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Dün Mısırlı misafirler Türk 
gazetecilerinin sofrasında idi
ler. İki memleketin dostluğu
nu anan nutuklar söylendi. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Macar başvekili dün Roma
da M. Mussolini ile görüştü. 

/Fransız gazeteleri bu mülaka
ta ehemmiyet veriyorlar. 
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1 Gazi Hz. . r ·o ' · etti er ; 
= = 

1 . Herriot saraydan çıkınc; de iştir ki: ."G zi Hz. i el 
İ .. ç saat görüştük.Doğru veuzakg··ren göz r gö düm"I 
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Temsil Akademisi 

Alman filozoflanndan biri demiş
tir ki: 

- Ziyaret ettiğiniz bir memleke-' 
tin fikir hayatını öğrenmek isterseniz, 
tiyatrolarına gidiniz, oynıyanlarla ıey
ted.enleri görünüz. Tem.sil ve temaıa 
hayatı bir memleketin fikri ıeviyesi 
hakkındaki miyarlardan biri olabilir. 
Fakat kendi memleketimizin fikri se
viyesini bu miyarla ölçemeyiz. Çünkü 
bizde henüz temsil bayatı yoktur. 

Bu ehemmiyetli noksanı telafi et
mek içindir ki cümhuriyet hükumeti 
bir temsil akademisi açmağa karar ver
~tir. Gelecek ayın başında açılacak 
olan temsil akademisinin üç ıubeai ola
caktır: 

ı - Dramatik aanatler §Ubeai 
2 - Lirik sanatler ıubesi , 
3 - Dekoratif sanatlar ıubeai. 
Bundan maada bunlara bağlı ola-

rak bir de balet mektebi olacaktır. E
sas proje hazırlanmış, bir mütehassıs 
Avrupaya giderek tetkikat yapmıı, dün· 
Yanın büyük otoritelerile temas etmiş
tir. 

Bizim için iyi bir tesadüf eseri ol· 
mak üzere, Almanyada bir müddetten
beri Museviler aleyhine başlıyan cere
yan, bu memleketten kaçan bir çok mu· 
ıiki üstatlannı akıl alanuyacak kadar 
ucuz ücntlerle hoca olarak bize getir· 
mektir. Denebilir ki ıı:elecek aym baş
langıcı Türk temsil hayatının da bat· 
'!angıcı olacaktır. 

Fikrimizce hükumet, teımil meaele
ıini birinci derecede bir maarif İti te
lakki etmekle pek isabetli bir yoldan 
)'iiriimüı oluyor. Tiyatro bizde ıimdi
Ye kadar bir eğlence meselesi telakki 
ediliyordu. Binaenaleyh bütün gayret
lere rağmen Karagöz oyununun isti
halesi olmaktan çıkamadı. Halbuki halk 
terbiyesi davasında tiyatronun rolü bü
yüktür. Binaenaleyh tiyatro ve musi
ki bir maarif işidir. Hedefimiz şu ol
malıdır: Bir milli tiyatro mektebi yap
mak ve miUi muıikimizi, milli tiyatro 
ıanatini bu mektep vaaıtasile tebarüz 
ettirmek. Bu, Onivenite işi kadar e
hemmiyetli bir meseledir. Milli kültür 
denince yalmz ilim akla gelmez. Kül
tür, ilim kadar, musikiyi, tiyatroyu spo
ru ıamil bir mefhumdur. Bunlann hep
si beraber yürüyen bir küldür. Her
riot, Avuıturyanın ıiyasi istiklile olan 
hakkını Beethoven ıı:ibi bir musiki da
hisi yetiştimıiı olmakla ifade etmiıtir. 
Bu Franıız devlet adamı demiıtir ki: 

- htiklaJ, Beethoven gibi bir dahi 
yetiıtiren milletin sarih lıaklodır. 

Prague !ehrini ziyaret edenler, bir 
tarihte yanıp ta millet tarafından ian.; 
ile yeniden İn§a edilen milli tiyatronun 
Üstünde ıu sözleri okurlar: 

•Bu kiiltür mabedini yeni battan 
111fa etınekle Çek milleti iıtiklllle de
ğer bir millet olduğunu dünyaya ilan 
ebnittir .» 

