini söylemiştir. Muhake 
me şahit celbi için ba§ka güne bırakıl
mıttır. 

Novotni ve Leyman Efendiler 
ltlettikleri kazinolarda kaçak içki sat

mak ve bulundurmaktan suçlu Yani 
Novotni ile Leyman Efendilerin muha
kemelerine dün devam edilecekti. 

Leyman Efendi tasallubü ıirayinden 
kendisini bilemiyecek kadar ağır hasta 
olduğundan ve ber türlü tebeyyüçten 
vikayesi icap ettiğinden bir ay mutlak 
istirahata ihtiyacı olduğu ve dıfan çık
nwsına imkan bulunmadığına dair tabi
bi adli raporu okunmuş, muhakemesi 10 
eylule bırakılmıttır. 

Yani Nov9tninin kaçak içkileri hak
kında 2önderilen rapor da nokoan oldu-

ğundan yeni rapor celbi için muhakeme
si 2 eylule bınkılmııtır. 

Ceket hırsızı 
Cami ıadırnamından abdest alan IJ.. 

rahim Efendinin ceketini çalmaktan suç
lu Mustafanın muhakemesi dün netice
lenmiş, Mustafa ı ay S· gün hapse, o 
kadar ela emniyet nezareti altında bulun 
durulmıya mahkiim olmu§tur. 

Serseri bir Rus 
Serserilikten ve fÜpheli vaziyette do

laşmaktan suçlu Rus tebaasından Polit
kin zabıta tarafından birinci ceza mah
kemesine tevdi edilmittir. 
Yapılan muhakeme neticesinde iki aya 

kadar İf bulamadığı takdirde doğduğu 
memlekete iadesine karar verilmittir .. 

Kaçak oyun kAgıtları 
Kaçak sigara ve oyun kağıtları ile çak

mak satmaktan suçlu Kari Nork'un mu
hakemeıine dün devam edilınittir. 

Kari Nork bu kağıtlann müstamel ol
duğunu ve oyun oynanamıyacağıru söy .. 
)emiş, kağıtların ehli vukufa gösterilme
si için muhakeme baıka süne brrskılmıt
tır. 

vııayette 

Zirai sergiler 
Yapılan talimatname 
Ankaraya gönderildi 

latanbul Ziraat Müdürlüiü açılacak 
zirai sergiler haklcmda bir talimatna
me yaparak Ziraat Vekaletine taatik. 
için göndermiıti. 

Yek.İllet talimatnamede bazı tadilat 
yaparak söndermiıtir. Bu talimatna
me bütün vilayetlerde açılacak olan 
sergilere de ıamil olacaktır. 

Eylulün son haftasında vilayet bah
çesinde açılacak olan sergi faaliyeti i
lerilemektedir. 

Paviyonlarm yerleri bir iki süne 
kadar teapit edilecektir. 

Defterdarlık teskilAtı 
7 

Defterdarlık yeni teıkilat komisyo
nu dün de toplanmııtır. Teıkilabn 
Beyoğluna ait ihzaratı ikmal edilmit
tir. 

latanbul kısmına ait tetkikat devam 
mektedir. 

Y enj alm.acak memurlar için timdi .. 
ye kadar yüz müracaat viki o!muıtur. 
Fakat bunların çoğu abrunıyacaktır. 

Yeni ihdaa edilen memurluklar, 
mevcut memurlardan liyakatli olan
larla eTifelce imtihana girerek kazan
IDlf memurlardan doldurulacaktır. 

Gene buradaki memurlardan bir 
kıınu terfian taıra malmüdürlük-
lerine tayin edileceklerdir. 

Bundan baıka yeni memurluklara 
alınacak birinci amıf memurlar da bu
rada staj l'Ördükten sonra müteakıp 
senelerde Anadoluya tayin edilecek
lerdir. Her sene ağustosta yapılmakta 
olan imtibanlar da bu oene yapılmıya
caktır. 

Köy imamları 
Köy kanununwa 83 ve 84 üncü mad

deleri mucibince köy dernekleri tara
fından intihap ve müftünün buyurultu 
ıu ile i~ b1i4lıyan köy imamlarmıa 
24 Üncü maddeye söre lizon olan ev
saftan baıka ahvali umumiyelerinin 
de tetkiki ve imamlık buyrultulanmn 
idare i.mirlerinin muvafakati olma
dan verilmemeainin usul ittihazı 4.2. 
931 tarih ve 194/6 No. lı tahriratı u
mumiye ile tebliğ edildiği halde bu 
hususun bazı maballerce nazarı dik
kate alırunıyarak tahriratı umumiye 
hili.fına muamele cereyan ebnekte oJ .. 
duğu anlatılmıştır. 

Badema köy imamlarının tayın ve 
intihaplarmda Vali ve kaymakamla
rın bilhaua alakadar olamalan ve ida
re amirleri tarafından tezkiye edilme
dikçe imamlık için müftüler tarafm
dan kinueye buyunıltu verilmemeai 
tamim olunur.,, 

Hususi vapurcular 
Vapur kıymetlerinin yann 

tebliği bekleniyor 
Hususi vapun:ular tirk.etinin nizam

_,,,.,.;, laalııemler tarafından ihzar edil
miıtir. lsmail lsa !J· İn niumnameyi 
lıragün vapurculara ımzalatııuuı muhte
meldir. 

Diğer taraftan ırapurlan": takdiri ~ır:
metine deıram edilmektedır. Takdiri 
kıymet komiıyonunun yarın meaaiıini 
bitirmesi ve takdir edilen kıymetleri va
purculara tebliğ etmesi beklenmektedir. 
Ondan sonra timlin idare meclisi te
tekkül edecektir. 

Türk olduğu için mi 
hastaneye alınmamış? 
Müstacel bir ıeda .. i için ve ücreti Y&

rilerek kabulü istenen bir Ermeni hasta
nesinin bu haatayı: 

- Türk hutanesine götürün diye 
kabul etmediği iddia olunmaktacl.ır. 

Bu hususta Sıhhiye Müdürlüğü tah
lrilıata lıqlıunıttır. 

Amerikadaki 
Yunanlılar 

Gazi Hz.ne bir tazim 
telyazısı çektiler 

\ 

Amerikada bulunan YunanWarın tet
kil ettikleri Gaban cemiyeti erkanından 
birkaç zatın Ege "8purile f'!lhrimize 1'"'
dikleri yazılmıftL 

Cemiyet reisi 'M. Themis Mavrocor
dato Madam Callimachu, Mr. Patterson ' . M. Rodas, M. Scarpas ve M. Gav-
Georıes'un imzalarile ~ün.~ Hz. ne 
bir tazımat telgrafı çekillDJftir. 

Telırrafta Amerika Yunanlılannın Rei
sicümhur Hz. ne ihtiramlan ve hayran
lıkları arzeclilmektedir. 

OUmrUklerde 

Tophane yolcu salonu tevsi 
edilecek 

Topane yolcu salonunun tevllİi tekar
İiir etmiftİr. htanbul gümrükleri Bat
müdürü Seyfi B. bir muharririmize, güm 
rük ambarlarından bir kısmının ıliıveü 
suretile yolaı salonunun gMIİıletileceği
ni, eşyası muayene edilen yolcuların ica .. 
bınde beklemeleri için bir bekleme yeri 
tesiı edileceiini söylemiıtir. 

Hasan Bey 
Bir haftadanberi teftiıte bulunan b

tanbul gümrük muhafaza Baımüdürü 

Hasan B. in bue-ün avdeti beklenmekte
dir. 
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Tuzla içmeleri!.. 
Gitmedinizse bilmezsiniz. • Bil' 

garip yerdir: Barsaklarından ha.
ta olanlar vaktile bir matrapa alır 
gider, günde 40, 50 bardak yuvar
larmq. . Sonra ne olurmut? Ora. 
sını bilen yok. • • Geçen sene V6. 
tiden döndüiüm :zaman bana bir 
tanıdık, neden İçmelere gitmedi
ğimi aormuttu. • O zamandan be. 
ri merak ederdim. Cuma günü n&• 

sip oldu. Gittim, ıördüm, geldiıııa. 
Ben çoktan beri tren yolcalup 

yapmadığım için bizim trenlerde
ki envai türlü kolaylıkları bilmiyoı 
dum. Bu sefer gördüm. Efendim 1 
Trenlerimizde yapdan en bü~ 
kolaylık gecikmit, saati durmUf, b 
rifeyi yanlıt bellemit yolculara 
treni kac;ırtırmamakbr. Bizim ti· 
mendiferlerde hunun çareai bulu& 
mlJf. Bu çare basit teY ama timdi
ye kadar Avrupa trenlerine tatbili 
etmek akla gelmemittir. Çare fU: 
Treni vaktinden bir çeyrek sonra 
kaldırmak! .• O kadar rahat olu-

ki 1 yor sormayın ... 

Böylece kimseyi geride bırakma. 
dan kalkan bir trenle Pendiğe gel. 
dik! •• Oraya kadar dolu olan t re11 
Pendikte boşaldı. . Acaba hunlar 
lstanbul Belediyesi hududu hari
cinde otuz kurufa et almıya mı gel 
mifler diye. . . yolculara baktım. 
Bütün trende içmelere gidecek beı 
yolcudan ba,ka kimse kalmadı. 
Bekledik, bekledik, heldedik. . lf. 
tar topu bekler gibi, Fener piyan
gosu bekler gibi, Üsküdar Tramva 
yı bekler gibi beldedik .. Ve tah
kik edip anladık ki; önümüzde biı 
ma~ndiz varını,. Onun için bir 
çeyrek teahhiır olacakmı,. • İdare 
haldı! Şimdi bet yolcu için mar
'8Ddiz trenini geri bırakıp bo~ tre
ni oraya gönderecek değiller ya! .. 

Nihayet hareket çanı çalındı •• 
On dakika kadar gittikten son ra 
hiç tahmin etmediğini bir yerde 
durduk.. Ben inmiyecektim. Fa
kat ilerideki kagir bir bina gözü
me m,ti. içmelerin resminde g ö r 
düğüm otele benzettim. Allahım! 
Hicaz Demiryolunda seyahat e t
miyenler, gelsin içme istasyonunda 
insinler. • . 4 metre murabbaı b ir 
salaş.. Üç tane de tah~ sıra! Da
ha tren durmadan dı~rıdan içe r i
ye bir hücum! Aldıma Amerikan 
filmleri geldi. Hani (Farvest) or
manlarında treni durdurup içerisi. 
ne hücum ederler. Ona benzer b ir 
şey! Güç heli indik! Ve otelin is
tikametine doğrulduk. • Yol, bir 
keçiyolu! Her yüz metrede bir, (1-

hz bir akasya fidanı gün~ mey
dan okuyor .• Aklıma Cemal Na
dirin bir fidan alhnda otuz ki,inin 
gölgelenmesini gösteren karikatü
rü geldi ••• 

Yürüdük, epeyce yürüdük ve iç
melere geldik. • • Nasıl tarif ede
yim •. Gözyafı gibi akan bet ufak 
pınatdan doldurup doldurup içi
yorlar. Ha, unutuyordum .. Altmı• 
kurut duhuliye var ama. Bu te~b
büaü bizim bir kaç doktorumuz üs
tüne aldı alalı yemek, içmek, yat
mak meselesi halledilmi•· • O tel 
güzel, lokanta fena değil. . Suyun 
ishal verici tesirine göre yapılmı• 
sıra sıra rahatlık yerleri var. Ben 
yorgun argm dola.ırken müessese
nin doktoru olan zat yüzümden 
hasla olduğumu zannetmif: 

- Rahatsızlığınız nedir?. Ona 
göre içiniz. . diye yanıma sokul
du. Sordum: 

- Nelere iyidir? .• 

- Mide, barsak, karaciğer, böb. 
rek, epema, kan bozukluğu, taf, 
kuru, kireç. • • Lakin geç geldiniz. 
Sabahleyin aç karnına içmeli. Ba
zıları 40 - 50 bardak içer ve mev
lisıru bulur. Günde altı bardakt&JJ 
20 günde 120 bardak içmek lazım
dır. 

Çarnaçar karnıv:ıızı doyurduk. , 
Şu ihtiyar adaının haline bakın! 
Vapura yeti9ecek gibi eli kamın
da nasıl ko9uyor •• Aman hele fU 
titman madam kıçı yuvarlanır gi
bi gidiyor •• On bet gündür bura
da olduğunu aöyliyen fU renıi kaç. 
mı5 efendinin vaziyeti pek tath de
ğiÜ. Derisi dut pestili rengini al
IDIJ- • • A, a ! İtte bu fena ! Çocuk
lara da tifa niyetine ic;irmi9ler. Bi
çare yavrucak oturduiu yerden 
dar fırladı ••• 

içmelerden dönmek için sene 
çölden geçmek ve (Farveat) iıtas
yonunda treni beklemek li.zmıdır. 
Burada da treni kaçırmıya imkan 
yok. Çünkü vaktinden muhakkaU 
yirmi dakika, yanın saat sonra ge• 
lir. . • Dönütte trende neresini bof 
bulursanız orada oturun. Birinci, 
ikinci, üçüncü diye mevki aramıya 
imkan yok! .. Herkes bitap bir hal 

(Lütfen sahifeyi çeviriniz) 
FELEK 
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Askeri bahisler 

Günde 1000 ton bomba 
Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gönderilen cevapları bu 

Spor 

Nihat B. in 
Bir cevabı 

l __ R_A_D_Y_O_P_RO_G_R_A_M_I _.I 
Fransız uçkuları komşu düşman mem
lekete günde bin ton bomba atabilecek 

Bir memleketin havaca olan kudre
~. kendi hava kuvvetlerinin büyük
lüğü, teıkilatı ve bizzat hava puaatla
rınrn kudret ve vasıflarile ölçüldükten 
baıka, hava birliklerinin barıtıklık 
dialökasiyonu, davran (1) kabiliyetle
ri, memleketin coğrafyaca bulunumu, 
düıman ülkesinin coğrafyaca tekli, ve 
.,n son da muhtemel düımanlann ha
vadaki saldmm ve karııkoynıa ııüçle
rile ölçülür. 

lıte, Fransa, gelecek bir hava aava
§1 için üatünlüfü elde etmek üzere 
bütün bu ıartları düıünerek itini dü
zeltıniı biricik memlekettir. denile
bilir. 

Evvelemirde, Fransa, yeryüzünde 
sayımca uçkuau en çok olan bir ülke
dir. Fransanın, bir savaı halinde it 
görebilir uçkusunun aayı11mın 
4500 e varacağı iddia edilmekte
d ir, . ki bou sayı ltalyarun ve İ:ngiltere
nin uçkularırun topuna yaklaımakta
dır. Fransa, bundan baıka, hava sana
yii ile, pek çok uçku ve motor yedek
lerile ve uçucu yedek eıhaam çokluğu 
ile ve uçku İstasyon tesislerinin kala
balığı ile de herkesten ileri gelmek
tedir. Bu vasıtalar sayesinde, Fransa 
bir sava§ halinde yalnız bir alma (2) 
karşı değil ayni zamanda iki alma kar 
şı havadan saldırabildikten başkaca 
öz ülkesini korumak için yetiıecek 
kadar hava savaş vasıtalarını da eli 
altında müdafaaya tahsis edebilecek 
tir.Sonzamanlar.da,bir Fransız mebusu 
Fransanm son altı yıl içinde havacı
lık uğrunda 12 milyar frank yedir
diğini hesaplamı§tır. Franaanın hava 
güçlerinin nefer saym 36,000 dir. Bu
gün Fransız askeri hava hizmetinde 
9 ferik cenerali, 14 liva cenerali, 55 
miralay, 82 kaymakam, 263 binbaıı, 
875 yüzbaıı, 485 mülazım olmak üze
re 1783 zabit vardır. 

Bu kadar insanı, zabiti, bu kadar 
bnl malzemesi olan ve Milli Müdafaa 
bütçeainin büyük bir kısmını yiyen 
bir sınıf ve silah yani hava sınıfı, es
kiden olduğu gibi hala ilcinci derece
de bir sınıf olarak kalamazlardı. Bu 
da ordu gibi, donaruna gibi batlı ba
tına bir sınıf olarak meydana çıka
caktı: Yani ordu, deniz ve hava, üçü 
c;le ayrı ve ayni ehemmiyette bir sınıf 
ola rak. Bu iı, bir çok yıllar evvel ln
gil terede ve bilhassa lta!yada esaslı 
olarak halledilmiı buunuyordu. Fran
sa ise ıimdiye kadar eski usule bağfan
mıı kalmııtı. Nihayet son kanunlar i
le Fransa dahi hava smıfmı b&§lıbaıı
na bir sınıf olarak tanıdır.Yeni teıkilat 
ta üç temel · dikkate alındı: Birincisi, 
operatif bir hava savaıı güdecek bir
likler, ikincisi kara ordusu ile birlikte 
çalııacak birlikler; üçüncüsü de, do
nanma ile birlikte çalııacak birlikler. 