Tiyatro gibi musiki hayatındaki 

tekamülümüzün de baflangıcı akademi· 
tıin açılmasile olacaktır. Bu tekimüliin 
takip edeceği istikamet hakkında şim
diden söz söyliyemeyiz. Yani alaturka 
Yolunda mı gideceğiz, yoksa alafranga 
Ya mı döneceğiz. Bizce musiki mede
niyetin bir cüz'üdür. Ve medeniyetin 
!arldııı, garplm olmadığına göre mu
sikiyi de alafranga ve alaturka di~e a
Yırmak doğru değildir. Şark nağme

lerine garp musikisinin tekniği tatbik 
edildikten sonra, dünyaya mal olacak 
bir musiki meydana gelecektir. Yunan 
ltıusikisi de ayni tekamül safhalannı 
teçirmiıtir. Bir aralık tamamile Yu· 
~anistana mahsus olan nağmelere 
•Unan iistatlan tarafından garp 
ftıuıikisinin tekniği tatbik edildikten 
sollnl buııün dünyaca maruf olan Ma
tıoliı Koloniris'in operalan gilıi tahe
•erler meydana gelmiıtir ki bunlar dün· 
Yanın her büyük opera11nda çalınıyor. 
Binaenaleyh bir defa bizde de akademi 
Bçıldıktan sonra alafranga alaturka me
selesi kendilijiinden halJedilmit olacak-
tı,.. • 

. Her halde ıu muhakkaktır ki Türk 
i:!ılleti, kulağı musikiye çok ahtık olan 
ır millettir. Kendisinde kulak ahı

kaıılığı gibi bir cevher olan bir millet 

bırıusiki aahasında. çok parlak bir istik· 
ate namzettir. Tiyatro ve temsilde 

olduğu ı:ibi musikide d" şimdiye kadar 
ııoksan olan teknikten ibaretti. Şimdi
ye kadar yetişen bir kaç üstattan baş
~a tekniksizlik yüzünden yeni istidat
ar yetişemiyordu . Bu yeni mektep ye-

!'İ istidatların inkir-afına hizmet edeceği 
~ç-~n .. Türk muıik{ ve temsil dehasının 

utun azameti!o inkişafına yardım ede
cektir. 

Ahmet ŞOKRO 

Gazi Hz. dün M. Herriot'yu kabul bu- Şeker fabrikası Turhal is-
yurdular ve ·· ç saat görüştüler \tikametinde mi kurulacak 

M. Herriot'nun intibaı: "Türkiyede cümhuriyet l{endine Son karar Ankara' da verilecek 
has olan yolunu tutmuştur. Hersev zamanında yapılmıştır. Fabrikanın yeri değişse bile Sıvas 

Ankara' da bulunmakta olan M. 
Edouard Herriot dün sabah Hari· halkı istifade edecektir 
ciye Vekili Tevfik Rüştü B. le şeh
rimize gelmiştir. Muhterem misafi· 
rimiz ve vekil B. Haydarpafa istas
yonunda Vali Muhittin, Belediye 
Reis muavini Hiimit, polis müdürü 
Fehmi, Madrit sefirimiz Şevki, Ati. 
na sefirimiz Enis, B. !erle Bulgar 
sefiri M. Antonoff, Efgan sefiri 
Ahmet Han, lran sefiri Sadik Han 
tarafından karşılamıştır. M. Her· 
riot, ve Tevfik Rüştü B. ve M. Her
riot'nun refakatinde bulunan ayan 
azasından M. Serlin, mebuslardan 
M. Ray ve M. Jules Julien muta bi
nerek Tophane rıhtımına çıkmış
lar ora~n misafir edildikleri Pera. 
palas oteline gitmitlerdri. 

Tevfik &üştü B. de T okatlıyan o
teline inmittir. Tevfik Rü9tü B. le 
birlikte Hariciye Vekaleti hususi 
kalem müdürü Refik Amir B. de 
9ebrimize gelmittir. 
M. Herriot dün öğleye kadar Pe

rapalas otelinde istirahat etmİf, öğ
le yemeğini huıuai surette otelde 
yemittir. 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Fransız seyyahları Perapalas oteli
ne giderek M. Heriot'ya hürmetle
rini arzetmişlerdir, M. Herriot ken 
dilerini kabul ederek bilmukabele 
iltifat etmittir. 

Sarayda 
Muhterem misafirimiz saat 16 de 

Dolmabahçe sarayına giderek Gazi 
Hz. tarafından kabul edilmittir. 
Mülakat üç saat sürmüf, bu 
esnada Tevfik Rüttü B. de Gazi 
Hz. nin nezdinde hazır bulunmut
tur. 

Gazi Hz. büyük nutuklannın bir 
nüshasını "Reis M. H~rriot'ya" kay 

Yukarıda; M. Herriot Dolmabahçe sarayından çıkıyor. Aşağıda; M. 
(De.,amı 2 inci sahifede) Hernot Haydar paşa utasyonunda .. 

·································~······ ..... ·························· ,, ...........•......•.•. 

1 eylülden sonra eşya 
tarifesi ucuzlayor 

Yolcu tarif esini tesbit eden komisyon 
da mesaisini bitirmek Üzredir 

Sadullah Bey dün An karadan geldi ve tarife 
komisyonu öğleden sonra toplandı 

De~!z ve Hava müsteıan Sadullah timaa riyaset etıniştir. Bu içtimaı mÜ· 
Bey ~~n Ankaradan avdet ve ı eylw- teakıp Sadullah Bey, kendisini ziya
d~n ıtı.baren limanlarımız arasında tat ret eden bir muharririmize §u beyanat 
bik edıleoek tarifeleri tanzime memur ta bulunmuıtur: 

_komisyonun öğleden sonra yaptıjiı iç (Devamİ 5 iru:i sahifede) 

Mııırlı mis<Jirler Yenihöy palaa ta (yazm iç sahifelerimizde) 

Gazi Hz. 
ISTANBUL, 21 ( A.A.)- Reisicüm 

hur Hazretleri bu akşam Boğaziçinde 
motörle bir gezinti yapmışlardır. 

ISTANBUL, 21 (A.A.) - Reisi
cümhur Hazretleri M. Herriot'yu bu

gün saat 16 da Dolmabahçe sarayında 
kabul buyurarak kendisiyle üç saat ka 
dar görüımüılerdir. 

Üniversite ıslahatı 
Emin Bey hareketinin 

tehiri emrini aldı 
Maarif müste§ar vekili Avni Beyin 

Ankaraya gittiği yazıJmı'\tı. Avni Bey, 
aldığı emir üzeri
ne hareketini iki 
gün tehir etmittir. 
Avni Bey, Maarif 
Vekil vekili Refik 
B.in latanbula av
detine kadar bu • 
rada kalacaktır. 

Avni Bey, dün 
kendisile görüten 
bir muharririmize 
müsteşarlığa asale 
ten tayin edildiği 
haberlerini tekzip 
et.mit, kendiainin 
talim terbiye dai· 
resindeki vazifeıi
le me§gul olacağı. 
nı söylemqtir. Re

AVNi BEY 

fik B.in bugün ıehrimize gelmesi bek
lenmektedir. Üniversitede nakil faali
yetine dün de devam edilmiıtir. Hu
kuk fakültesinin seminer kısmı ile kü
tüphane yukarı kata yerleıtirilmiştir. 
Diğer idari büroların nakli de perşem 
beye kadar ikmal edilecektir. Dünden 
itibaren Tıp fakültesinin nakline de 
haılanmı§tır. Bu sene bütiin fakültele 
rin imtihanları ıs eyliilde ba~lıyacak
tır. 

SlV AS, 21 (Milliyet) - Sivas 
ve bavalisinde kurulacak teker 
fabrikasmın yerini tesbit için Si
nop mebusu Recep Zühtü Beyle 
beraber gelen heyet Sivasta tet
kiklerini yaptıktan sonra Turhal'a 
gitmit, oradan da Amasya ve T o
kat ha valisinde tetkiklerini yap
mıştır. Şeker fabrikasını kurarken 
düşünülecek şey, yalnız makinele
ri yerleştirmek ve muhitte kafi bir 
ziraat sahası bulmak değildir. Pan 
carlar kemale geldikten sonra fab 
rikanın üç ay veya yüz gün çalış
ma11 imkanım temin etmektir. 

Sivasta hava vaziyeti üç ay bile 
çalışmağa müsait olmadığını söyli 
yenler var. Herhalde fabrikanın 
Sivaata olmasa bile c:varında ku

rulması, batta Turba! istikameti

ne gidilse bile Sivas balkının pan-

car ziraatinden istifade ettirilmesi ş.1..,. :c•riyatı için tetkikat yapılan 
mukarrerdir. Heyet çartamba gü- Tokattan bir manzara .. 

nü Ankarada bulunacaktır. Son ka rann orada verileceği anlaşılıyor. 