Orduya bağlı ve bugÜn mevcut o
lan üç hava fırkası 4 bava dairesi ha .. 
!inde taksim edilmittir. Her dairenin 
buyruğunda bir çok hava birlikleııi, 
uçku istasyonları, mektepler ve diğer 
uçku tesisleri vardır. lıte bu 4 hava 
_dairesi müstakil hava ordusunu ''ar· 
m ee de l'air,, teıkil eylemektedir. Me
aela Fransada mevcut 4 adet bombar
dıman alayı iki bombardıman livası 
(ikişer alaylı) haline konuaralk bu Ii
vaların beheri iıbu dört daireden biri
sine bağlanmııtır. Geri kalan uçku 
güçleri kara ordusuna bağlanınıttır. 
Kezalik şimdiye kadar deniz kuvvet
leri buyruğu altında bulunan uçku 
birliklerinden de deniz &§trı uçuı ha
reket ve kabiliyetlerine malik olanlar 
müstakil hava orduıuna verilerek uç
ku taııma gemilerile veya aavaı gemi
leri ve kruvazörlerin gÜvertelerinde 
taşınan uc;kularla kıyı koruma iti He 
uğratan uçkular ise doğrudan doğru
ya Bahriye Nezaretinin buyruğu al
tında kalacaklardır. 

işte teıkilat böylece yeniden altüst 
edildikten sonra umum hava güçleri
nin ba§ına bir umumi tnüfettiı tayin 
edilmiıtir. Bu zat, bir savaı halinde 
umum Fransız hava ordusunun Baı
kumandanı oacaktır. 

Harik Hayat 

Fransız Hava Nazırı (Pdyer Kot)un 
oo.n zamanda (Entran Şiran) gazete
ainin bir muhabirine aöylediği sözler 
mi.nilıdır: ''Hava pusatı, timdi arbk 
hükfunetin buyruğu altında mÜ•takil 
bir pusat olarak meydana çıkınııtır. 
Bir ihtilaf ve sav&§ halinde, hava pu
satı, birinci derecede bir saldırım ro
lü oyruyacak haldedir . ., 

Şimdi bu yeni teıkilatta Fransarun 
siklet merkezini nereye verdiğini ya
ni en ziyade hangi kom§usuna kartı 
kuvvetli bulurunak istediğini araıtıra
lım: 

Yeni vücuda getirilen birinci hava 
dairesi (Meç, lstrazburg, Dizon, Nan
ai) havalisini ihtiva etmektedir. Bura
sı Almanya çilıİ. (3) mıntakasıdır. De
mek,ki müstakll hava ordusunu teıkil 
edecek uçku birliklerinin hemen ya
naı iıbu birinci daireye verildiğine gö
re, Fransa en büyük ehemmiyeti ha
li Almanyaya vermektedir. Bu daire
de 2 muhtelif uçku livası, 1 bombar
dıman livası ve 1 av alayı vardır. Top
tan 545 uçku. Bu hava dairesinin he
men gerisinde ise (Paris - Rena) ırun
takasında ikinci bava daireai vücuda 
getirilmiıtir, ki bunda dahi barıııklık 
zamanında 1 ağır bombardunan livası 
ve 1 muhtelit liva vardır.Bu ikinci da
irenin kuvvetleri adeta ikinci bir bas
km ve saldırım dalgaoı olarak geride 
hazır bulunuyor. Bundaki uçku sayı
•• da 290 dır. 

Geriye kalan 3 üncji daire Tours'ta 
ve 4 üncü daire de ltalya sınmna 
yakın aayrlan (Liyon) dadır. Her iki
sinde toptan 350 uçku vardır. Fakat 
hiç bir bombardıman uçkusu yoktur. 
Görülüyor, ki Franaızlar, son teıkilat
larında gene birinci ehemmiyeti AI
manyaya vermiıler ve ltalyada uçku
culuğun aon yıllarda yapmıı olduğu 
ilerlemelere çok kulak aamamıılardır. 

Fakat uçku pusatı, bir yerden di
ğer yere çabucak kaydınlabilir ve
gönderilebilir bir pusattır. Elverir ki 
kaydınlacak yerlerde vakit ve zama
nile lüzumu kadar istasyonlar hazır
lanınıt olsun. Fransa, ltalyan çıtıne 
muvazi olarak akan (Ron) irmağı bo
yunca pek çok istasyon ağları vücuda 
getirmi§ olduğundan tabii bir lüzum 
halinde istediği sayıda uçkuyu Alman 
aınır mmtakaaından kaldırarak ltal
yan ımır mıntaka&ına gönderir ve ora .. 
da kullanır. 

Şimdi, §U neticeye vanyonız: Fran· 
sız müstakil hava ordusu, bugÜn her
hangi bir komıu hükumetile sava§ 
halinde, ilk baskm ve duru§ ile bu kom 
§U hükfuneti mühim surette zedeliye
bilir. Fransanın bugün malik olduğu 
4 bombardıman alayında 110 yengi! 
ve 180 ağır bombardıman uçkusu var
dır. Yengi! uçkular, zamanımızda, or
talama 600 kilo, ağırlar ise 1 ton bom
bayı ıraklıklara kadar ta§ıyıp atarlar. 
Bu halde bu alay uçkulan bir defada 
246 ton bomba atabiliyorlar. Diğer 
yedek uçkularla ve keıif uçkularm
dan dahi ;stifade etmek suretile bu 
sayı 600 tona kadar çıkarılabilir. Kı
sa mesafeler için uçkularm günde iki 
defa uçtuğunu kabul edersek Fransız
larm günde komıu bir düıman mem
leketine 1000 ton bomba savurabile
ceklerini kabul ederiz. 

1000 ton bomba. Korkunç bir ıey. 
Bu kadar çok yıkma ve yakma madde
ai ancak ( 6-8) trenle t&§mabilir. Bir 
günde 1000 ton bomba, Almanyanın 
aanayileımiı bir geni§ mıntakaıını, ve
ya Londra gibi büyük bir ıehri berbat 
eder. Roma gibi bir ıehri ise harabe 
haline koyar. Bu 1000 tonluk saldırım, 
sırtı sıra bet on, defa tekrarlanıraa, da
ha ilk günlerde düımanın canalacak 
yerlerini kötürüm eder, dÜ§mana pea 
dedirtecek kadar tesir salar. 

CINOCLU 

( 1) Davran = SilahbO§ına olma 
(2) Alm = Cephe 
(3) Çit == Hudut 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında 
ÜNYON SİGORTASINA 

Tiirkiyede bilAfama icrayı 

Kain 
yaptırınız. 

muamele etmekte 

ÜNYON 
olan 

sütunda neşrediyoruz 
SART kelimesi 
' ŞART kelimesinin türkçe karşıliğı var 

mı? Sual bir az acayip değil mi? ŞART 
öz Türk dilinin malıdır. 
Türkıe SOZ, Sanskrit SHAS, SHAZ, 

ki dille öğretmek manasına gelir, 
SHASTER, SHASTRA kelimeleri 

(bakimin sözünü, kanunu herkese öğre
ten cetvel, yazılı söz cetveli, kanun lev
hası, ŞART) kanunname, hep SOZ ana 
kelimesinden doğmuşturlar. Hakimin 
SOZ YAZISI na, talimatlanna ŞART 
ismi verilmiştir. 

ŞART, Şark Türk ülkelerinde bir ka
banın, bakanın batimin yahut hakimin 
yaziyle herkesi' haberdar ettiği Şartlaş
ma, Söz cetvelinet Söz haritasına denir. 
Her kesin öğrenebilmesi için vazedilmiı 
harita şeklinde, levha, kanu.n cetveli, 
ŞARTNAME, dini ve ıiyasİ kanunlar, 
hükümdarın hukukunu tayin eden şart
lar, akitler, mezuniyetler, ŞART umu
mi isimle yadedilirler. 

ŞART kelimesi siyasi, denizcilik, hu
kukçuluk ve kanun ıstılahı olarak bir 
çok manalan ihtiva eder. Türk dilinden 
Türk - Avrupa dillerine geçıni§tir. La
tince CHART A, CHARTULA <kağıt
çık), CARD, fransızca CHARTE 
CHARtre (kağıt), ingilizce CHART, 
yani Ievhalanmış, çerçevelenıniı, çelvel 
haline vazedilıniı, kitap ~kline konmuş 
şartlar, kanunname, ŞART kelimesi arap 
ça ve Sami lisanlarCla bep ayni manayı 
andırır. 

Hulasa, ŞART türkçe olup SOZ, (bo
rata), kağıt, KAGIZ, KAGl-RT - ka
ğıt, HARIT A kelimeleriyle bir aile teş-
kil eder. '• 

Artin Cebeli 
9 Bahçeli Hamam so

kak Beyoğlu 

* * * 
Türkçede (şart) kelmesi, (kayıt) sözü 

gibi (bağlantı) yı tazammiin eden bir 
mana ifade eder. Bu sebeple (şart) ın 

öz türkçe kar§ıhğını; (bağlantı ve bağ
lanma) suretinde kabul edebiliriz. Aşa
ğıdaki örneklerle bu karşılığın yerinde 
olduğu anlaşılır: 

ORNEK 1 - <Demir, teklifimi bila 
kaydü şart kabul etti) (Demir, dileği
mi beni biç bir bağlantıya katlandırma· 
dan yaptı). 

ORNEK 2 - <Hangi terait tahtında 
beni yanınızda istihdam edersiniz?) 

(Beni yanınızda çalıştırmak için ne 
gibi bağlantılara katlandırırsımz?). 

ORNEK 3 - (Dermeyan ettiği şera
it, o kaıfar ağır ki .. ) 

<One sürdüğü bağlantılar o kadar a
ğır ki ... ) gibi buna benzer daha bir ni
ce eı örneklerde (Şart) m öz türkçe kar
§ılığı; (bağ, bağlanma, ve bağlantı) oldu 
ğu ortadadır. 

Polis Mektebi Dahiliye 
Birinci Komiseri 

Derviş Emin . """' 
Şart: «se» edatı §art olduğuna göre 

şart için Selik deriz. 

Bu İJİ üzerine almak İçin seliğin ne
dir? gibi. 
Kayıt ve kabul şartlan nelermiş? 
Yazılma ve alınma seliklerin nelermiş? 

gibi. 
Mahiyet: Esas kelimesinin mukabili 

Oz olduğuna göre mahiyet için 

Özgü deriz. 
Bu mahiyeti belli olmayan bir davet-

tir. 
Bu ÖzgÜsü belirsiz bir çağırmadır. 
Mahiyetini bilmediğim işe karışmam. 
Ozgüsünü bilmediğim ite karıımam, 

gibi. 
Huviyet: Kim ve idüğü kelimelerinden 

t".imidük - Hüviyet deriz. 
Denizde bulunan ölünün hüviyeti an

laşıldı mı? 

Denizde bulunan ölünün kimidüğü an
laşıldı mı? 

Hüviyet varakası - Kimidük yazgısı. 
.Şab•iyet: Oz ve Var kelimelerinden 

Ozvar - şahsiyet. 

Yüksek §ahsiyetler mütevazi olurlar. 
Yüksek özvarlar alçak gönüllü olur

lar. 
Kayıt: izlemek, Çizitmek. 

Aksaray; Nadi Eniı 

Varlık 

Kumpanya~ına bir kere uğramadan Iİgorta 
Telefon: Beyoğlu 4.4888 

yaptırmayınız. 

4908 

Bu aanat ve fikir mecmuaımm ü .. 
çüncü sayısı da çıkmııtır. Bu sayıda 
Abdülhak Şinaai, Kazım Nami, Reşat 
Şemsettin, Yaıar Nabi, Elif Naci, Na
hit Sırrı, _Halit Ziya, Sabri Esat, Ah
met Kutaı, Behçet Kemal, Hamit Zü
beyir, A. Gaffar Beylerin hikaye, ma-

' 

kale ve tiirleri, tiyatroya dair alika 
uyandıracak bir makale vardır. Tavsi
ye ederiz. 

Askeri F abrikalan için 30 
ton Elektrolit bakırı pazarlık 
la mübayaa edilecektir. Şart
nameyi görmek isteyenler 21 
Ağustos 933 pazartesi gunu 
ve pazarlığa girmek arzu eden : 
ler 24 ağustos 933 perşembe ! 
gÜnÜ saat 14 te 750 lira temi 

nat paralarile Bakırköyünde ba 
rut fabrikalarında satın alma 
komisyonuna müracaat etsin 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak flıt1'i verilmez.- Müddeti 
geçen hÜıhaJ.,r 10 kuruttur.- Gazete ve 
ma.tbaa1a ait iıJer için tnüdhiyete mü
racaat edilit'. Gazetemiz iJinların mea'u
liyetini kabuJ etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy Askeri Raaat merkezinden ye

rilen malUmatıı ııöre, bugü.n hava açık Ye 
aa.kin olarak ı:!evam edecektir. 

F enerbahçe Kulübü antrenörü 
Şvenk Efendiye 

Dün Galatasaray birinci futbol takımı 1 
kaptanı Nihat Asım B. den şu mektubu 
aldık: 

Efendim, 
«17-8-933 tarihli Milliyet gazetesin

de intişar eden yazınızı okudum. Gaze
te sütunlarında Spor dedikodusu yap
mağı Sporculuk prensiplerine muhalif 
bulurum. Türk gençliğinin bir cüzünü 
futbola çalıştıran bir hocanın bu şekilde
ki neşriyatı beni fazla müteessir ve mü
teessif ettiği için prensip harici cevap 
veriyorum. 

Evvela her şeyde ve her yerde §ahsa 
hürmet etmek esas olduğu gibi reklam
cılıkta da bu yolu takip etmek mecbu
riyeti vardır. 

' , Maalesef reklamdan başka bir şey ol
mayan yazınızda buna riayet etmemi§ .. 
siniz. Petteye gitmişsiniz, oradaki antre
nir kursuna devam ebnİ§siniz, 
birinci, be§inci ve yahut sonuncu 
olmuşsunuz, her ne kadar parlak teklif
ler karşısında bulunmuşsanız da Tür
kiyede çalıımağı tercih ettiğinizden lüt· 
fen avdeti kabul etmi§siniz. Ala, güzel 
fakat bunlardan bize ne? şahsi işleriniz 
bizleri ne dereceye kadar alakadar ede
bilir? Hiç değil mi? 

Gelelim bilgi meselesine; lngiliz An
trenörlerinin bilgisizliğinden ve Macar 
antrenörlerinin bütün antrenörlerin fev .. 
kinde bulunduğundan bahsediyorsunuz. 
Belki bu dediğiniz doğru olabilir, fakat 
her iM/acar antrenör iyidir diye bir kai
dei umumiye meydana koymak pek gü
lünç olur. Ben tecrübelerime istinaden 

bunun böyle olduğunu maalesef kabul 
edemiyeceğim. 

Çünkü, 1924 senesinden bugüne kadar 
geçen Spor hayatımda d'evamlr olarak 
iki antrenörle çalıştım ve kendilerile ya· 
kınen tamştnn. [iki Mister Hunter ikin
cisi Macar Totbella Efendi idi. Mister 
Pegnamla temasım pek kısa olduğun

dan kendisinden aynca bahsebniyece
ğim. Mister Hunter 1924 de Milli takı
mı Paris Olimpiyatına hazırladı. Netice
de Olimpiyatta Çek Milli takımına karşı 
çok güzel bir netice aldıktan sonra işti
rak ettiğimiz sima! turnesinde de Türk 
futbolunun taktir ve gıbte ile bahsedil-
mesine büyük amil oldu. Bilahare klübü
mün antrenörlüğü zamanındaki netice· 
!erde efkarı umumiyenin malumudur. 

Totbella Efendiye gelince; bu zat 
1928 senesinde Amsterdam olimpiyadına 
iştirak edecek takımı antrene etmek ü
zere Macar futbol federasyonu reisi 
doktor Fodolun tavsiyesile memleketi

mize geldi. (Dediğimiz gibi naehil he
yetlerin intibabile gönderilmemiştir). 

Elde ettiği netice malôm. Hem Çek top· 
raklan dahilinde hem de Amsterdam 0-
limpiyadrnıla kepaze olduk. Bunlar yet
miyormuf gibi kendisini kurtarmak ve 
tezkiye etmek için hazırladığı raporun. 
da Türk futboluna çok büyük hizmeti& 
ri görülen bir kısım kıymetli arkadaşla
ra bütün kabahatları tahmil ederek 
Milli takımdan diskalifiye edilmelerine 
sebep oldu. lşte aradaki fark. 

Sizin bilginiz hakkmda beyanı müta
lea etmeği hali hazırda memleketimizin 
büyük bir klübünün antrenörü bulunma
mız hasebile doğru bulmuyorum. Hak-
kınızdaki düşüncelerimi kendime saklı

yorum. Bu kadar bana kafi, ancak sizin 
de yeni antrenörümüzü intihap eden 
klübüme ve antrenörümüz lMlfster Padi· 
futa hürmet etmeniz lazımdır. Cumhuri
yet gazetesi hakikatlara istinat ederek 
lngiliz antrenörlerini tercih ediyorsa o 
makama cevabmızı tahsiyetleri karıttır

madan vermiş olsaydınız daha doğru ve 
daha sportmence hareket etmit olurdu
nuz. 

Bizim yeni hoc~mızm bilğisine ve o
nun şahsına hürmE;timiz vardır. Aleyhin
de sarf olunacak her hanO"i bir söz veya 
cümle bizleri çok mütees;ir etmektedir . 

O nasd kendi vazifesile metııulsa di
ğerlerinin de ayni şekilde hareket etme
lerini pek samimi olarak arzu ederiz. 
Esasen antrenörlerin filiyat sahasından 
ayrılarak gazete sütünlannda münakaşa 
ile uğraımalarınm ne der:eceye kadar 
doğru veyahut makul olduğu takdirini 
efkan umumiyeye terk ederim. 
Şvenk Efendi; önümüzde pek yakın· 

da başlayacak uzun bir futbol mevsimi 
var. Taktik, teknik, anatomya, masaj ve 
sairenizi o zaman gösteriniz, meydan si .. 
zindir ••. Hürmetlerim.» 