Kupa niçin verilemez? 
Samiye Burhan Cahit H.ın vekili dün 

bu noktayı etrafile izah etti 
Türing ve Otomobil klüple müt

tereken tertip ettiğimiz otomobil 
yarışlarında birinciliği kazanan 
Samiye Bürhan Cahit Hanım aley· 
hine Vehbi Sait Bey tarafından a
çılan kupa davasına dün devam e· 
dilmittir. Dünkü muhakemede Sa
miye Hanımın vekili İrfan Emin 
Bey mahkemeye bir layiha verınİf· 
tir. irfan Emin Bey bu layihada 
hulasatan tunları zikretmektedir: 

"Müsabakada 1 7 küsur saniye 
gibi kahir bir fark ile muzaffer o
lan Samiye Bürhan Cahit Hanımın 
Vehbi Sait Beyle uzaktan yakın
dan hiç bir alakası yoktur ki ken
dilerine husumet tevcihine imkan 

bulunabilsin. 
Hakem heyetleri, kimin tarafın· 

dan intihap edilmit olurlarsa olsun 
lar müsabakaya İftiralı: edenler, on
ların mutlak salahiyetlerini önce. 
den kabul etmit addolunurlar; bi
naenaleyh hakemlerin vaziyet ica
batına göre ittihaz edecekleri ka· 
rarlara kartı itirazın örfen ve hu. 
kukan bir manası olamaz. 

İki kategorinin birlettirilmesi 
keyfiyetine itiraz caiz olmamakla 
beraber keyfiyetin el ili.olarında 
yazılmış olması, Vehbi Sait Beyin 
bu terait dahilinde müsabakaya 
girmit olduğunu göstermek itiba-

(Devamı 5 ü:ıci sahifede) 
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DİL ANKETİMİZ 
T. D. T. C. geçen yıl bütün millete karşı bir anket açmııtı. ıo5 listede a§a· 

ğı yukarı 1500 kadar söz ortaya atıldı. Dört aya yakın gazetelerde bir çok ce
vaplar çıktı. Bu cevaplar timdi c<Omiye tin bu itle uğraşan komisyonunda sıra
ya konularak Umuıni Merkez Heyeti tarafından son şekli verilmektedir. 

Her yerden gelen ve bir kısmı gazetelerde çıkan karıılıklar arasında bir ta 
kım sözlerin ince mana ayrılıklarını t aatamam karıılayabilecek Öz türkçe mu 

. kabili erin ortaya konamadığını görüyoruz. Bunun için, kendimizce kartı lığını 
daha iyi ve daha inceden inceye aramak lüzumunu duyduğumuz sözleri, ken• 
di tarafımızdan yeniden ankete koym uıtuk. ilk listemizi de bir kaç günden 
beri neırediyorduk. Bu listeye gelen cevaplardan bir takımını netrettiğimiz 
gibi, daha gelenleri de biribiri ardınca basacaiız. 

Bugün ikinci bir liste.daha veriyoruz. Bu listenin temeli fU aözlerdir: 
1-HADISE, 2-VAK'A,3 -VAKIA4-HADISAT5-VU

KUAT, 6 - VAK/AT. 
Bu aözlere kııırtılık düıünürken fra naızca ıu sözleri de gözönünde tutma. 

lıdır: 

1 - 'ACCIDET, 2 - iNCiDEN T, 3 - EVENEMENT, 4 - PHE-
NOMENT, 5 - FAIT. ı 

Bu aözlerin anlattığı fikirleri türkÇe ne Y?lda aöyliyebiliriz? lıte burası 
ortaya konmak gerektir. 

Bir iki Örnekle dÜ§iincelerimizi anlatalım: 
Mesela: "Filan adamla falan adam araımda bir hadise çıkmıtu dediği· 

miz zaman bu ''bidise" nİn franıızcası ••incident'• dır. (iki otomobilin çarpı§· 
ina11 hadiııesinde yaralandı) dersek "badise" accident yerini tutar. (Tarihi 

bir hadise) un evenement historique diye tercüme olunur, "Ay tutulma bir hadi 
.ei ııemaviyedir'' diyecek oluraak bu, fransızcada phenomene celest• diye aöyle· 

nir. Bu sözlerden bir takımının yerine vak'a vi.kıa, vukuat sözlerini de kul .. 
!andığımız vardır. Şimdi, okurlarımızdan dilediğimiz ıudur: Bu aözlerin kul
lanılıt yerlerine göre türlü manalarını ifade edebilecek Öz türkçe sözleri araş• 
trrmak ve bize bildirmek ..• 

Cevaplar, gazetemizde anket memurluğu namına gönderilmelidir. 
Yeni !lelen cevapları 4 üncü aahifemizdedir 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Yazan: ' S. N. Hıısr hakkı (Milli,.et) indir. 

Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
1 

Şeyhin sevgili qeği. - Eıeğim gİTmezııeı, ben de girmemi - E
•eğin Babüssaadearalıkavluıruna kadar sokulduğu, hünkara arzolunu-. 
yor! 

Abdülhamit, Kocamuatafapa§adaki 
Sümbülefendi dergi.hı ıeybi meczubu 
airet büyük Rıza Efendiyi &Örmeli me 
rak etmiıti. 

Çünkü Şeyh Rıza Efendi, sair teYh· 
ler gibi sarayda, saray erkinının, vü .. 
kelanın konaklarına gidip gelen, ka
pı kap .. dola§an. caize, atiyye cerrine 
koşan, yüze gÜlen, temellük eden kinı 
oelerden değildi. Hoı ve kalendemıeı· 
rep, bir lokma, bir hırkaya eyvallah 
diyen, fenafillah olmUf ~eı-.iılerden
dı. 

Naaraıtin Hoca gibi, Şeyh Efendi
nin de sevgili bir eıeği vardı. Aklına 
esti mi, düldülüne biner, Kocamu•ta· 
fapa§a, Mevlanekapıaı, Y edikule, Si
livrikapı, Saınatya, Cerrahpqa, Ak
saray taraflarında cevelinlar yapardı. 

Arzu ettiği tekkelere, camilere, der• 
vişao, baciyan, me§ayib hanelerine 
gider gelirdi. Üstü batı cL: kelli felli 
bir şeyh gibi değildi, pejmürde dene
bile.:ek halde eski, köline ve mühmel
di. 

Padip.h, bir kaç defalar, onunla 
görüfmeyi istemişse de her defaoonda 
Şeyh Efendi, bir rahatsızlık bahaneıi
le itizar ederek gitmemiıti. 

1310 seneoindeki Şeyh Efendinin 
vefatı tarihine tekaddüm eder; gene 
Sultan Hamit, Şeyh Rıza Efendiyi &'Ör· 
ı:ıek [otr.ıni;ti. Şeyh Efendiye padita
hın ir<ıdesini tebliğ eden musahip, 
"zat•.; ahanenin beheınelıal görmek ve 
görü~mek istediklerini, her halde gİ
diJm.,·.ıini., ibtar eylemifti. 

Rı2a. Efondi, oü:u Kutpi Efendiye 
vaziyeti anlattı: 

- D~v.,,tivakıayı kabulde naçar, 
muztar k1ldıın. Am.ına ye li.kin Yddı· 
2a kad.a.r araba, payton,. b'amvat, va• 
pur gibi vesaitinakliye ile ritmekten 
tehati ederim. 

Kutpi Efendi, §aftrıp kalmııh: 
- Aman efendim, na.aıl olur? 
Rıza Efendi, hiç tavrını bozmuyor-

du: · 
- Bizim biınancefakann ne .uçu, 

günahı vaT? Bunca sene, beni sırbn· 
da ra7ıd.t, şimdi Yıldıza kadar mı !afi· 
yamıyacak? 

Kutpi Efendi, ifin p.kalıktan çıktı· 
ğınt anlamtŞtı: 

- Olm.a.z, efendim, kat'iJYen ol
maı. 

Fakat Rıza. Efendi, oilıınua ricala• 
rma aldmnamıt, ef"ğİne palan vur
durmuştu. Kutpi Efendi, babaaını kan 

dmmya muYaffak. olamaymca boynu
nu eğmek mecburiyetinde kalmıştı. 
Baba oğul, Kocamu.otafapa~adaki der
gahtan hareket ettiler. Fakat naaıl? 
Şeyiı Rıza Efendi eşek süvar ve oğlu 
da yaya olarak ••• 

Aheste be.ste yola revan oldular a
ma, yol biter tükenir gibi değildi, ba· 
bumm inadına, oğlu. yanmıfb. Yola 
çıktıklarından üç saat sonra Y tldız sa
rayına vardılar. 