Galatasaray birinci Futbol 
takımı kaptanı 
Nihat ASIM 

ISTANBUL: 
18 Gramofon 
19 Saz, Müterre-f H . Faik B. •e arkadatları 
20 Belki• hanım. 
20,30 Ta.nburi Refik Bey ve arkadatlan. 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajan••~ Borsa haberi ıaat ayarı 

ANK,a,RA. 1538 m. 
12,30 : Crilfomon. 
18, : Salon orkestrası... 
19, : Alaturka aaz. 
20,15 : Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1411 m. 
21: Orkestra konseri. 21,SO: Haberler, 22,05: 
Mizah. 23: Dana muıjkiıi. 23,30: Spor. 24,50: 
Caı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20: Maur halk ıarkıları. 21,15: Şiirler. 21,45: 
Muhtelif haberler. 22: Macar eserlerinden mÜ• 
rekkep konser. 23,35: Haberler. - Konser 
(yaylı aletler ile) 24,35: Sigan muıilıdaı, 

VIY ANA, 518 m. 
21,30: Senfonik. radyo orkeatra.ıı. 23,20: Ak· 
tam konaeri. 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
21: Haberler. - pli.k. 21,35: opera temsili. 

PRAG 488 m. 
20, 10: Mandolin konseri. 20,35: Muhtelif. 20.SS 
konser. 21,45: Ti.yatro. 22,.30: yaza mah•us brl 
bah~~ müsameresi.. 23.25: Plik. 
BUKREŞ, 394 m. 

11: Konser. 12: Halk muaikisi. 13: Pli.k. 13,45: 
Haberler. 14: Hafif Muıı lki. 18: Romen musi· 
kisi. 19: Haberler. - Konser:.n c!evaını. 20,25: 
Hafif mus1ki. 21 ,0S: Radyo orkestra••· 22: d~ 
vamı. 

BRESLAU, 325 m . 
20: MilH neıriyat.. 20,35: Halihazır. 21,15: Ka
rıtık neıriyat. 23.SS: H'afif musiki. ve parçalan 

21 ağustos pazartesi 
ISTANBUL: 

18 Gramofon. 
'.'3,30 Fransızca del"a, Müptedilere mahsua, 
19 Hikmet Ri.za Hanım 
19,45 Nihal Tevfik Hanım 
20,30 Mun.ir NUJ"ettin Bey ve arkadaıları 
21,30 Gr•mofon 
22,00 Anadolu AjanSI, Borsa haberi ıaat ayarı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestrası. 
19, : ,A!3turka saz. 
20,15: Aja n• haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

18,20: Oda musik;si. 20,25: Karıt•k. 21: Plak. 
ile "Manon,, operası. 23,45: Plak He dans mu· 
siki si. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,20: Pi.ilk. 22,55: Mandits ıalon takımı uvals 
v e fantaziler,.. 23,40: Sigan musikisi. 

ViYANA, 518 m . 
21.35: Orkestra "Senfonik takımı,,. 22,35: Mü· 
sahabe. 231 20: Radyo orkestrası. 

MILANO • TOR[NO - FLORANSA 
21,30: Ciordano'nun eserlerinden °Andrea Che 
mier11 operası. 

PRAG 488 m. 
20,40: Konferana. 20,05: Bando muzika. 22,35; 
Viol.ıi aletile .sonatlar. 23: Haberler. 

ROMA, 441 m. 
21,20: Pl.&.k. 21,50: Orke•tra konseri • 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Pli.k. 13.45: Haberler. 14: Orkestra kon
aeri. 11pl8.k Üe.,, 18: Radyo orkestrası. 19.20: 
devamı. 20,25: Halk musikisi. 21: Plak ile o
da musikisi. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Hafif musiki "taııannili.,, 23: Son haberler 
23,30: Fenni neıriyat. 

22 ağustos salı 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
18,30 Fran•ızca ders_. llerlemiı olanlara mahaua 

19 Mahmure Hamın 
19,45 Fazilet Hanım 
20,30 Eftalya Hanım Sadi Bey Ye arkadaıları 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajansı, Borsa haberi saat ayarı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ı Gramofon. 
18, : Sa!on orke&trası. 
18,4 S ~ A!aturka. aaz . 
19,45 : Dana musikisi. 
20,15 : Ajans haberleri. 
VARŞOVA, 1'11 m . 
21,05: OrJ..l!stra. 23,05: Danı musik*•'· 23,30: 
Spor haberleri. 23,45: Danı musikisinin devamı 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

21,o5: Bir perdelik temsil. 22,50: Haberler 
Sig:-.ın muaikii. 24: En yeni danı parçalan. 

VIY ANA, 518 m. 
20: Sigan haberleri. 20.35: Muhtelif. 22: Sen
fonik takım tarafından hilfif parçalar. 23,50: 
plik "Dana haberleri,,. 

MILANO • TORlNO - FLORANSA 
21,35: "Scugnizza., ismindeki operet temsili. 

PRAG 488 m. 
20,SS: OfEenhac;::ba.'ın eserlerinden "ıüzel He• 
lena, , isir.1.Ji o,eret temaili. 

ROMA, 441 m. 
21 ,20: Plak. 21.50: orkestra. - Tiyatro. 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Pli.k 14: Plak. 18: Radyo orkeıtraaı. 19: 
Haberler. 19,20: Konserin devamı. 20,20: muh 
telif aletler ile parç.al;ır. 21: Tasanni. 21,20: 
orke•tra.. 22,20: Keza. 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli neşriyat. 21: Taganni 22ı2(): Skeç. • 
24: Hafif musiki ve dans. 

23 ağustos çarşamba 
lSTANBUL : 

18 Gramofon 
19 Cennet Hl!llllm 
19,45 Hazım bey tarafından Karagöz 
20,30 Urli Sabahattin hey Kemani Nobar ef. 

ırefakatile Hamiyyet Hanım 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajansı~ Borsa haberi •aat ayarı 

ANKARA. 1538 m. 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestrası. 
19, : Danı muıikisi. 
20,15 : Aja.nı haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

19 35: Hafif havalar ve ıarkılar. 21.SO: ~aber· 
le;. 22,10: Hafif nıuaüıi. 23: Dana musikı. 23,45 
devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Konser. 22,30: Haberler. 22,55: Piyano 
kon•fı"İ, 23,30: Haberler. 23,40: Şarlalı Sisan 
musikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
21ı35: Muhtelif. 22,45: Ha.herler. 22,55: Danı 

Rusya ya G~N~~Blt~~EI Amele 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Staj görmek üzere Rusyaya gönderilmeleri talebile Bankaya 

müracaat etmiş olup isimleri aşa ğıda gösterilen Efendilerin 20 A
ğustos Pazar günü saat 10 dan itibaren Bankamıza bizzat gelme

leri ilan olunur. 

Vefik Emin Ali, Sadrettin, Ahmet Fazlı, Ahmet Hikmet, 
Muzaffer 'Mustafa İzmir, Mustafa Hikmet, Hasan lsmail Hakkı 

Sinasi Is~ail Hakkı Bakırköy, Reşat, Hamdi Tahsin, Osman 
Hüse;in Mensucat Ressamı Nuri, Fabrika Ressamı Hayrettin, 
Abdullah Niyazi, Rahmi Bakırköy, Kemal Topkapı, Bahaettin Ay
vansaray, Necati Bakırköy, Sadet tin Şişli,Mahmut Saiıın, Nuri L.ütf!, 
Dokumacı Nihat Ali, Mehmet Emin Süleymaniye, Ahmet Hilmı, 
lbrahim Halil, Saim Mehmet, Muharrem Mahmut Fesane, A
dem İbrahim Alaettin Tahsin, Is mail Seyit, Muharrem Mahmut, 
Fethi Mehm:t, Haydar Beyazıt, Cevat Cibali, fazd Cibali, Şevki 
Cerrahpaşa, Mahmut Şevket, Hil mi Hakkı, Ziya Necip, Muharrem 
Abidin, Hasan Niyazi, Ahmet Rasim, Münir Enver, Sermet Oaman, 

F. ler. (326) <4218) 

19-8-933 tarihinde l!ava tazyiki 762 mi
limetre, uca?·!1k en ç~ k 26, en az 19 dere
ce olarak l: a7ı.! ed.ilmiitir.~ 

-~--c.----- ... Kemal Hereke, Bürhan Kamil, Ah met Hasan. 
1 _E!!ml ___ _ 

pJ&klan, 
MILAN O • TORINO - FLORANSA 

20,45: Plak. - Tiyatro. 24: Haberler. 
PRAG 488 m. 

20~15: Yoldan'ın . eaerlerinden konser. 20~: 
Muaahabe. 21: Pıyano konseri 21.25: Xonaer. 

ROMA, 441 m. 
21,05: Pli.lı. 21,35: SaJieri'nin eıerleri1tden "La 
.-rotta di Trofonio., operasr. 
BÜKREŞ, 394 m. 

18: Hafif musiki. 19: Haberler. 19,20: Akıam 
konseri. 20.25: MilJl mu.siki. 21: Kem:an kon
seri. 21.SO: Flüt aolo. 22,20: Viyolonsel iJe 
parçalar. 

BRESLAU, 325 m. 
20: ~ilü ~eşriı:at 0 'Senfonjk konser,r 21: Diin 
ya aıyuehoe hır nazar. 2 1.25: Piyano konseri. 
22,1~: . ~nıckner'in senfoni.al. 24,15: Şirammel 
rnuaıkısı. 

24 ağustos perşembe 
ISTANBUL t 

18 Gramofon 
18,30 Fra.nıızca ders, Jlerlemiı olanlara rnah 

•U• 
19 Kemal Niyazi bey vo arkadaılan. 
20 Nebil Oilu lsmail Hakkı Bey. 
20,30 Kemani Reıat bey ve arkadaıla.rırun 

refakatile Vedia Riı:.a Hanım ve Mu
zaffer Bey. 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajaoaı1 Borsa haberi .aaat ayan 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : CrıunoEon. 
18, : Sa.lon orkestrası. 
18,45 : Viyolonsel konseri 
19,45 : A!aturka saz. 
20,15 : Ajanı haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21,05: Taa:ann.i.li orkestra konseri. 23: Dans 
musikisi. 23.30: Haberler. 23,45: Dana musi
kisinin devilmı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,0S: Haric.i siyar;et. 22.55: Çift piyano ile 
konser. 23,40: Trio konseri. 

ViYANA, 518 m. 
20,20: .. Mısırlı Helena,, Die aeıiptiache He
lena,, isimll orıera. "Salzbura:' tarı. naklen.r 231 
Müsahabeler, 23.35: PIAk konı eı-i. 

MILANO • TORINO . FLORANSA 
21,35: Bir temıil. 

PRAG 488 m. 
20,15: Promenat konaerin.i nakil. 21,15: Sen • 
fonik konser. 23: Son haberler. 23,20: Salon 
orkestra.ar. 

ROMA, 441 m. 
21 .20 : Pl.ik, 21,50: Orkes tra konseri. 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Plik. - Haberler. 14: Ha~jf musiki. 18: 
Caz. 20,ZS: Hafif musiki. 21 : Taganni 21 ,25 : 
Senfo nils kaoaer. 22.20: Orkestra. 

BRESLAU, 325 m. 
21: Halk konseri. 23,55: Büyük danı musikisi. 

25 ağustos cuma 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe gramofon 
18 Graınofon 
19 Ostüdyo saz heyeti refaktile Nezihe Hanım 
20 Osman Pehlivan 
20,30 Hawmlar heyeti 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Ajansı, Borsa .b.beri ıaat ayarı 

ANKARA, 1538 m . 
12,30 : GramoSon. 
18, : Piyono konseri. 
18,45 : Fransızca eler•. 
19,20 : Gramofon. 
20,15 : Ajanshaberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21 :Senfonik konser. 23: Dans musikisi. 23,.30: 
SpQr. 2.3,45: Caz. 
BUDAPEŞTE, 20.35: 5 aletli Zimbal kon

sel"i. 21.25: Muhtelif. 23.,35: Opera orke.tralJ 
tarafından konser. 

ViYANA, 518 m. 
21,05: Orkestra konseri. 22,30: Haberler v• 
•aire. 22,50: Hafif muaiki. 

M[LANO • TORINO • FLORANSA 
21,20~ Hafif musiki. 21,35: V....,.ete. 

PRAG4 488 m. 
21,15: Milli ihtil&I zama.nına &it ıarlul&r. 21,301 
val• ve mart lar. 22: Orkestra. 23,20: Ruıça 
neıriyat, 

ROMA, 441 m. 
21,20: Plak. 22,20: " Troya kavalyeıi" isimli 
temsil. 23: Balo musikisi. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13,,50: Haberler. - Pl&k. 14: Orkeatra. 18: 
Hafif musiki. 19: Haberler. 19,20: Halk musİ· 
kiai. 20,45: Bizet'nin: " Carmen,. opera&L 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli neıriyat. 21,15: Neıeli neıriyat. "Beı 
tinden naklen,.. 23: Son haberler. 23,25: YenJ 
Alman afuel sanatler.ine dair 23,45: . Harnıonik 
konseri. 24,10: Budapetteden: Siaan musikisi 
sonra Viyana muıikiıi. 

26 ağustos cumartesi 
lSTANBUL : 

18 Gr•mofon 
18,30 Fransızca derı, Müptediler• mahsu• 
19 Udi Refik Talat Bey ve arkadaılan. 
20 Bedayii Muıiki beyeti 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu aans, Borıa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 : Gramofion.. 
18, : Salon orlıı::estrası. 
18,45 : A!atUJ"ka. uz. 
19,45 : Ajans haberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

21,05: Neıeli muiki. 22,10: Haberler. ~,35: 
Cbopenin esttlerinden mürekkep konser. 23: 
Danı musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: A•keri mu•iki. 22: Haberler. 22.25: Ma 
car pl&klan. 23,30: Siıan muaikiai. 

ViYANA, 518 m. 
21,35: "Aodrea Chenier., jaimli musikili tem
sil "Giordno'nun eserlerinden.,. 

MILANO, TORINO. FLORANSA 
20,45: Pli..k. 21: Varyete. Müteakiben bir pi
ye•. Sonra Balet muıikiai. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Kuator konaeri. 20,45: Tıbbi müaahabe 
21: Şarla popürileri. 22,20: Orkeıtra. 23.20: 
Bando muz.ika, 

ROMA, 441 m. 
21,20: Pli.k. 21,35: mu.sik.ile tem.il. 
BÜKREŞ. 394 m. 

13: Promenat konseri. 13.SO: Haberler. 14 
Hafif mu.iki. 18: Romen musikisi. 19: Haber 
ler. 19t20: Konserin devamı. 20ı2C): Ea.atrii 
mintal konseri. 21: Tasanni. 21,25: Alr.ıam ko. 
ıeri. 22,20: De.-a.nu. 

BRESLAU, 325 aı. 
20: Milli neıri7at. 21,ZS: YoLana "aeee kutu. 
op•r•ti. 

İL.AN 
Biz zirde vaziulimza H. ve J, 

Blumental Biraderler tirketinin tas 
fiye memurları, tirket alacakldarı

nın 20 Ağustos 933 tarihinden iti-

baren 15 gün zarfında latanbulda, 

Katircioğlu hanında 27-35 numa

ralarda trketin merkezi idareaine 

müracaatla alacaklannı kayit ve 

haklarını tespit etmeleri lüzumu

nu ilan eyleriz. Hali taıfiyede H. 
ve J. Blumental Şirketi taafiye me 
murları. 

Avukat lzak Hazan 

Avukat Salomon Adato (6506) 
5625 
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Universitede bir müşavir Mısırlı misafirler MEMLEKET 

h • k•J d•Jd• Dün Belediye tarafından H .Al ERLEll• eyeti teş 1 e 1 ı.. şereflerine ziyafet verildi ~ 1 
Refik B. dün Ankara ya gitti. Ders senesi - -- -- - Feci şey ' Andiflide spor Havza kaplıcaları 
başına kadar noksanlar tamamlanacak Seller on beş kişiyi aldı, Gençler Birliği çalışıyor, Yeni belediye heyetinde 

Maarif vekil Vekili Dr. Refik B. dün 1 
aktamki trenle Ankaraya gitmlttir. Re
fik Beyin yann şehrimize dönmesi muh· 
temeldir. Refik B., Ankara da orta tedri· 
aaı kadrosunda yeni tayinleri tasdik e
decektir. Yeniden ıehrimizde 5 ve Ana· 
doluda 20 kadar liıe ve ortamektep açı· 
lacağı için buralara yeniden tayin edi· 
len birçok muallimler vardır. 