Şeyh Efendinin geleceği, Büyükka
pı, Koltukkapı, lçkapı bekçi ve nÖ· 
betçi memurlarının malfunu idi: 

- Selamünaleyküm Efendi Hazre· 
leri; buyursunlar! 
Şeyh Efendi, eteğinden inmiş, se

liınları baş keserek iade ediyordu: 
- Ve aleyküıniiNeli.m evlatlar! 
Buraya kadar pek tatlı ve hadisesi:ıı 

geçen seyahat, burada sarpa sarmıştı 
Şeyh Efendi afetinden i.nmipe de 
mümkün değil, sevgili . hayvanını dı§a· 
nda bırakınak •isteıniyor, ondan aynl
llllJ'• gönlü kail olmuyordu. 
Şeyh Efendiye, teırifat, uaul, nizaın 

kaide vızgeliyordu; o, eıeğini yuların: 
dan bıtup yedeyerek içeri götürmek 
iatiyordu. 

Bekçiler, Şeyh Efendiyi ilmaa ça-
lqtılar: •n, 

- Merak buyurmayınız, efendi 
hazretleri. Hayvanm muhafazasına 
dikkat ve itina ederiz. Canımız gibi 
bakanz. Yemini. auyunu da veririz! 

Oğlu Kutpi Efendi de yalvarıyor, 
yakarıyordu. Likin Şeyh Efendi, ceva
bı dayatmııtı: 

- Eıek içeri girmezse, ben de gir
Me:nlt dönerim; tekkeıne giderim! 

Diyor, bir dalıa demiyordu. 
İt bu raddeye varınca Mabeyinibü

mayun Müdüründen ıonnıya mecbur 
oldular. Mabeyin Müdüründen: 

- Dışkapıdan içeri alnuın, BabÜ•· 
aaadeye yakın aralık aYluda dursun, 
Bapnabeyinciden soralon 1 

Emri geldi. 
Şeyh Efendinin yoğurt eönlü ayran 

olınUflu; eşeğmı yederek içeri gir· 
dl. 

Saat onu aeçıniıti. Baıpnaheyinci 
Hacı Ali Pata. zatııahaneye; Şeyh E
fendinin geldiğini ve etefin Babüua· 
ade aralık a.vllli.ına kadar aokulduiu· 
nu arzetti ! 

(Arkası 1Jar.) 

Yarın: 

Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
2 

Hii.nkiirın feyhe iltifatı. - Ak 11am namazını nasıl kıldılar? -
Şeyhin padifa/da neler konuıtuğ u meçhiil kaldı. - Şeyh, Abdül
hamidin ihsanını, fıkaraya dağıt mtf! 

f.l!!i .... iii!iiiiliiilliiiiıil!iiiiillll ................... ~;;;;;;;;;;;;;&~;;ıı;...: 

Mısırlı misafirler Türk ga
zetecilerinin sofrasında 

Dün Y eniköyde verilen ziyafet pek 
samimi oldu, nutuklar söylendi 

Mmrlı misafirlerimiz dün sabahleyin 
bir molörle Beylerbeyi sarayına gide
rek sarayi ziyaret etmiılerdir. Sarayın 
salonları gezildikten SODrll havuz kena
nnda ikram edilen kah veleri içmişler· 
dir. 

Bundan sonra motöre binilerek Ye
niköye goaılmİJtİr. Burada Y eniköy 
palasta Matbuat Cemiyeti• tarafından 
verilen öğle ziyafetinde hazır buluu
muflardır. Milllfirlerimiz Yeniköyde 
Matbuat Cemiyeti reis.i Haklu Tarık 
ve ilrinci reiı Ahmet Şükrü Beyler ta
rafından kar1ılanmıf ve bahçede ha
zırlanan sofralarda o\urmuılardır. 

Bahçede Muır ve Türkiye bayrak
ları ile donanmıtb. Yemek *'>n derece
de neı'eli bir hava içinde yeıııilmİ.ftİl'. 

Y' emeğin sonlanna doğru Matbuat 
Cemiyeti ...,;,,; Hakkı Tanlc Bey söyle
diği nutukta demiıtir ki: 

aUç dört gün önce ..-«elerimiz 
Mmrlı ıinalara kanıpn-- belki yal· 
nrz haberini vermiı olabilirl.,.&~ Wıin 
bu haberi çerçeveliyen hialer matbaa
lardan dıfanllll'a nakil ve telkin olu
nan bialer olmakla kallllJ)".... Yazılan 
yazılar, ııöylenen sö..ter ııösteriyor ki 
bu his matbaalara da Türkiye eR.an 
umumireıind";" .~tmektedir. . 

Vali muavı.ıutn1Z1n geçende pek rıi
:r.el iıaret ettiği gibi biz pencerelerini 
Akdenize açllllf iki kard"! komşuyuz. 
Gene dün gece muhterem mioafirimi
zin bqka bir fıraaUa ııöylediii gibi bu 
kartı kOlnfumuz olan tarihi kardeıler 
de hemen her yıl bir diyııra seyahat e
derler. Bizim bir iki ay sonra onuncu 
yıl dönümünü kuUulan11ya hazırlan· 
dığuıuz ıu büyük oavaılarımızın inki
taf •afhalarms bakandı: 11bunlar çelin 
bır mücadele yaııyorlar; iıten bq ala
mamakta mazurdurlar.» diyip te bir 
vakitler bu mevsimde buralarmı doldu
ran Mlsırh: doıtlarnmzm uzu'n zaman 
kapımuın düğmesine el UZai manuı gi .. 
bi görünmelerini bu sofrada olmasa 
da belki başka bir sofrada bir sitem 
mevzuu yapacaklar bulunabilir. 

Filvaki, biz Gazi reisimizin üstü
müze tıpkı bir günq gibi doğarak ve 
mtarak bizi uyandırdığı mücadele sa
bahındanberi i,te durup dinlenmeden 
yürüyoruz. Nil, kitabülmukaddesin cen-

• 

netteıı çıktığını söylediği dört nehir· 
den biri değilse de Nil kıyılarının çok 
çalışkan insanlara nasıl bir h""ur ik
limi vadettiğini, burada aev.im.!i müme ;. 
sillerini tanıyıp :se.Limladrğrma Mısır 
diyannın cana yak.Hı çevresinin bu n
:wo çalııma yolculuğu arasında nasıl 
lath bir konak olduğunu pek iyi bilir
ken qle bir türlü ayrılmaya vakit bu
lamıyorıız. 

Siz de Mmrlrlann na•ıl çahıhkla
nnı, Mısırdaki kendi kencfjn.i buluı ha· 
reketin, Mııırdaki uyanıklığı, Mıunn 

da naııl yıldan yıla farklı ilerlediğini 

serin.erek görüyoruz. Mısn·da naııl da
ierli bir gençlik yetiıtirdiğiniri, biraz 
ı..criibeli bir adam olarak, hemen pek 
yakından biliyor, kendilerini yürekten 
takip ve talı:dir ediyoruz. 

Hakin Tank Beyin nutku Omer Rı· 
za Bey tarafından tercüme edilmi' ve 
çok alkıılanmııtır. 

Bundan sonra Mısırlı meslektaıla· 

rıuıadan A!il Saykali Bey güzel bir 
Türkçe ile bir nutuk aöylemiı ve demiş
tir ki: 

- Gerdı lzmirde ve gerek burada 
bizi kabulde gösterdiiiniz müveddet ve 
ulücena.bı hakkımızda ibzal buyurduğu
nuz ve aciz -tahıslarmırzı aıarak ~
sın matuf olan muhal,bet ve muhade
net eserleri bizleri o kadar mütehas
siı etmiıtir ki içimizde doğurduğu bin 
bir hissi ifade için büyük hatip ve şa
irleriınizin hitabet kuvvetine malik ol
mamız icap ederdi. Maamafih sızın 

tatlı ve ahenkli dilinizi daima sevdiğim
den ıize ka111 be•lediğimiz hialeri bu 
dil ile daha samimiyetle anlatabilece
ğimden ve kalplerimizin kalplerinizle 
müttehiden daraban ettiği hissettirebi
leceğimi zannediyor, Türkiyede bir de
ha sahibinin iJham ve iradesile husule 
gelen mucize sayılnıağa !ay.ık olan te
ceddüt eserine bu suretle daha ziya de 
tekrimatıını izhar edeceği.mi hiaıediyo .. 
rum. 

Aşil Bey ink1labnmzJn her yerden 
fazla Mısn·d .. t sev~1 ve merak ile tki.p 
edildiğini., tarih.im.izin siya3j' ve i-;ti
ıııai inkılabnruzın her safüasııun M:
sırldarı derin bir al&ka iJe bağlad!ğını 
söyleıniı, Muırlılarm Gazi Hazretleri
le hmet Paıa Ha~rotlerine kartı duy-

HARiCi HABERLER 
Bir milletler 
Ordusu lazım 
Silahlan bırakmağa en 

büyük mani ne imiş? 
PARIS, 21 (A.A.) - Jeneral Ara

ki'nin beyanabndan bahseden Ere 
Oouvelle gazetesi diyor ki: 

Eğer milletler cemiyeti kuvvetsiz 
olur, ordusu. olmazı karaıtlarma hfir.. 
met ettiremezse milletlerin arbk ordu 
!arından bafka bir şeye itimatları kal. 
maz. Bu milletler cemiyetine bir or .. 
du yapılmasının silahları bırakmağa 
en büyük mini olduğunu söylemek de 
mektir. 