Refik B. dün sabahtan akıama kadar 
Universitede meuul oldu. Islahat heye
ti dün ıon defa Vekil beyin riyasetinde 
toplandı. Refik B. öğleden sonra emin· 
lik makamı odasında bazı ziyaretleri ve 
hu meyanda ecnebi profesörleri kabul 
etti. 
Islahat komitesi evrakı devretti 

hlahat komitesi mevcut evrakı dün 
Universite idare heyetine devretti. Ko
mite azası V ekaleıteki vazifelerine döne
ceklerdir. Buna mukabil talim ve terbiye 
heyeti reisi lhamı Beyin riyaseti albn· 
da yeni bir heyet teıekkül etmittir. Bu 
heyette, eski ulahat heyetinden yalnı:z 

Osman B. vardır. Reis Ihsan B. Anka
radan ıehrimize gelmit ve dün Maarif 
vekil Vekili Refik Beyle görüıecek bazı 
talimat almıştır. Yeni heyet Ihsan Bey
le Pr. M. Malche ve Ankara liıeai mü· 
dürü Oıman Beyden mürekkeptir. ı.. 

lahat meselesi bitmek üzere olduğundan 
bu yeni heyet burada vekalet müıaviri 
olarak bir kaç ay çalııacaktır. Üniversi
te emini Dr. Neşet Omer Beyin riyase
tinde. fakülte reislerinden mürekkep ida
re heyeti içtimalarında Vekalet müıavir
lik heyeti de hazır bulunacaktır. 

Refik 8. in yeni beyanatı 
Maarif vekil Vekili Dr. Refik B. dün 

akıam Ankaraya hareketindan evvel bir 
muharririmize tU beyanatta bulunmut
tur: 

- Darülfünunun lağvı ve U niversite
nin tesiıi mesaili ile meıgul olmak üze
re V ekilet erkinmın iıtirekile toplan
makta olan komitenin vazifesi bugün hi
tam bulınuttur. lııirak eden vekalet yük 
sek memurlan eıki vazifelerine iltihak 
etmek için emir almıtlardrr. Talim ve 
terbiye daireıi reisi lhsaıı Beyefendinin 
reisliğinde bugünden itibaren, Darülfü. 
nunun ulahında müıavir Pr. M. Malche 
in de ittirek edeceği bir heyet Univerti· 
te emini ve fakülte reisleri de dahil ol
mak üzere, toplanmak emrini almıılar· 
dır. Bu ıuretle yeni Universitenin derı 
batlayıncaya kadar. yapmağa mecbur ol
duğu itler bir arada ve ber fakülteye ait 
olarak devam edecektir." 

ikmal edilecek İfler 
Universitenin yapılması lizmı gelen 

belli batlı itleri meyanında kadrolann 
tamamlanması, nakillerin ikmali, dahili 
talimatname ve nizamnamelerin tanzimi
<lir. Kadroya yeniden bazı profesör mu
avinleri alınmııtır. Vekil bunlan bugün
lerde taıclik edecek ve liste ilan edilecek 
tir. 

Nakil itleri de letrinievvel baıına ka
dar tamamen ikmal edilmit olacakbr. 

Yeni Univeraite kadrosuna dahil olan 
profesör ve muavinler, maaılarını ders
lere basladıkları zaman alacaklardır. Kad 
roya yeniden dahil olanlardan yalnız fen 
fakültesi reisi Kerim B. ağustostan iti
baren maa§ını almağa baılamıştır. Çün
kü Kerim B. vazifesine batlamış bulun
maktadır. 

Mısırlı misafirler açık latanbul 
kahvelerinden birinde 

Doktor ve gaeztecilerden mürekkep 
olan Mı?ırlı misafirlerimiz geceyi Pe .. 
rapalas otelinde geçinnit ve dün öğ. 
leye kadar otelde iıtirahat ebnitler
dir. 

Misafirlerimiz, öğleden sonra Mat
buat Cemiyeti azasından Mehmet Nu
reddin ve Ömer Rıza Beylerin delale-
tile camileri., Asirıatika müzesini, 
askeri müzeyi ve Topkapı ~arayını 
gezmiıler ve Taksim Cümhuriyet abi. 
desine çelenk koymuşlardır. 

Misafirlerimiz.in ıerefine dün ak
ıam lstanbul Belediyesi tarafından Pe
rapalas otelinde bir ziyafet verilmiı
tir. Ziyafette Vali Muhiddin, muavini 
Ali Rıza Beylerle vilayet erkanı ve 
İstanbul Mı\lbuat Cemiyetinden ba- • 
zı zevat bulunmu§lardır. 

hepside boğuldu fakat yardım gördüğü yok iki hanım aza var 
KÜTAHYA, (Milliyet) - Yağan ANDIFLI, (Milliyet) - 10-10-931 Samaun (Milliyet) - Samauna 86 

yağmurlardan Emed'in Orencik nahi- tarihinde gençlerimizin teıebbüaile kilometre meaafede demiryolu üzerin 
yesinde Değirmendere mevkiinde Ta- teıekkül eden Gençler Birliği apor de havza kaplıcalan Tardır. 
rakçıçayı taıarak kıyısında çergi kur- klübü ilk zamanlarda çok güzel ida- Hana 500 haneden ibaret ve 1300 
muı olan kıptilerden üç hane halkını re edilmiı ve bu kulüp idman cemi- nüfuau vardır. Bu rakama civar köy• 
teıkil eden ıs kiıiyi alıp götünnüıtiir. yetleri ittifakı Antalya mmtakaıma da ler de dahildir. Bu köylerden bilhu-
y ediai kadın, sekizi erkek olan bu on federe ettirilmiıti. aa Kamlık köyii oldukça kalabalık bir 
beı kifiden on üçünün ceaedi bulun· Klübün bu günkü vaziyeti çok endi yerdir ve f"hre yakındır. 
muı ve iki çocuk bulunamamıtbr• telidir. Buna da aebep oyun aahuı o- Kasabanın nüfusu 3500 kadardır. 

·- o !arak belediyece istimlak edilen ara• Halkı çalııkan ve açık gözdür. Yeni 

Kaçak bir katil yakalandı 
SAMSUN, (Milliyet) - 10.8.933 

cuma gecesi Samsunda gümrük önün • 
de arabacı Bayburtlu 30 yaılannda 
Y aıan biçakla öldüren, vaka akabin
de firara muvaffak olan Kilkitli 17 
yaılannda Mustafa, takibine memur 
edilen Samsun Emniyet Müdürlüğü 
Polis üçüncü komiserlerinden Ki.zun 
ve poliı memuru İsmail Efendiler la· 
rafından mütemadiyen aranılarak, 14. 
8 .933 tarihinde Çorumla lakilip nl\• 

aında Karaburun mevkiinde yakalan .. 
mııtır. Bu müna..,,betle Samsun E.mni· 
yet Müdürü İbrahim Beyin cidden fa· 
aliyetine şahit olınaktayız. Bir k..ç 
hafta evvel Buna soyguncularının ya
kalanması ve buna benzer muvaffa· 
kıyetler Türk zabıtasının kuvvetl i e
lemanlarını meydana koymaktadır. 

Tekirdağda bu sene mahsul 

zinin taılık ve anzalı bulunmaaı yü- yapdan belediye intihabab hararetli 
zünden yapılan ekzersizlerde oyuncu ve aamimi olınuttur. Bilhuaa timdiye 
larm ufak bir aadme neticeainde yara kadar midi görülınemif derecede hallıı 
!anarak futbola kaqı olan hevealerini intihabata ittirak ebniıtir. Halk reyi 
kırmakta ve bu yüzden gençler haki- ni aerbeatçe kullanmııbr. Neticede ıu 
ki bir varlık göaterememektedirler. zevat belediye azalığına aeçilmiıler· 

Fakir bulunan ve hiç bir taraftan dir: 
maddi bir yardım bile gönniyen klüp Belediye reiti: T"lvikiye fabrika• 
oyun aahuını düzeltmek icin azala. müdürü Feyzi, encümen azaaı, Meh-
nndan aldığı bet on liralık. aylık taah met Geri zade Kizun, encümen aza-
hüdaıtan taaarruf ettiği az bir parayı aı: Pir Mehmet zade Hasan Hasbi beJ 
bu taıhk sahaya aarfebnit. fakat hiç ler, Azalar: Saadet Hanım, Faika Ve7 
bir netice elde edeıneıniıtir. ai Hanım, Çorum amban müdürü Ha· 

Bin bir mahrumiyet içinde çırpma· lim Bey, Çon oğlu Ahmet, Cebeci za· 
rak çalııan bu klüp bu tatlık sahada de Ali, Şeyhzade Ali, Mehmet Ziya, 
oyuncularını hakkile yetittiremediği Hacı Oıner zade Hakkı, llicadan Rem 
gibi, bütçesinin müsaadeaizliği yü. zi, Mustafa çavuı oğlu İbrahim, Ka-
zünden vuku bulan davetlere de itti· mil zade Yusuf. 
rak edememektedir. Yeni belediye heyeti ekaeriyet iti• 

Oyuncular kendi ıeyyahat masrafla 
rını temin etmek auretile yakın bir za 
manda ya F ethiyede Ege gençler bir
liği ile ve yahut ta Meia adasındaki 
Rum takımı ile kartılaımak ihtimali o 
lan bir maç için kliJp bu taılık saha
da her mahrumiyete katlanarak oyun 
culanna ıık ıık ekzersizler yaptırmak 
la meşguldür. 

berile gençlerden müteıekkildir. An· 
cak maalesef bu muhitlerde ekseri
yetle tahsil itibarile olgun elemanlar 
bulmak çok müıkül olduğu gibi l>azaı 
da tamamen cahi ıayılabilecek kimse 
!ere tesadüf edilmektedir. 

' ' Mektep, mektep... artık 
belledim bu kelimeyi ... ,, 

Mısırlı misafirlerimiz bugün Büyü
kadaya gidecek ve Yatklüpte Etıbba 
Odası tarafından ~ereflerine verilecek 
ziyafette bulun"lcaklardır. 

Pazartesi günü de Matbuat Cemiye
ti Park • Otelde misafirlerimiz ıere
fine bir ziyafet verecektir. 

Mısırlı gazeteci ve doktorlar çar
ıamba günü Ankaraya gidecekler· 
dir. 

TEKIRDAC, (Milliyet) - Şeh
miz Borsasına köylümüz tarafın
dan getirilen buğdayların yüzde 
yetmişi Ziraat Bankası ve yüzde o
tuzu da tüccar tarafından mübaya
a edilmektedir. Şimdiye kadar Ban 
kanın köylüden satın aldığı buğ
day miktarı bir milyon okkaya ya
kın olduğu tahmin ediliyor. Fiatler 
4 buçuk ila 5 buçuk kurut arasında 
tehalüf etmektedir. 

Kulüp halkın okuma ihtiyac•nı göz 
önüne alarak azalarının hediye ettiği 
yüz aekaen kadar kitapla bir de oku
ma odası açmıı ve aylık taahhüdatıan 
tasarruf ettiği para ile de bu okuma 
odasına ahuna suretile Üç gazete ce.. 
tirtmiıtir. 

Klübün yeni heyeti idaresi bir çok 
mahrumiyetler içinde teıekkül eden 
ve memleket için nafi ve müsmir olabi. .. 
lecek bu fikir ocağının aönınemeai ve 
birliğin devamını temin için ciddi bir 
alaka göstererek bütün varlıklarile ça 
lııacaklarını vadebniılerdir. 

Bittabi cümhuriyet feyizlerinden 
ilham alarak mükemmel yetiıen genç 
tik it başına geçmeğe baılayacaktır. 
Ve zaman ile bu mühim noksan tamam· 
lanmıı olacakbr. Maamafih Havza
nın yeni belediye heyeti umumiyetle 
memleektçe sevilmi§ zevatıır. Bilhas
sa iki hanımın eeçilmeai Hav:zada bü. 
yük bir yeniliktir. Henüz Samsuna bi 
le nasip olmıyan bu keyfiyetten dola 
yı Havzalılan tebrike ıayan görüyo
ruz. Bilhaaaa bu hanımlar tahail gör
müı ve münevver hanımlardır. (Ba;ıı 1 inci sahifede) 

Müzelerden sonra Çankayaya kadar 
bir otomobil gezintili yapmı§br. 

Müıarünileyh yar:n akşamki tren· 
le Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
beraber lstanbula hareket edecek ve 
Reisicümhur Hazretleri tarafından 
kabul edilK8ktir. 

Mösyö Harriot bundan sonra Trova 
harabelerine gidecek ve orayı da ge
zecektir. 

ismet P,. ile müliikat 
ANKARA, 19 A.A. - 1Ml Herriot bu· 

gün öğleden evvel Başvekil hmet Paşa 
Hazretlerini ve müteakiben Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyle Ankara va
lisi Nevzat Beyi makamlarında ziyaret 
etmiıtir. 

Sabık Franıız başvekili ile Baıvekil 
ismet Paşa Hazretleri arasındaki müla
kat bir saatten fazla devam etmiştir. 

M. Herriot ile trende .. 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Eti. 

mesut istasyonunda treni karııladnn 
ve bindim. Vagonunda bulunan M. 
Herriot'dan kabulümü rica ettiğim 
vakit derhal muvafakat cevabı aldım. 
Bizzat kendiıi içerden sesleniyordu: 

- Buyurunz, dostlar, buyurunuz ..• 
Huıusi vagonun küçük salonunda 

masa ba§ında oturmuf okuyordu. Kar
şısında evvelce kendisine hususi ka· 
lem müdürJüğ'ü yapmı§ olan meb'us M. 
Ray vardı. Miaafirimiz ayağa kalk
mak nezaketini gösterdi ve yanındaki 
koltuğa beni oturttu. 

t: vvela kend11ine hürmetlerimi tak· 
dim ettim ve galiba okumasına mini 
olduğumu, rahatsız ettiğimi söyledim. 

- Hayır, hayır, dedi. Çocukluğum
dan beri mütemadiyen olwrum. Bir i
tiyat meselesi. 

Elindeki büyük dosyayı ve resimle
rinde ekseriya elinde gönneğe alııtığı
mız körüklü ve açık sarı renkli büyük 
evrak çantasını bir kenara çekti ve pi
posunu yakb. 

- Nasıl, Ankara çok güzel mi? 
- O kadar değil, M. Le president. 
Ben ıoruyorum: 

- Yollarda sıkıntı çektiniz mi? 
- Hayır. Türkiye seyahati Ameri· 

ka seyahatim lcadar güzel geçti. Mem· 
leketinizde ıeyahat ebnek pek rahat. 
Her ıeyiniz var. Bilhuaa samimiyeti· 
nize mütqekkirim. TahaHÜaüm çok 
fazla ve müsaittir. 

Eski hiitıralar • • 
M. Herriot, bundan yirmi küaur se

ne evvel memleketimize geldijii vakii· 
ki fhtiaaaatını unutamıyor. Etimeautla 
Cazi istasyonu araamda konuıurken 
o zaman tanıdığı eski dostlanndan 
tesadüf ettiği bazdan ve Buraa cami• 
lerini anlatıyor. 

Biz, bu mükalemelerinde muhterem 
tnisafirimizin memleketimizi hakika
ten seven büyük bir dost olduğunu 
gördük. 
Möıyö Herriot'nun 911 de lıtanbu· 

lu :ziyaretten sonra ya~dığı "Eski ve 
Yeni Türkiye,. namındaki kitabını ha
brlıyonım. Mütarünileyh bunda Tür
kiyenin yükaelınesi için ne gibi fikir
ler göatermitte bunlarm hee.sinin ta
hakkuk ebnif gördüğünü söylüyoı·. 
Konuıurken tren Gazi istasyonuna 

geldi, çiftlik hakkında izahat veriyo
rum. Çok beğeniyor. Bir resim çek
mek hakkındaki ricamıza da latife e· 
derek cevap veriyor: 

- Ama, pipomla beraber •.. 
O kadar aami.mi ve candan konU§U• 

yor ki bir sevgi ile bizi kendiaine bağ·. 
lıyor. 

Yolda mor kır çiçekleri var. Ruulıı-

rı soruyor. Cevabını Mösyö Ray veri
yor: 

- Kır menekıeleri ne güzel deiil 
mi? 

- Evet, evet, çok güzel. • Bunlar 
Ankarayı hemen aevdirici ıeyler. 

Tren ko§uyor ve Gazi Enıtitüıünün 
yanına l'eliyor. Möayö Herriot: 

- Bu bina nedir? diyor. 
- Mektep ..•• 
Mj;syö Herriot ve Mösyö Ray ikiıi 

birden bizim gibi mektep kelimeıini 
türkçe telaffuz ederek tekrar ediyor
lar: 

- Mektep: Çok mektep yapıyorsu
nuz. Gördüğünı yeni binaları merak 
ediyor ve soruyorum; cevap alıyorum: 

- Mektep, mektep, mektep. . Ar· 
bk belledim bu kelimeyi .• 

*** Asıl merakım Ankarayı ilk gördü-
ğü andaki ihtisaaatını öğrenmekti. V •· 
gonun penceresinden Ankarayı heye
tiumumiyeıile gördüğü ilk anda o gay
riihtiyari böyle söyledi: 

- Oh, manzarası çok gÜzel, beğen 
dim. 

Biraz dikkatle baktıktan aonra ila
ve etti. Ve parmağı ile de gösterdi: 

- itte kale .... 

Dün akşamki ziyafet 
Mısırlı misafirlerimiz ıerefine dün 

ak§am verilen ziyafet çok samimi ol .. 
muttur. Ziyafette vali muavini, Bele
diye reiıi muavini Hi.mit, Mısır konso
losu, Oniversi te Emini Neter Ömer 
Bey, Tevfik Salim Paşa, Matbuat Ce
miyeti Reiıi Hakkı Tarık Beyle mal· 
buat mümessilleri hazır bulunmuıtur. 

Ziyafet esnasında Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Beyin Mısırlı misafir
lere hitaben yazdığı mektup okunmuş
tur. 

Vali muavini Ali Rıza Bey tarafın- ' 
dan söylenen nutka da Heyet Reisi 
lbrahim Pa~a cevap vermio-, ve iki 
memleket arasındaki dostluktan hara
retle bahsebniştir. Paıanın nutku Mu
hadenet sahibi Hüseyin Remzi Bey ta· 
rafından türkçeye tercüme edilmiıtir. 

Nutuklardan sonra Mısır konsolosu 
Ahmet Hakkı Beyin daveti üzerine 
Gazi Hazretlerinin şerefine içilıniştir. 

Vali muavini Ali Rıza Bey de hazi· 
runu Kral Fuat Hazretleri ıerefine iç· 
meğe davet ebni§ıir. 

Ziyafet çok aamimi mübabaselerle 
geçmiştir. 

Server RIFAT -- --------.,....·----

D .. t d k k. . ? Sporcularımız 
or a acı ımın. B b . 

(Başı 1 inci sahifede) Ü Sa ah gelı y Or 
üzerindeki bilcümle hukukundan ltalya (Ba~ı ı inci sahifede) 
lehine feragat etmiı bulunmaktadır. leyin ıaat 8,30 da Galata nhtnmna yana 

1 tal yan zabitlerinin iıgal ettikleri ya- §actktır. Sporculanmız evvelce neıret· 
zılan adalar ise, Yunaniatarun Kiklades tiğimiz proğram mucibince karıılana· 
adalarına mensup Amorgoa adası ile ı. caklardır. 
talyaya ait olan Leros adaıı arasında 
bulunmektadlr. 

ltalyan bahriyesine mensup birkaç za. 
bitin geçenlerde Yunaniatana ait adde

dilen bazı adalara ltalyan bayrağını çek 
mekle gösterdikleri hareketi, IWya ile 
Yunanistan arasında münasebetleri bozul 
maktan önüne geçebileceği süphesizdir. 
Her iki taraftan dahi 1 tal yanın hareketi 
bir işgal mahiyetini verilmemektir. ltal
yan zabitleri adaların 1 tal yaya mensup 
oldukları zanile toprağa çıkmıılar. Lau
sanne muahedesinin 15 nci maddesine 
tevfikan, Türkiye Rados adası ve «etra
fındaki ona merbut olan adalan• <falıil 

olmak üzere, 13 adalar, ve Kaıtellorizo 
adası üzerine bilumum haklarını 1 tal ya 
lehine teıketmiıtir. lWyan zabitlerinin 
it1al ettikleri adalar iae Yunan Kiklades 
adalarına mensup olan Amorgoı adası 

ile lıalyan adası Leroı dört adanm en 
ıarkta bulunanı Lebinthoı adasıdır A· 

• 
morgoıtan 1 veya 2 mil Lerosa daha ya-

Davet 
htanbul Halkevi Reisliğinden: Vapu

run eecikmeıi yüzünden, Rusadaki spor· 
cularumz ancak bugün saat 8 30 da rrh· 
tıma vasıl olncaklardır. Ev~e ve klüp
Jerımjze mensup sporcu arkadcqlarmu
zın aaat ıekizde Galata nhbmında bu· 
lunmaları ve lstanl>ul mıntakasından 
klüplere yapılan tamim veçbile denizci 
klüplerin de futaları ile Seyrisefain önün 
de vapuru kar~ılamalan rica olunur. 

-----00----
Yeni tertip piyango 

Trakyarun belli batlı ihracat em
tiasını tet~l eden kuşyemi fiatleri 
beş ila beş buçuk kuruş arasında
dır. Bize rakip olan laplata ve di
ğer mahallerdeki k:ufyemlerinin bu 
sene istihsalatı geçen senekinden 
noksan olacağı söyleniyor. Binaen-
aleyh Trakya 80. 100 bin çuval rad Dalamada fırka binası 
desinde kuşyemi istihsal edeceğine AYDIN (Milliyet)_ Dalama nahiye 
göre tiyen fiatlerde bir batkalık ve merkezinde bir fırka binası yapılmak Ü· 
teraffü husule geleceği muhakkak zere köy heyeti tarafından bir arıa ayni• 
nazarile bakılmaktadır. ınııtır. Nahiye merkezinin en iyi bir ye

rinde olan bu arsa üzerinde bu sene mun 
.. Meşhur olan karpuzlarımız h'9· tazam bir fırka binaaı yaptmlacaktır. 

günlerde mebzülen piyasaya arze- '•••••••••••••-
dilmektedir. Oç okkalık bir karpuz 
be' kuruta ve bir kavunu iki üç ku
ruşa almak mümkün oluyor. 

Bu sene bağlarımızın bakımına 
çok ehemmiyet verilmittir. Çünkü 
havalar pek yağıf gittiğinden bağ
larda vukubulacak hastalıklardan 
korkuluyordu. Şimdiye kadar her
hangi bir hastalık tethis edilmedi. 
Bet on güne kadar çavutluk üzüm
ler piyasaya çıkarılacaktır. -Yeni askeri 
Üniformalar 

(Başı 1 inci sahifede) 

kaymakamda iki plaka iki yıldız, mi· 
ralayda iki plaka üç yıldız, mirlivada 
?ç. plaka bir yıldız, ferikte üç plaka 
ıki yıldız, birinci ferikıe üç plaka üç 
yıldız bulunmaktadır. 
Müşüre gelince; yaka gene eskiai 

gibi etrafı meıe dalı iılemeli ve orta· 
11 yıldızlı mustaıil kırmızı çuha olup 
apoletinde de parlak pirinçten bfr ay 
bulunmaktadır. Mirlivanm ve yııkan 
rütpelerin malüm ıekildek.i pant ... loıı 
zırhlan bakidir. 

Kaıketler gene eski biçimdedir v, 
ortadaki pirinçten parlak meıe dalı 
mevcuttur. Meıe dalının ortası aınıf 
rengi kumaıile kaplıdır. Yalnız ka•k,.. 
tin kenannı dairen midir ihata ed•n 
sımıa ıeritler kalkınıt ve yerini hlki 
renkte düz ve enli bir kumaı teride 
bırakmıtbr. 

Tayyarecilerin elbise rengi beyııcl. 
milel tayyareciler rengi olan !ıa • i 
mavidir. Bu aınıfm ceketleri dört düğ
meli ve yakalan açıkbr. Apoleıt .. rin· 
deki itaretler kara zabitlerinin ayni• 
dir. 

• • • 
Yeni aakeri kıyafet talimatnamesi· 

nin tatbikine IS ağuıtostan itibaren 
batlanınııbr. 

Talimatname tedricen tatbik oluna· 
rak Üç sene içinde tamamen tatbik e
dilmiı olacaktır. 

lstiyenler ıimdiden yeni üniforma
larını yaptırabilirler. Fakat mevcut 
elbiselerinden istifade ebnek istiyen· 
!er de timdiden mevcut elbiseleri ve 
ıapkalan üzerinde tadilat yapbrmak· 
la iktifa edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre Cümhuriy•ıt 
Bayramına iıtirak edecek zabitL. ·• 
miz yeni elbiae ve ıapkalan giyecek· 
lcrdir. 

Beyoğiu Orman 
idaresinden: 

Müsadireli emvalden olup 
Be§iktaş ve Kabataş'ta mah· 
fuz bulunan bir adet kayık ıe· 
renile 1500 kilo Meşe kömürü 
açık arttırma ıuretile 6-9-933 
de saat 16 da ihale olunacağın 
dan taliplerin Beşiktaş Orman 
İdaresine ve ihale günü Beyoğ 
lu ve Beşikti!§ kaymakamlıkla· 
rmda müte§ekkil müzayede 
komiıyonlarma lüzumu müra· 
caatlarr. ( 4062) 

5414 

İstenhul birinc.i ifl& mcmu.ııltuğınııdan: 
Beyoğlu'nda İıstıilolfil caddesinde 354 

numerokı dükkanda kıunduracılıkla iş
tigal ederken ifiJasmıa karar vorikon Kona 
tantin Milıailidis efendinin if.l&ı 25-7-
933 tarihinde açılıp tasfiyeni.n adi şe
kiJde yaptlmasma karar verilmiş olıdu 
ğundan : 

1 - MüfJ.istıeııı a.la<:ağı olan.larm ve ia 
tihkak iddiasında bulunanların alacak
larını ve istihkaklarını iılindan bir ay i.
çiıııde 1 oi ifl&ı da.iresine gelerek kayd 

etıtimıeleri ve deınt.:rini (.seıııet ve def
ter hnliisalen ve saine) asıl. veya ıiıa.ı8ııd 
dak ııuretılerin.i ~ eyl"D"kri. 2 - lU 
'liifma hareket cezai mcaı.liyeti mü.ııeJ.. 
zim olmalı: üzere miifiliıııin barç.Jularmın 
aynı müddet içindıe kendiJcriııi ve borç 
!arını bildinne.leıi. 3 - M üru.in ma1-
larını beır oe sıfıatıla okum cıleıırı eüe
riııde bulunduranlarm o ı:ı:ıaJ1ar u--in 
deki hakları mahfuz ]oaJmaJc p;rtile bull 
lan ayni müddet içinde dlire emrine 
t.:vdi etmeleri ve etmezJeıx makhıl 

mazeretlcr:i bulunmadıkça ı:ıezat meau
Jiyete uğcaya.cakla&ı ve ruçhan l:ıakiı.
rından mahrıum lmlacaklan. 4 - ~ 
933 tarihine müsadif pazaro:si günü eaa.t 
14 te ala.cak.lılMm illı: içtimaa gıeılmıe<leri 
ve müflis .ile müştuelı: borçlıu olalıJıat 

ve lrefil.l.ttinin ve boıııcunu tıekıeıfifül edin 
sair kimselerin tıoplanm.ada b•Jıırwnap 

hakları olduğu ilan o.luıwr. (6541) 

. ~-~-~~-~~~~~~~~~ 

İ&tanbu.l beşiın.ci icra dairesiı>detı : 

kın iıe de en garpta bulunan Kimaroı 
adası hemen hemen Amorgos ile Lebin
tboı ortasında bulunmaktadır. Ancak 
Kimaros adasında oturan kimse yoktur 
denebilir. Ahiren yapılan tahriri nüfusta 
bu adada ancak on beş kiti bulunduğunu 
gösteriyor. Yunanistan bu adalarm tim. 
diye kadar Yunan toprağı addedildiği 

ve lıalyanın Lauaanne muahedesinin İm· 
zaamdan on ıene geçtiği halde bu husua
ıa hiç bir ıikiyet ve talep dermeyan et
mediğini iddia ebnekted"ır. Bundan ma· 
ada, 15 inci maddede •etrafındaki mer
but adalar» cümlesi ile, batlıca adanın 
sulan dahilindeki adalar kastedilmekte
dir. 

(Başı 1 ind sahifede) 

üzerinde 500 bin bilet vardı ve 50 
bin numara üzerinden 250. bin bi
let satılıyordu. Yeni tertipte piyon 
go 25 bin numara üzerinden 250 
bin bilete taksim edilmittir. 250 
bin biletin hepside satılığa çıka
rılacaktır. Yani eskiden 250 bin ki 
!i elli bin numara içinde talihini 
ararken timdi 25 bin numara için 
den arayacaktır. Bu suretle isabet 
ihtimali yüzde elli artmıttır. Son 
ra eskiden 500 bin biletten 250 
bin bilet, yani ona taksim edilen 
bir biletin ancak bet parçası satı
l~,. b_ir .ikramiye ç~~nca ancak bet 
kıfı ıstıfade edebılırdi. Yeni plan 
da gene her bilet ona taksim edile
cek, fakat 10 parçası da satılacak
tır. Bu suretle de bir ikramiye isa
bet edince en az 1 O kİfi istifade e
decektir. Bu da isabetteki çoklu-
ğu lemin etmektedir. maraya aynca teselli mükafatı ve 

Yeni planda ikramiye ve mü- rilE"cektir. 
Bi:r borç·tan dolayı paraya çewilme.ı 

ne karar verilen ım:rokıorı kıap1ı amııdall 
ye, markiz seccade, kanape, gandroıp, 

karyola vesaire 23-S.933 tarihine müııa· 
dif çarşamba günü saat 10 dan itibaren 

Asmalı mesçitte İtt:ihaıdi Miıı.t a,partıma 
nmın 12 numaralı daire•inde paraya çev 

rileıceği ilan o.hm'1r. (6535) 

Oğrendiğimize nazaran, ltalya hüku· 
meli !>u mesele et_rafında §İmdiye kadar 
noktaı nazarını bıldirmemiştir. Eğer ı. 
talya adalar Üzerinde bir hak iddia ede
cek olursa Yunani•tn-, meseleyi La Ha
ye mahkemesine ô!ksettirecektir. 

k~fat miktarı da çoğaltılmıttır. Hülasa itibariyle 16 ıncı tertip 
Hıç boş numara yoktur. 6 tertipte tayy'lre piyangosundan bir bilet a 
25 bin numaradan 10 bin numara- 1 ... atlama büyük küçük mühakkak 
ya ikramiye ve mükafat çıkacaktır. l:ir ~ey isabet edecektir. 250 bin ki 
Bu yfrzde kırk İsabettir. j fiden 100 bin kiti de muhakkak ik 

Sonra altıncı keşide de 22500 nu 
1 

ramiye ve mükafat kazanacaktır. 

Kendilerine muvaffakıyet dileriz. 
Havza Belediyesi çok zengin değil

dir .• Senelik bütçesi on tekiz bin lira• 
dan ibarettir. Maamafih iyi bir bele· 
diye heyeti hem bu varidatı arttırabi 
lir, hem de memleketi daha gilzellet' 
tirebilir. 

Havzada bilhaaaa tetkike §Ayan O• 

lan kaplıcalardır. Bu kaplıcaların be· 
tediye varidab ile ani bir hale konul 
maaı imki.naızdır. Herhalde ya bir §İl 
ket, ya mÜle§ehhia ve zengin bir zat, 
veya belediyenin bir istikraz imkanı, 
daha iyi•i hükümetin az aureıte bir 
yardımı bu kaplıca itini halledebile
cektir. 

Havza kaplıcalan çok sıcaktır. Su
yun iyi haasalan ne kadar mergup ise 
fazla sıcak olına11 bir mahzur teıkil 
ebnektedir. 

Bunaltıcı bir hal alan bu sıcaklığı 
gidermek mümkündür. 

Havza tehri iki kısım addedilebile· 
ceği için, Kaplıca sularının aıağı ma• 
halle, indirilıneıi, hem bu mahallenin 
daha ziyade ıenlenıneaini hem de ıu
yun biraz daha soğumasını mümkün 
kılacaktır. 

Bugünkü halile bile hatti Karadeni
zin muhtelif kısnnlarından, Merzifon, 
Amasya ve civarlarından bir çok mi
safir celbeden havza kaplıcalarımız, 
asri bir hamam yapıldığı takdirde çok 
ve hem pek çok rağbet bulacaktır. 

Haınıanın elektrik meaeleai 
Birkaç mütetebbia zat tarafından 

Havzanın elektrikle tenviri için bele
diye ile bir mukavelename yapılınıı, 
fakat ihtilaf çıkınııtı. 

Yeni belediye heyetinin bu iti iyice 
tetkik ederek bimeticeye raptedeceği 
ümit edilebilir. 

Her halde elektrik havzayı hayli gÜ· 
zelletlirecektir ve medeni bir ihtiya
ca tekabül edecektir . 

Belediye ile müteahhit aarsındaki 
ihtilafın bir tarzı halle müncer olma• 
amı herhalde temenni ebnek isteriz. 

Mebuslarımız Çatalcada 
ÇATALCA 18 (Millıyet) - Bugün 

mebuılarmıızdan Ziyaettin, Sadettin 
!Milat Beyler kazamıza muntehipleril, 
temaı ebnek üzere ıetdiler, fırka bina
sında yapıl&n içtimada köylü n bütün 
halkı clinlediler, halk kanınızda geçen 
sene crtamektep teaiaindee dolayı mem. 
nuniyetlerini i2har ile beraber aerdetdiı.. 
leri sair ibtiyaclar meyanında bilhaaaa 
bankanın Çatalcadan da buğday muba
yaui için lıiikiimet nezdinde tqebbüaat• 
ta bulunulmaaiııi dahi mebualarnmzdU 
rica ettil ... 

Aydın mebuslannıı tetkik 
seyahati eri 

AYDIN (Milliyet) - Mebuslar Ad
nan ve Fu~ Şahin Beylw benı.berleri ... 
de fırlıa viliyet idare heyeti reiai Etem 
Kadri Bey oldulıı halde bugün tetkilı 
(lol•pnaama çdamtlanlır. Mebutlarmıız 
bu dolqmalarmda Söke kazatı merkezile 
nııbiyel.n.ı. gaecekl•dir. Mebualaronoıl 
buralardan gelclikımı soma dijier kaza 
n .....,.simiai dolıpcaklardır. ----Dalama-Çine yolu 

DALAMA cAyduu (Milliyet) - Na. 
hiyemizden Çine kazuı huclucı..- kadu 
.. an yol kö7 __ kanunana t.vfikan }'1'Ptırdo 
mtfbr. 13 l<llometre uzunluğunda olan 
bu yol dağlık ye sarp araziden geçmek· 
teclir. 

3 metre eniQde yapılan bu yolda yapı· 
lacak bir köprü kalmıfbr. Bu köprüde 
bir kaç güne kadar bitirilecek ve bu yol· 
dan otomobil giclit gelip temin oluna• 
ctkb. 
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İat. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. i a:i':l 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı Kıt'at ve müessesat için 
30,000 kilo Beyaz Peynir 
14-9-933 per§embe günü saat 
14 le.kapalı zarfla satın alma-

, cıaktır. Taliplerin prtnamesi 
ni aıllrmek için her giin Te mü 
nakua günü belli saatinden ev 
vel teklif mektuplarını T opba 
nede Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komiyonuna ver 
meleri. (204) (4174) 

"." 
Merkez K. Kıt'at ve Miiea 

ıesatı hayvanatı için 40,000 ki 
lo saman 20-8-933 pazar gÜ 

nü saat 11 den 11,30 za kadar 
pazarLkla alınacaktır. Taliple 
rin belli saatinde Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma koınisyonuna gelmeleri. 
(211) (4232) 

••• 
Harita Umum Müdürlüğü 

için l 6 kalem malzeme 20-8-
933 pazar gÜnÜ saat 11 den 
12 ye kadar pazarlıkla alma 
caktır. T aliplerıİı belli saatin
de Merkez Kumandanlığı sa
tm alma komisyonuna gelme 
)eri. (210) ( 4231) 

Merkez kumandanlığına 
merbut kıt'at ve milesseaat ih 
tiyacı için iki bin dokıan altı 
kilo ağır benzin ile iki yüz on 
alh kilo (B) marka mobiloil 
yağı 23-8-933 carf8.1Dba gÜnÜ 
saat 10 dan 10,3 a kadar pa
zarlıkla satın alınacaktır. Şart 
nameaini görmek iıteyenlerin 
her gÜn ve pazarlığa g:İri§ecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma ko
misyonunda hazır bulunmala 
n. (215) (4236) 

••* 
Maltepe ve Piyade ah§ 

mektebi hayvanatmm Mayıs 
934 nihayetine kadar ihtiyacı 
için 80,000 kilo arpanın kırdı 
rıhnası 21-8-933 pazartesi gÜ 

nü saat 14ten 15ıekadarpa 
zarlığı yapılacaktır. Pazarlığa 
Y.ireceklerin belli saatinde 
Tophanede Metkez Kuman 
danlığı satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (208) ( 4229) 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi için 29800 kilo elanek 
27-8-933 pazar giinü saat 
14,30 dan 15 e kadar pazar 
)ıkla satın alınacaktır. Şartna 
mesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa gİrİ4ecek 
lenn belli saatinde Tophanede 
Merkez J( --~~.,ı,~ Satmalma 
Komiııyonunda hazır bulunma 
lan. (214) (4235) 

Y eşilköy Hava Makinist mek 
tehi icin 2500 kilo sığır 4000 
kilo koyun eti 27-8-933 p~r 
giinü saat 14 ten 14,30 aka 
dar ı>azarlıkla satın alınacak 
br. .Şartnamesini prmek is
teyenlerin her gün ve pazar
lığa gİrisecelderin belli saa
tinde K~syonda hazır bu 
lunmaları. (212) ( 4233) 

••• 
Maltepe A.. Elektrik tami

ratı için 14 kalem Elektrik 
malzemesi 21-8-933 pazartesi 
günü saat 14 ten 15 ıe kadar 
pazarblda sabo alınacaktır. 
Vereceklerin belli saatinde 
Tophanede Merkez Kuman 

·1' cuan: G. de la FOUCHARD1ERE 

"Bi:ıı:e bir aclre. bile bırakmadan ba· 
JDU alıp sltmlt. . . Cebinde bet para
• Y.ok. • ~en çduırkea ..... 
tabip le •ı•ne para ....... a. • Bu 
INlbUı poliae ...a.-..t ettim. Polla 
lıeal Mors'• cöederdl. Anod.ılar, tara
iıldar •• Yolı:! Yolı:! 

- Ya iakamblller? 
- Ne iakambili kızma? 
- Canım, iakambille fala bakmadın 

-1 
· - Ah kızım, aklım başıma mıydı? 

danbğı satın alma koınisyonu 
na gelmeleri. (209) (4230) 

• 
Gülhane Hastahanesi için 

50000 adet yumurta 5-9-933 1 
sah günü saat 14 kadar aleni 

münakasa ile satın almacak
hr. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve müna 
kasasına gİri§ecekleriD belli 
vaktinde komisyonda hazır bu 
lunmaları. (162) (4051) 

5391 

Gülbane Askeri hastanesinin 
ihtiyacı için 33 kalem eczayı 
tıbbiye alatı 22-8-933 sair gü
nü saat 11 den 11,30 kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gÜn ve pazarlığa gire 
ceklerin belli vaktinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
ınisyonunda hazır bulunmala 

rı. (175) (4071) 5456 
" .. " 

Maltepe piyade atış mektebi 
için on kalem hedef ve malze
mesi 22-8-933 salı günü saat 
14 de pazarlıkla almacaktır. 
Talip olanların her gÜn ve pa
zarlık günü muayyen saatinde 
teminatlarile Tophanede Mer
kez Satın Alma koınisyonuna 
aelmeleri. (171) (4075) 

5458 

Gülhane askeri hastanesinin 
buhar semaver kazanı ve tefer 
ruatı 22-8-933 sair günü saat 
11,30 dan 12 e kadar pazar
lıkla satın alınacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
ınisyonunda hazır bulunmala-

rı. (170) (4076) 5459 

İstanbul deniz yollama 
müdürlüğü emrindeki iki nu
maralı şatın aleni münakasa 
sında verilen fiat pahalı görül
düğünden 23-8-933 çarşamba 
günü saat 16 dan 16,30 za ka 
dar aleni münakasa.ile tamir 
ettirilecektir. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
ve münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez K. Sa
tın ahna koınisyonunda hazır 
bulunmalan. (206) (4197) 

5582 
••• 

Piyade ve Atış mektebi i-
çin yedi kalem tahta ile boya, 
bez, makara, üatüpü, çivi ve 
saireden mürekkep 16 kalem 
malzeme 22-8-933 sair gÜnÜ 
saat 14 ten 14,30 kadar pa 
zarlıkla alınacaktır. Taliple
rin nümune ve şartlarını gör
mek üzere her gÜn ve pazarlık 
gününde belli saatte teminat
larile Tophane Merkez Satın 
alma komiıyonuna eehneleri. 
(185) (4109) 5538 

• • • 
Merkez Kumandanlığı kı

t'at ve miiessesatı hayvanatı
nm ihtiyacı için 288 bin kilo 
kuru ota verilen fiat pahalı 
olduğundan 26-8-933 cumar 
te8İ giinü saat· 14 fen 14,30 
kadar pazarLkla satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
İsteyenlerin her gÜn ve pazar
lıia gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(203) (4152) 5581 

Tercüme: Kamran Şerif 

Burada bir deate iıkambil kağıdı bu
lunur mu? Eğer varaa fal açıp baba
nm nerede olduğunu derhal anlarız. 

Charlotte iıkambil kağıtlarım geti· 
reduraun, Madam Bicard, bir kadın 
miifteriyi tatmin için lazımgelen za
hiri vekan ve aamimi kanaati tama
mile gÖıteren bir tavırla fal açmıya 
hazırlandı:: 

- Kiiıtlan aol elinle kea ve ben 
falı bjtirinceye kadar ıua. . . Bir, iki 
üç ... Sinek papa:u .• Yani o, Alfred •• 

' 
MiLLiYET PAZAR 20 AGUSTOS 1933 

1 3 üne :.:. olordu ilanları 1 
1 1 İıtaahul h nan 1 

Çorum Askeri Satın Alma Çorluda Askeri Satın alma Beyoğlu Belediye şubesinden : Kasımpaşada İskele mey
danında (108) ve (150) metre murabbaı belediye mali iki ta 
ne arsa açık arttırma ile bir sene için kiraya verilecektir. İste 
yenler dairece takdir edilecek kıymet üzerinden yüzde yedi bu 
çuk nisbetinde muvakkat tem inat akçesini alacakları irsaliye 
ile bankaya tevdi edip alacakla n makbuzlarla beraber 1 O Ey
lül 933 pazar günü saat on beşte daire encümenine gelmeleri. 

Koınisyonı.:ndan: komisyonuna müracaatları. 
Corumdaki kıt'at ihtiyacı i- (3247) (4092) 5462 

çin 350,000 kilo buğday üğü- * • • 
tülerek kıt' at kilerlerine teslim Haydarpaşa ve Gümüş suyu 
euılmek şarti)e kapalı zarfla hastaneleri ihtiyacı için 60 bin 
münakasaya konmuştur. İha-

1 

kilo koyun eti kapalı zarfla mü 
lesi 9 eylfil 933 cumartesi gü- nııkasaya konmuştur. İhalesi 
nü saat 17 dedir. İsteklilerin 6 Eylul 933 çarşamba günü 
şartnameyi anlamak üzere her saat 14 tedir. İsteklilerin ev
gÜn ve münakasaya girmek i- saf ve şartnamesini görmek 
çin o gün ve vaktinden evvel üzere her gün ve münakasaya 
teklif ve 1250 liralık teminat girmek için de o gün ve vaktin
mektuplarile Çorumda Askeri den evvel teklif ve teminat 
Satın Alma Komisyonuna mü- mektuplari)e Fındıklıda 3 K. 
racaatları. (3251) ( 4095) O. Sa. Al. Kom. nuna müraca-

5465 atları. (292) (4093) 

(4248) 

Samsun Halkevi Reisliğinden: 
Münakasa Şartnamesi 

1 - Samsunda lstiklil caddesinde Halkevinin arkasındaki 
arsada o)baptaki proje şartnam e ve evrakı ke§fiyesi mucibince 
karğir bir tiyatro ve sinema ve Konferans binaaı inşası 
ihale ve münakasa kanunu ah kimı dairesinde 1-8-933 tarihin 
den itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuJile münaka 
saya konulmuştur. Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 500,000 kilo o
dun kapalı zarfla münakasaya 
konmu§tur. İhalesi 26 Ağus
tos 933 cumartesi gÜnü saat 
lil tedir. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(277) (3810) 5158 

* * • 
Kol Ordu Kıt'atlarile Has-

tahaneler ihtiyacı için 50,000 
kilo sade yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha 
lesi 2 Eylül 933 cumartesi gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya aıirmek i
çin o gÜn ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektup)arile 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma Komisyohuna mü-
racaatları. (286) (3951) 
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Kol Orduya Merbut Kıt'a
larile 1. F. ve hastahaneler ih 
tiyacı için açık münakasaya 
ile 500 kilo çay satın almacak 
tır. İhalesi 2 Eylül 933 cumar 
tesi lribıü saat 16 dadır. İstek 
!ilerin şartnameyi nümunesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teminatla 
rile üçüncü kol Ordu Satın al 
ma komisyonuna müracaatla-

rı. (287) (3952) 5313 
.. * 

Kol Orduya Merbut kıt'a
larile Hastahaneler ihtiyacı i
çin 22,000 kilo Beyaz Peynir 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 2 Eylül 933 1 

cumartesi günü saat 14 tedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Fındıklıda Ü 
çüncü Kol Ordu satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 
(288) (3953) 5314 

• * * 
Çorlu Askeri Satın A~.ıa 

Komisyonundan: 
Fırkanın Çorludaki kıt'at ve 

müessesatı hayvanatı ihtiyacı 
için ayrı ayrı şartnamelerle üç 
parça halinde ve beher parça
sı 112,000 kilo ohnak üzere üç 
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Çatalca Mst. Mv. Kıt'a)arı 
ihtiyacı için pazarlıkla 15,000 
kilo un satın alınacaktır. İha 
lesi 21 Ağustos 933 pazartesi 
günü saat 14 tedir. İsteklile
rin nümune evsaf ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatlan. (306) (4199) 
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İzınit Fırka Satın alma ko 
misyonundan : 

2 - Proj~ ve evrakı keşf İyesi mücibince bedeli 9729 
liradır. 

3 - Münakasaya, iktid an malisine, hüsnü haline ve eh 
liyeti fenniyesine itimat edilenler kablıl edilecektir. Müteah
hit musaddak ve bu gibi inşaa tin ikmal edilecek iktidara haiz 
bir mühendis veya fen memuru bulunJurmak mecburiyetin
dir. 

4 - Talip olanlar madd e 3 de yazılı şerait dairesinde 
ve yüzde 7 ,5 nisbetinde depozi to veya banka teminatı olarak 
teminat mektubu ile birlikte t eklif mektuplarını ihale günü 
olan 21-8-933 tarihinde saat on beşten evvel Samsun. Halke
vinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve proje ile evrakı 
keşfiye ve şartnameyi görmek isteyenler halkevi idare memur
luğuna müracaatları ilan olun ur. ( 4245) 

Merkez ve Tuzladaki Kıt'at S H fk • R • ı·"' • d 
ihtiyacı için 13,242 kilo Şeker amsun a evı eıs ıgın en: 
kapalı zarfla münakasaya kon Münakasa Şartnamesi 
muştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 te- 1 - Samsunda İstiklal caddesinde Halkevinin karşı sıra
dir. İsteklilerin şartnameyi sında Spor ııubesine tahsis edilecek mevcut karğir binanın e
görmek üzere her gün ve mü sasb tamiratı ve tadilen inşası o)baptaki projelerinin şartna 
nakasaya i§tİrak edeceklerin mesine ve evrakı keşfiyesi mü cibince ihale ve müna
tayin edilen günde lzmitte Fır kasa kanunu ahkamı dairesinde 1 - 8 - 933 tarihin
ka satın alma koınisyonuna den itibaren 21 gün müddetle ve kapalı zarf usuJile münaka 
müracaatları. (3258) (4241) saya konulmuştur. 

* * * 2 - Proje ve· evrakı keşf iyesi mucibince bedeli 4562 lira 
K. O. Bağlı Kıt'alar ihtiya- 29 kurustur . 

cı için pazarlıkla 35,000 kilo un 3 --- Münakasaya, iktid.arı malisine, hüsnü haline ve eh 
satın alınacaktır. İhalesi 23 A liyeti fenniyesine itimat edilenler kabul edilecektir. Müteah
ğustos 933 çarşamba günü hit musaddak ve bu gibi inşaa tın ikmal edilecekiktidara haiz 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü bir mühendis veya fen ,memuru bulundurmak mecburiyetin
mune ve şartnalllesini görmek dir. 
üzere her gün ve, pazarlığa gİr 4- Talip olanlar madde 3 de yazılı şerait dairesinde 
mek için de o gÜn ve vaktinden ve yüzde 7 ,5 nisbetinde depozi to veya banka teminatı olarak 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol ·. teminat mektubu ile birlikte to!klif mektuolarını ihale günü 
Ordu Satın alma komisyonu- olan 21-8-933 tarihinde saat on beşten evvel Samsun Halke
na gehneleri. (307) ( 4240) vinde müteııekkil koınisyona tevdi etmeleri ve proje ile evrakı 

"' ,,, • keşfiye ve şartnameyi ~Örmek isteyenler halkevi idare memur-
Balıkesir Askeri SA. AL. · luğuna müracaatları ilin olun ur. (4247) 

KO. dan: 
Bursadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 25,000 ve Ezinedeki kıt'at 
için 12,000 kilo sade yağı ka 
pah zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 24 Eylül 933 
pazar günü saat 11 dedir. Ta
liplerin yevmi mezkurda ihale 
saatinden evvel Balıkesirde 
Askeri SA. AL. KO. na müra 
caatJan. (3246) (4098) 

.y. .y. .y. 

1. F. Kıt'a)arı ihtiyacı için 
pazarlıkla 35,000 kilo Un sa 
tm alınacaktır. İhalesi ::!3 A
ğustos 933 çarşamba gunu 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
nümune evsaf ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün
cü KoJ Ordu Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (308) 
(4239) 

Samsun Halkevi Reisliğinden: 
Samsunda spor sahasında b İr sitatyom tiribunu ve spor te

sisatı İnşa ettirilecektir. Talip olanların evrakı fenniye ve 
şartnamesini görmek üzere Samsun Halkevi Reisliğine mü
racaatları ilan olunur. (4246) 

ihtira ilanı 
o Bilhassa otomobil ve vagonlardaki 

oturacak mahalleri ve klüp sandalya
ları ve sairenin doldurmaları için kıl

dan (kıvrılmış kıl) veya nebati elyaf
tan mamul hasırları» hakkmda istihsal 
olunan 17 ağustos 1931 tarih ve 1250 

numaralı ihtira beratı bu defa mevkii 

fıle konmak üzre ahere devrüferağ

veya icar edileceğinden tal>p olanların 
Galatada Çinili Rıhtım hanında Robert 
F&riye müracaatları ilin olun.ur. 
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İstanbul ikinci icra memurluğundan: 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
«Maden boruların lifli madeler ve çi-

mentolu m.evadı ma.yiye ile haricen ik
sasına mahsus wrulı haklmı.d:aki ihtira 
için istihsal. edilmiş olan 17 Eylül 1928 
tarih ve 1496 numaralı ihtira beratı ü
zerindeki hukuk bu kerre başkasına de 
V'İr veya icara v~riJ.eceğindcn bu hmrus
ta fazla malümat edimnek iı>teyen ze
vatın İstanbulda Bahçe K~ıııda Taş ha 
nmda 43..ı8 numaraılafda ki.in vekili H. 
W. STOCK Efeııııd.iye müracaat etme 
leri ilan olunur. (6439) 

~~~~~~~~~5565 
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

parça halindeki saman kapalı -----------
zarfla münakasaya konmuş- !!!imi Göz Hekimi_,. 
tur. İhalesi 6 eylfil 933 çar§am 1 ı 
ba günü saat 14 te dir. Talip- )r. Süleyman Şükrü 
lerin münakasaya girmek İçin Birinci sınıf mütehassıs 
tayin edilen gün ve saata tek- (Babıali) Ankara caddesi No. 60 

Mahcuz ve paraya çevrilecek gar&:rop, 

lavman karyola vesair ev eşyası 27-8-

933 de saat 10 ·da BeyogJu Yeşil sokak 

9 No. lu ha.nenin kapısı önünde açık 

arttırma ile satılacağından taliplerin 

mahallinde hazır bulunacak memuruna 

933-1775 No. lu dosya ik mıiracaatları 

« Yapıştırma etiketlere maraua usul.f 
hakkındaki ihtira için iatihsal edilmiş 
olan 28 Eylül 1931 tarih ve 1320 numa 
ralı ihtira berati üzerindeki hukuk bu 
kerre başkasına devir veya icara verile
ceğinden bu bapta fıuıla ına-hımat edin
mek isteyen zevatın İstııınbulda Bahçe 
kapuda Taş Hanında 43-48 numaralar
da kain vekili H. W. STOCK Efendiye 
müracaat etmeleri ilan oloour. (6440) 

lif ve teminat mektuplarile 

Bir, ilci, üç. . • Kupanın kızı. Benim 
de zaten bundan ıüphem vardt, Char
lotte . Baban sanım bir kadınla git
mİf. • • Bir, iki, üç. • Bu da baıka 
bir kadın •• 

- Öyleyae babaın iti uydumıuş! 
- Yok. . . Bu eamer bir kadm .• 

Eamer kadın ben. . . Bir, iki, üç ..• 
Gebelik düıüyor. • • Fakat bana de
ğil, Charlotte. • 

- Sarııın kadına mı? 
- Ah, atifte, ah! ••• Bir, iki, üç: 

Karamaçanın oğlanı. . . Bir kö~k, 
Charlotte. . Bir köpek göründü .••• 
Bir, iki, üç. . Hem de yol üstünde. • • 

- Naoıl? Yol üstünde bir köpek 
mi görünüyor? . 

- Bizi babanın olduğu yere bir kö
pek ııötürecek •. 

FASIL Vlll 

Bouif nerede tedavi ediliyor? 
Marius Pinchard Mariette'i tanıdı-

ğı zaman Mariette Rubena'in tablola
rındaki kadınlara benziyordu. Sonra 
Roybet'in tablolanndaki kadınlara 
benzedi. Boyu hürmetli, etkili mebzul 
aadası korkunçtu. Dudaklarını gölge
lendiren tüyler timdi lam bir bıyık 
haline gelmişti. 

Marius Pinchard tıp taluil ederken 
Mariette te ebelik derslerine devam e
diyordu. Fakat Mariua Pinchard na11l 
doktor olamadıyaa Mariette te bir tür
lü ebe olamadı; her ikiıi için de ae
bepler ayni idi. 

Marius'le Mariette mukadderatları
nı birlettirdikten sonra birlikte garip 
garip sanatlar yapmışlardı. Mariua 
Pinchard'ı bir cambazhane barakası 
önünde, içeride seyredilen dev cüaae
li kadm hakkında manzum methüse
nalarda bulunarak muhterem hi.zirun 
içinde asker ve bahriyelileri ayni ka· 
dın namına Yunan - Roma uau]ü gü
rete, Jngili:ı: usulü boka musaraaaıua 
davet ettiğini görenler varmış. 

i1an olunur. (6528) 

Fakat Marius'le Mariette ancak 
harp esnasında biribirlerinden aynldı
lar. Seferberliğin ilk günü Mariette 
binlerce kadm meyanında askeri baa
tabakıcıaı olarak kıtasına iltihak etmif 
idi. Marius Pinchard da muhibbesinin 
gaybubetine ve apıentinin men'ine •i· 
lamak üzere Pariste kıı.lmışh. 

Ailede erkek rolü Mariette'e dütü
yordu. 

Kadın, mütarekeden bir kaç gün 
sonra, Pinchard'ın sıhhatinden ~üphc 
etmcğe cesaret edemediği binbir kah
ramanlık menakıbı ile malimal ve 
bedmeat bir halde Parise döndü. 

O zamandan beri bu çift, Marius'ün 
eczacılar için kaleme aldığı manzume• 
ler ve Mariette'in mahalle dilberine 
kemaliaalihiyetle çektiği kuru boy
nuzlarla yan aç yarı tok bir halde ge-
çinip gidiyordu. . 

Mariette kunı boynuzlan, aanki 
bir vergi mükellefiyeti imiş gibi, iati
yene iıtemiyene zorla çekiyordu. Ma ... 

5566 

riette bir kahveye girince dilberler, 
vergiden kurtulmak için, ökaüraeler 
bile derhal öksürüğü kesiyorlardı. Fa
kat kimse ökaürmeae bile Mariette iç
lerinden bir kurban intihap ediyor: 

- Cicim, aenin rengini hiç beğen
medim. Rahataı:ı:aın galiba. • Benimle 
gel de oana bir düzüne kuru boynua 
çekeyim! diyordu. 

Marius Pinchard Haaenfratz'la ııö
rüttükten bir kaç gün aonra bir akf&Jll 
Saint • Charlea aokağmda Mariette'I• 
birlikte oturdukları odaya muzaffe
rane bir tavırla girdi. 

- Mariette. . . dedi. ikimiz için d• 
gayet mükemmel bir İf buldunı. .• 
Piposunu botaltmakta olan Mariett• 

(bu pipoyu cepheden getirmitti) pek 
az emniyet ifade eden gözlerini Ma· 
rius'e doğru kaldırdı. 

- Eğer bu da hani senin ıu berifia 
bize meydanlarda sattırdığı saç ili'Cı 

gibi bir şeyse ..•• yandık! Maliim a, 
(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrlk•mızda çıkarılmağa baılanan yeni •ene mah•uUl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her l•teyeae •atılmaktadır. Flatlarımız e•ki•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!~:~ Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 · lan~ıkla Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnruslnrı 
Ancak ea a• beı vagoa ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l•taabul haricindeki yerlerden yapılacak siparlfler b• 
delin ytizde ylrmlal pefin ve tld tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlUr. Depodan itibaren blltlln ma•raflar 
ve mea'allyet mlıteriye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he•abıaa aigorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az be9 vagon •lparlt ederek bedelinin temamını pefln &leyenler vagon bapaa bet lira 
tendlAttan utlfade ederler. 

Adre•: l•tanbal'da Bahçekapıda Dörd6neü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•I: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
-- ---- ----- - . -

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonu odanı 
Muvakkat 

Nev'i fhale İhale ihale Teminat 
Erzak Kilo Tarihi Günü Saati Lira Kurut 

Has Ekmek 108000 6-9-933 Çartamba 17 567 70 
Haa Un 120 kapalı zarf 

-

1 - Bayramiç Jandanna Malı: inalı tüfek taburu efradının 1-9-933 
den 31-8-934 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı 
ekmek ve un 1-8-933 taribinden iti haren 36 gün müddetle kapalı zarf 
uıulile münakasaya çıkanlmiftrr. 

2 - ihale 6-9-933 çal'famba g iinü aaat 17 de Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapdacaktır. Mahalli teslim Bayramıçta ta
burunun göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve teklif mektubu nümuneleri komisyondan ve 
Bayramıç tabur K. L ıtmdan arzu edenlere gösterilir ve gönderilir. 

4 - Münakasaya ittirAf<: etmek isteyenler, usulü dairesinde tan· 
zim edecekleri teklif mektuplarile tt'mİnab muvakkatelerini ihale saa· 
tinden evvel Komisyon Riyasetine ve makbuz mukabilinde teslim etme 
lidir, 

5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükumetçe müte· 
her banka kefaletnamesi istikrazı dahili tahvili,Boı-sa fiatından o/o 10 
noksaniyle Milli esham ve tahvili.ttrr. 

6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceği ilan olunur. 

' 
Esu 

(3892) 5248 

Emlak ve Eytam Bankas• ilanları 

Satılık Emlak 
Mevkii ve n«İ 

1 

Temina.t 
LIRA 

565 Heybelio.<b. P•z Sok. ll No. lı ilıa.ne 3G 
563 Büyükada Cuma Tepesi atla 184 ıpar sel 1 No. lı 5~00 metr~ tarla 112 
559 Biiyükacla Nlııaııı ada 172 parsel 7 No. lı 2762 metre tar!.< 28 
557 Büyükada Nizam Yuce tepe ada 206 parsel 6 N-0. lı 10408 metıre taTla 105 
556 Büyükada Ka.ranfil maballeııi ada 11 5 par.ıd 2 No. Jı 2094 metre aroa 26 
556 Büyükada Nizam Y.u<:e 1'«PC ada 2Q6 parsel 4 Na. lı 2031 tnC'tre hahçıc IO 
56G Büyükada Nizam ada 159 :p'1rsel 4 No. 1ı 866 metre ar9fl 18 
561 ,. ,. ada 208 parsel 8 No. lı 238 mctr<! çamlıJ.- 10 
56? .. ,, Aşıklar yolu ada 18 3 parsc 1 1 No lı 6 

482 mctre çamlık 
564 .. .. Ziyepaşa yolu .ada 154 parsel 14 N-0. lı 505 m~ tarla 13 
482 Beyoğ1u Hüseyin Ağa mahallesi Vişne sokağı cedit 19 N. lı 26 metre arsa 5 

Balada muharrer 565, 563, 559, 557, 556 esas No. h em
lak 8 taksitle ve diğerleri pazarbkla hilmüzayede satdacağm
dan taliplerin ihaleye müsadif 2Eylul 933 cumartesi günü saat 
on altıda şuhemize müracaatları. (4099) 

5477 
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Akyazı Kereste Fabr.ika!iı 
Müdürlüğünden: 

Akyazı Askeri kereste fabrikası ambarlarından takriben 
(2000) metro mikap muhtelif cins mamul kerestenin Adapa
zarı Simendifer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkırığı ormanın
dan (2000) metro .mikip çam ve külmar tomruğunun dokur
çunda fabrika şubesine ve bu fabrika. şubesinden mamôl ve 
gayri mamul kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika amban· 
na nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gÜn müd
detle ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. 
4 eylul 933 pazartesi giinü saat 14 de Adapazarı Maliye daire
sinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk 
pey akçelerile veyahut muteber banka mektuplarile komisyon 
rrıahsusuna ve şartnamesini görmek isteyenlerin de Fabrika 
Müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (4085) 
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Ankara Numune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastahanemize .·Muktazi 296 kalem Eczayi Tibbiye, 
aarğıhk bez, Pansmanhk Tülbent Bezi, 37 kalem Laboratu
var Eczaaı, ve 28 kalem Labo raluvar malzemesi bir kalem 
de olarak kapalı zarf usulile, 12 kalem Rontgen Alalı ve 10 
kalem Rontğen Flini ve ilacı keza bir kalemde olmak üzere 
kapalı zarfla 67 kalem Kulak, Göz, Turku Bevliye ve Dişçi a
l.atı ve Dişçi Eczası aleni sureti le 7 Ağustos 933 tarihinden 
27 Ağustos 933 pazar gününe kadar Yirmi gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Mevaclclı Mezkiirenin kaffesi 
takasa tabidir. Taliplerin yabancı malların ithali hakkındaki 
kararname ahkamına tevfikan hareket edilmek şartile yev
rnü n1ezkurda Yilzde Yedi buçuk terninatlarile hirlikte saat 
On dörtte Hastahanede müteşekkil komisyona ve şartname 
ve Listelerini görmek için de İstanbulda Sıhhat ve İçtimai 
J\.fuavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Hastahane İdare Me 
ın.u .. Iuğuna müracaatları ili.n eolunur. (3967' -

53:!7 

' ' ~ ' ·-· 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara'da Umum Mü '..iürlük servislerinde istihdam 
edilmek üzere altı şef namzetli.~İ ıçin 26 ağustos 1933 cumar 
lesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir musabaka imtihanı atılacaktır. İmtihan 
neticesinde muvaifakiyet ihraz eJ•-'!'llerf' - gÖ5terecekleri ehli 
yet ve liyakatleri. derecelerine göre yüz kırk li 
raya kadar maaş verilecektir. Muıabakaya iştirak edecekle 
rin Mülkiye veya Yüksek İktisat ve Ticaret Mekteplerin 
den veyahut Hukuk Fakülteainden ve bu mekteplerin ecne 
bi menıleketlerindeki muadil )erinden mezun olmaalrı li.znn 
dır. 

İmtihan programını ve sair l!arllan ha~ ü:ahnameler• An 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tadarik edilebi 
lir. Talipler hu izahnamelerde yazl'lı vesikaları hir mektupla 
beraber Ankara'da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne 
veya lııtanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 A- . 
ğustos 1933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 5262 

Yüksek mühendis mektebi 
Rektörlüğündenı 

1 - Yüksek Mühendia mektebine lise mezunları alınır. 
2 - Kayıt muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşam

ba günlerine münhasır olmak üzere 1 Eylül 933 tarihinden 
22 Eylül 933 akşamına kadar yapılır. 

3 - Ta}iplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı ş~hadetname 
leri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya bağhyarak 22 Ey 
lül akşamına kadar . mektebe müracaatlan lazımdır. Sıhhi 
muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 

4 - Meccani leyli olmak İsteyenlerin mıktarı mektep 
çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka 
imtihanı icra edilir. 

5 - Daha fazla malumat alnıak isteyenlere muktazı pos 
ta pull>.1 yo!lanmğr tak~irde k3YUÜ kah'.11 sartl:u·mda.n biı- a
dedi '.IÖnderil\r. (4138) - 5549 

Jllil ... Dr. IHSAN SAM 1--..ı 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlıjı boğmaQ ,,. 
kızan>ık öksürükleri için pelr teıirli 

ilaçtır. Her «Zanede ve ecza depo-

iİll~-lan11da bulunur.-(5960} 

MHl&~I 
KARADENiZ POST ASI 

ı Erzuruın 
1 Vapuru 21 Ağustos 

PAZARTESi 
ırünü alqaau hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene, Rtze
ye aziınet Ye avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki aceıntatığına mü~ 
racaat. Tel: 21515. (6491) 

•!.imm ........................ d 

1 
5607 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4236. 
Sirkeci MUhürdar zade han 

Telefon: 22740 

lSKENDERİYE POST ASI 

EGE 
Vapuru 22 ağustos sah günü 
saat 11 de Galata nhbmmdan 
lzmir, Pire ve İskenderiye'y • 
kalkar. (4251] -İplilı.Juuıe fabrikası önünde 
bağlı buluna• Nimet vapuru 
tekneıi harda olarak aabla
cakbr. Taliplerin 21 Ağustos 
933 pazartesi JrO•I aaat on 
b8fte LeYasım Şeffl§'lne mllra-
cutlan. {4216} 

5621 

J'AVIL ZADE VAPURLAR 
- t'R. POSTASI 

c;AADET 
vapuru laer 

PAZARTESı 
de Sirkeciden hareketle 

Gelibolu, Çanakkale va lı:mire 
azimet ·re Çanakkaleye uğra · 
yarak avdet edecektir. Vole ı 
bileti vapurda da verilir. 

Adrea: Yemiıt• Tuilud • 
Mustaf biraderler. 
Telefo'\: 2.221:> rr54 1, 

52631 

Çanakkale Jandarma 
mektepleri Sabn Alma 

Komisyonundan: 
KilG 

Hu Ekmek 210000 

ihale 
Tarihi 

6-9-933 

ihale 
Günü 

Çar,.mba 

ihale 
Saati 

16 

Muvakkat 
Teminat 

Lira Kuru1 
1102 50 

Kapalı zarfla 
1 - Gelibolu Jandarma mekt ehinin 1-9-933 den 31-8-934 tarihine 

kadar bir senelik ihtiyacı olan ikiyüz on bin kilo Ekmek 1-8-933 tari
hinden itibaren 36 gün m!iddetle kapalı zarf uaulile müaakuaya çı
karıbıııfbr. 

2- ihale 6-9-933 çarpmba rünil aaat 16 da Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılacaktır. Mahal teılim Gelibolu melde
binin göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve teklif mektubu nümııoııleri kGmiıyondan ve 
Gelibolu mektebind- arzu edenlere röaterilir ye ıönderilir. 

4 - Münakasaya itlirik etmek isteyenler., 111ulü dairesinde tan-~ 
:zim edecekleri teklif mektuplarile teminatr munkkatelerini ihale saa
tinden eVYel Komiayon Riyuetine makbuz mukabilinde teslim etme
lidir. 

5 - Muvakkat teminat s Mal aandıiı makbuzu, hükWnetçe müte
ber banka kefaletnameai,iıtikrazı dahili tabYili, Borsa fiatmdan % 10 
noksaniyle Milli esham ve tahYili.ttır. 

6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal sancbldanndan da tedarik edilebileceği ilan olunur. 

5247 (3891) 

Piyango müdürlüğündenı 
Şartnamesi veçhile 50 ton yerli maden kömürü almaca

ğmdan taliplerin 21-8-933 pazartesi gÜnÜ aaat 15 te komis-
ı Yona müracaatları. (4194) 5595 
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Parça kumaşların 
yüzde 3_0 tenzilatla 

satışına başlandı 

•• 

SATIŞ MAGAZALARI 
Beyoğlu ı lstanbul ı Ankara ı 

Necati Bey 
t,ıık l~I cadde<i Sultanhamm cıdde<I 

lzmir ı 
Odun pızan 

Bursa 

MiLLiYET PAZAR 20 ACUSTOS ı933 

D z 
Türk Tic ret Bankası 

Merkezi: ADAPAZARI 
lstanbul şubesi: Yeni postane 

karşısında Tel: 22042 
Sermayesi: 1,200,000 

ihtiyat akçesi;180,000 
ŞUBELER 

Bandırma - Bartın - Biga - Bilecik - Bolu - Bozüyük 
- Bursa - Dözce - Eskişehir - Gemlik - Gerede -
Geyve - Hendek- İzmit - Karamursal - Kütahya -

Mudümu- M. Kemal Paıa - Safranbolu. Tekirdağ
Yenişehir. 

Müsait ıeraitle mevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır ve 
ikraz muameliih yapar. 

Mevduat faizleri müdiriyetle görüşülerek tesbit edilir. 
Komisyon ve Ticaret kısmı her nevi emtiai Ticariye satışma 

delalet eder. 
Sigorta yapar Telefon: 23623. 4035 

'

1 İstan ul ız uallim 
LEjı M kt b" . •ı-d•• ı·· w •• d 

mer'kan Kıx Koleji Robert Kolej e e mu Uf UgUD en: 
Arnavutköy Bebek ı M kt b. . .. bak . k . . 20 -. . . · - .. · . . . L E y 1 ·- e e ımız musa asına gınne ıçın agustostan ayın so-

Kole J Mud rıyeti önumuzdeki ders senesı ıçm L nuna kadar namzet kaydına batlan mıştır. 
· c -" · 4" rlnde müb~m teazilat v• ptı~nı muh•e 2.- Namzetler ortamektebi bitirmit olmalı veya lise sınıfları tale 

rem ve ılAre arzeyl~r - 6531] besi bulunmalıdır. (Bunlar arasında ikmalli talebe kabul olunamaz.) 

SAHiPLERiNE 
Sureti husuıiyede ihzar ettiğim lake karyolalann her boy ve 
her renk mevcut olup prtatif sandalya, masa ve aehpaların 

envaı gayet ucuz maiazamızda 1atılmaktaclır. 

Asri Mobilya Meşheri 
fs•anbul Rizao11şa yokUfU 66 No· Te',.fo,,: 23407 

AHMET FEVZi [5939) 

Erenköy Kız Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Ağustoıun yirminci pazar gününden itibaren tale 
be kayıt ve kabulüne ba§lanacaktır. 

2 - Pazar, Sah, Perşem he günleri saat ondan on yediye 
kadar eski talebenin kayıtları tecdit, müracaat edecek yeni 
tillebe namzet kayıt olunacaktır. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebe 
nin sıhhi muayeneleri yapılmak Üzere muayyen günlerde 
saat onda mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 

4 - Yeniden kayit olunacak talebenin hüviyet cüzdanı 
evvelce bulundukları mektebin şehadetname veya lastik 
naınesi ; beşbin beşyüz klıruşa kadar maaş alan memur ço 
cuklarmdan pansıyon kanununa tevfikan yüzde on tenzilat 
yapılmak için babalarının bulundukları vazife ve maaş mık 
tarım gösterir vesika " onbeş kunışluk pul lazDDdır" bera
berlerinde olarak velileri ile birlikte müracaat eylemeleri. 

5- Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve beşinci sınıfla 
rile orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur. İlk kıs 
mm .ley.Ji ücreti.200, ada ve lMe.amıfla&.llUll 225 liradır. 

6 ylil ~·· • kadar kayıtlmmı tecdit ettinııe-
mit olan ealö talebelerin yerine yt'niden müracaat edenler 
kayıt alım-- ' 4•. 'f. · mii==ubetile balundnldan nwhal. 
kı den muaj)eii zamanda gelemiyecek olanlar ücretlerini 
göndermek ıartile yazı ile müracaat edebilirler. 

7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanlan Eylül İpti 
dasmdan onbirine kadar yapıla1;ak Eylülüiı onbirinci günü 
der&lere baılanacaktır. (3937) 5293 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kayıt ve kabul edilecekler için bilinıneai laZJID
geJen hua11aat bervechi atidir. 

1 - Mektep, ikisi tali iki si Yüksek olmak üzere dört se
nedir. Leyli ve ıneccanidir, ga yeai tüccar gemilerine kaptan 
ve makinist yetiıtirmektir. 

2 - Mektebin yalnız tali birinci smıEma talebe kabul e 
dilir. Bunların on beş yaşmda n küçük ve on sekiz yaşmdan 
büyük olmamaları ve lise dokuzuncu sınıh ikınal veya bu de
rece tahsil gördüklerini alel'us ul İspat ve tastik ettirmiş bulun 
malan veyahut beş smıflı San' at mekteplerini bitirmiş olmala 
rı meşruttur. 

3-- Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları 
istid'alarma hüviyet cüzdanla,rını, aşı kağıtlarını, mektep şa· 
hadetname veya taadikııamele rini ve poliace musaddak hüs- · 
nühal ilmühaberlerini ve velil erinin muvazzah adres ve tatbik 
imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını rapt etmeleri 
lazımdır. 

4 - Taşradan gelüpte m ektebe kabul edilen fakir talebe 
lerin yol maaraflan, " bulund ukları vilayet ve kazaların mec
lisi idarelerinden musaddak fa krihal mazbatalarını ve mekte
'ıe gelmek için hanği vasıta ile seyyahat ettiklerini gösterir 
re memurini aidesince musad dak ilmühaberlerini ibraz etme
leri şartda " Mektep idaresine e tesviye edilir. 

5 - Kayıt muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. 
Taliplerin muayenei İptidaiye için yevmi mezkUrda müsadif 
pazar ~ünü saat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazım
dır. (3922) 

3.- Namzet: A) Hüviyet cüz.danı, B) Mektep tehadetname veya 
tasdiknarneei, C) Atı tehadetnamesi, D) 4.5X 6 boyunda dört tane fo
tografı beraber getirmelidir. 

4.- Mektebimizdeki ortamek tep kısmının eski talebesinin de a
ğustos Eonuna kadar kayıtlarını yenilemek üzere velileriyle beraber 
mektebe behemehal gelmeleri lizı mdır. 

S.- Ortamektep kısmına yen iden kaydolmak isteyenlerin de 20 
ağustostan ayın sonuna kadar A) Hüviyet cüzdanı, B) llkmektep fe
hadetname veya ortamektep tasdiknamesi, C) Atı tehadetnamesi, 
D} 4.5X6 boyunda dört tane foto& rafla müracaat ebneleri lazımdır. 

6.- Eyim Mezuniyet ve ikma 1 imtihanlarına 2 ey!UI cumartesi sa
bahı batlanacaktır. (Dersler ve gü nlcrini gösteren cetvel mektepte ası
lıdır.) 

7.- Muallim kısmı ve ortame ktep kısmında derslere 11 eyli'.il pa
zartesi günü başlanacaktır. (4222) 

Çanakkale Jandarı;na 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonundani 
Erzak Miktarı lh~ İhale İhale Teminat 

Tarihi Günü Saati Lira Kurut 
Makarna 21000 2-9-933 Cumartesi ıs 4S2 50 
Şehriye 8260 2-9-933 ,, ., ,, ,, 
Kuru F asulya 82400 3-9-933 Pazar ıs S27 
Arpa 298000 4-9-933 Pazartesi 15 437 
Sığır eti ı2oooo 5-9-933 Salı ıs ı75S 
Has Ekmek 897000 6-9-933 ÇarfllDlba ıs 4722 
Has Un 2050 ,, ., ,, ,, 
Odun 1374000 7-9-933 Peqembe ıs 793 50 
Sade Ynğı 18100 9-9-933 Cumartesi ıs ıOS9 
Pirinç 42300 10.9-933 Pazar ıs 990 

ı -Çanakkale Jandarma Mekteplerile Jandarma Hastahanesi ef 
ral ve hayvanatmın 1-9-933 ta(jhin den 31-8-934 tarihine kadar bir..-. 

1llelik · · oı-. ~ıda ı ddı ilıte aelııiz • '81' e ıi 
mucibince 1-8-933 1aribinılen itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıftrr. 

2 - ihale ,marda ,_.Jı gün - -tlerde Çanakkale v~ 
dairesindeki komisyonda icra edilecektir. • Mahalli teslim Mektepler ve ha tahanenin depolarıdır. 

3 - Şartnameler ve teklif mektuplan numunesi arzu edenlere 
Çanakkale Jandarma Sabn alma Komisyonundan verilir ve gönderi
lir. 

4- Münakasaya İftiralı: etmek iıteyenler, usulü dairesinde tan
zim edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa
tinden evvel makbuz mukabilinde Komisyon Riyasetine tealim etme
li-lir. 

S - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükiimetçe müte
ber banka kefaleti istikrazı dahili tahvili, Borsa fiabndan yüzde 10 
nokaaniyle Milli esham ve tahvilatbr. 

6 - Banka kefalet mektuplarmm numunesi Komisyondan abna
bileceği ıibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceji ilin olunur. 

(3893) 5249 

Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

5 Bin ton Maden Kömür.ün ün tahmil ve tahliyesi iti aleni 
münakasa usulile 1 Eylül 933 Sah günü saat On da İzmitte 
Kumandanlık aatm alma komisyonunca müteahhide ihale e
dilecektir. Şartname sureti müsaddakaları komisyondan a
lınabilir. Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvak 
kate ilt' komisyona mür~c~atlar:: ilan olunur. (3804) 

Kocaeli Maarif 
Müdürlüğünden: 

5185 

Kocaeli Vilayeti şehir ve köy bütün mektepleri eylülün 
birinci günü açılarak kayıt işlerine ve 16 mcı cumartesi gÜnün 

den itibaren de tedrisata başhyacaktır. Bütün muallimlerin ta
limatnameye göre muayyen zamanlarda vazifeleri başmda bu 
lunrr;aları. (4209) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın muhtelif servislerinde İstihdam edilmek ü 
zere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısmı VG' 

orta ticaret mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mek 
tehi mezunlarından olmak Üzere bilmusabaka sekiz memur 
alınacaktır . Musabaka imtiharu Ankara ve İstanbulda 29 A
ğustos 1933 tarihine müsadif salı gÜnÜ saat dokuzda yapı 
lacaktır. İmtihan programı ve sair şartları havi izahname 
Ankara, ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarmı;lan tedarik 
ediichilir. Talipler bu izahnamede yazılı vesikafan bir mek 
tupla beraber Ankara Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğü 
ne veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 23 A 
ğustos 933 akşamma kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3920) S261 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

'1 - Kayıt muamelesine 20 Ağustosta başlanacak ve 31 
Ağustosta nihayet verilecektir. Eski talebemizin de bu za
man içinde kayıtlarını yeniletmeleri lazımdır. Bu müddet geç 
tikten sonra hiç bir kayıt ve k ayıt yenileme işi yapılmıyacak 
tır. 

2 - İkmal imtihanları 1 - 11 Eylül arasında yapılacak 
tır. . 

3 - Leylilik ücreti 160 liradır. Üç tak<=itte alınır. İlk 
taksit kayıt yapılırken diğerle ri de birinci kanun ve Mart ay
ları başında alınır. 

4 - 5 5 liradan az maaş alan memur çocuklarından, ve 
sika gösterildiği takdirde yüzd e ı O tenzilat yapılır. 

5 - Yeniden kayıt için : şehadetname veya tastikname, 
hüviyet cüzdanı aşı kağıdı, doktor ~aporu ve 4 X 6 büyük
lüğünde 6 fotoğraf lazundır. 

6 - Derslere 11 Eylülde başlanacaktır. 
Fazla tafsilat için 6 kuruşluk pulu havi bir mektupla 

mektep idaresine müracaat edi lmesi lazrmdır. ( 4243) 

Bursa Vilayet Jandarma 
Kumandanlığından: 

Vilayet Jandarma kıt'ası Süvari takımı hayvanatı için 
bir senelik Arpa, Saman, Ot aleni münakasa ve ihalesi yapıla 
cağından aşağıda miktarlari yazılı yemliklere talip olanlar 
pey akçelerini maliyeye yahut bankaya yatırılıp makbuzlarile 
5 Eylül 933 günü saat 3 de Bur sa Hükfunet konağında Vilayet 
Jandarma Kumandanlığına müracaatları ilan olunur. ( 4242) 

Azami Asgari 
Kilo Kilo 

Arpa 
Saman 

41500 40000 
18500 18000 

Ot 20000 15000 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - 11 Eylfil pazartesi günü tedrisata başlanacaktır. 
2 - İkınal imtihanları 2 Eylülde baılıyacak 1 O eylüle 

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

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

4-Eski talebemiz 20 Ağustostan 31 Ağustosa kadar 
kayıtlarını yenileyeceklerdir. Bu zamanda içinde kayıtlarını 
yenilemeyen yatılık ve gündüzlük talebemizin yerine yenileri 
..ı-. (4034) 5516 

-m11• 50 Derecelik --• BAR.iKA RAKaal 

Fıcdat"d'" di •lend 

l"" ... 
i • -· 

•. mİtlfT. 
5996 

5143 

ı.tıanbW Z irııci ü1iıa mcmurlıııtıvw!acu 
~ diJmınyen ı-nxwı. 

owrmalı.ta • lr.onıisyorıcuiulda IDCfflıl 
baAınmak1a olan Kapri,U Mıroyan ei..i.f 
l&aı 13-3-933 tuihiııdıe açılıp taııfiyeoin 

adi pilde yapılrnaanıa karar wzilmit 
olduğundan : 1 - Müfli«ten alacağı ~ 
lanlarrn ve istihlıak iddi8eında buıkırıan 
lann alacaklanru ve .ietihkak.lıırınr İ· 

1iodan bir ay iç.iade 2 üııci ifWicı dairc
aine gelerek lıaydettirmcıleri ve öeılille 
rini (ıoenet ft• dcıf1ıcr b11Hisa0lan ııoe.sai
re) aııl veya musaıddalı: ııuretlerini tev
di eylemeleri, 2 - llilifma hareket ce
zai ~umyeti müstelzim olmalı: üııere 

miiflioıin 1-çlulannm eyci müddet için 
c1e locnıdiıledni "9IC borçla:rıını IWdi:rmele
~i. 3 - Müflisin mallarmı hu nıe sıfat
la okmıa o.bıun clloerinde ~ 
rm o mallar lizerlndeJııi halııları ımbfınz 
kalmak ıartüe buruan ayni müddet içôtı. 
de daiTe umine t<ıvdi ctme.ıeri ve etmez 
lene maldıu1 mıuemıeri mıı.wmwcftkçe 
ecu.i mesıuliyete uğray8Qlrlaın ve nıç
lııan hak.larrndan malınım ka"lpcekıları. 

4 - 2343-933 tarihine müııadlf çarşamba 
günü "3at 14 t>e alıaıcaltlıJ.anıı ille içtümm 
~ilmeleri ve müflis ile müıtıerek borç
lu olan1ar ve lref iUerinin ve borouou tıe 
keffül eden aaior kim.eleriın ~ 
da lıulıı.nınafa baklan: okhıii:u ilao olu 
nur. (6543' 

f...,,,.ı bqiııci icra w.ı..c.....ı.ı: 
Bcy4j! .ta A ti J1w:ittıe 39-31 ou 
maralı tttibadi 1\f'.ılll apartmıarurun 12 

numaralı daireeinde oturmakta .ilııen eJ
yevm ilcımetgihı meçhul bn!LMW" K • 
Gaytaııo efendi.ye. 

İttihadi Milli Türk Sicona tiı"Jııc.tiniıı 
bedeli bıdan ...ıobu olan 169 Jinnın 
temini %ıinnmda daittmlzin 933-2828 

numaralı doayMiıloc mecur .dahMinde bak 
lu hapa ı.;,..ı edllmlt 'ile bu bomu ö
demeniz jçin yine dairem!% tma.fuııdan 
tarız.im edilen 933--2895 ııuaıaralı ödeme 
emrine mUbapr taraofmclıın veriıloen llDef 

l'l>hatta ıı.ıe.ı ..._..... bulunnıayiı!ı j,. 

Jı:amteogilımm:n meç.bul bulımdui;ıı bil 
dirilmi,ıir. Tadhi ilimlıın itiba.ren 20 
gün geçtı°'ktıen 'IOlıra bir itirazımz oldu 
fıu takdirde Ji:faberı. veya olahrircn iaa

ya biJdirmcmz i~de:r. İtir.uınrzı bil 
di.mıeıdiğini.z takdi.rde ilAn mMdctinin 

mibıımuncla ksriyei deyin etmediğin.iz 
halde hapecd.ikn malların paraya çevrile 
ecği ve gıyabınızda icraya devam edik 

oeği malQm 'Ve ödeme emrinin tebliği 
mıılmmma kiim olma1t ibre ilan olumır. 
(6534) 

Birinci lflia memu.Mığundan : A11ma 

.ıtında Y alclız bwımdıa mew:ıııt ve bir 

mliiliae 8it fotıojraf malrineı\eri ve tiit 

"9IC cdeT.ı:ı 23 A&ııatoa 933 çarşamba 

günü saat ı4 ı.e açılı: artırma ~ satıla

cağnııd&n talip olanların müracaatları 

iltn okmur. (6542) 

Umumi Nepiyiıt ve Yazı lıleri 
Miidürii ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. Ş. 
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