Fransarun ileri sürmekten bir an ge 
ri kalmadığı tezi bu olmuştu ve tez 
yalnız tam bir sili.Lları bırakma taraf 
tarlarının itirazına manız kaldı. Bu 
hadise, bir kere daha yalım• Fransarun 
haklı olduğunu gösteriyor .• 

Yeni adalar keşfedildi 
MOSKOVA, 21 (A.A.) - Profe

sör Wiese'nun idaresi altındaki kutüp 
heyeti Arkitik denizinde ve geçen 
sene bulunan lıvestiya adasının cenup 
ııarbisinde bir taknn adalar daha bul 
muştur. 

Buğday konferansı 
LONDRA, 2ı (A.A.) - Reuter a

jansının öğrendiklerine göre buğday 
konferansı anlapna projesinin tefer
rüatı hakkında tetkikler yapmek Üze 
ze teknik bir tali komite teşkil etmiı
tir, Bu tali komite Amerika, Avustu
ralya, Arjantin, Canada, Franıa ve 1-
talya mümes.aillerinden mürekkep o
lacaktır. Sovyetler birliği hükümeti, 
anlaşma için bir eaas bulunacak olur
aa bu pl&na iştirake hazır olduğunu 
bildirmittir. 

Hitler alman ırkını boz
mak istemeyor 

GODESBERG, 2ı (A.A. lır- Baıve
kil Hitler, milliyMtperver sosyalist ve 
çelik miğfer tqkilatları reiolerinio ;;. 
nünde söylediği nutukta demişlU- iri: 

Bir milletin bozulıı.mıyacaJı, fikri 
bende yer elınİflir. binaenaleyh ya-

.. hancı adam ve milletleri cermanla~ .. 
tırmak düıüncesini reddediyorum. 
Böyle bir fe yneılin ıslahı değil, fa
kat milletin etink çekirdeği için bir 
zaaf olur. 

Meting esnasında bora 
MONIH, 21 (A.A.) - Volff Ajan

•mdan: Hiılerci gençlerin 43.00J &.1· 

§İnin iıtirakile yaptıkları bir miting 
e•nuında bora ile karı~ık çok şiddet-
1.i bir fırtına çıkmıt, birçok kazalara 
sebep olınuftur. Yedi kiq hastahane
ye kaldınlmıttır. Bunlardan biri, al. 
dığı yaraların teairi ile ölmü§tÜr. , 

Priştineli Hasan Beyi 
niçin öldürmüş? 

Selanik - Eolo Osmanlı meb 'usla
nndan ve eski Arnavutluk başvekili 
Priıtineli Hasan Beyi öldü•en. 25 yaş
lanndaki lbrahim. Çelo'nun ioticvabma 
devam edilmektedir. Hasan Bey, kral 
Zoganun siyasi dü!manlarırulan oldup 
için Arnavutluktan kaçmışlL 

Katil deınis ki: 
. - Bu ad.ılnı beni kral Zogoyu öl

dürmek için kandınnağa çab,ıyordu. 
Onun yüzünden telef olan bir çok va
tandaıtarnnın intikamıru almak ıçın 

kendisini öldürdüm.,, 
f?kat bu ifade doğru görülmem•k

tedir. 

Konigsberde şark 
panayırı 

KONlGSBERG, 21 (A.A.) - 22 in 
ci şark pan:ıyın dün açılmı~bı-. lkb· 
sat nazırı nutkunda demİ§tİr ki: 

Şark panayttı Almanya ile şark kom 
şuları arasında qı:Ütava.a:Zıtlık va:""!fesi
ni Ü7.erine a!mıım·. Aln1an hükUnıeti 
A 'nıanya ile bütün şark Avrupaşı me
mleke.tlerlnin harici ticaretleri iu[ii~a .. 
fın.ın fe ... ıİcaJide ehemmiyetini tema .. 
men müdriktir. ,,,. . 
duk!arı hisleri beliğ ve heyecanlı söz. 
!erle anlatmıştır. 

A;il Bey çok afkışlanmıştll'. 
Bundan sonra Elehram gazetesinin 

muhanirlerinden doktor Savi Bey bir 
nutuk söyledi ve dedi ki: 

- Otedenberi Şark milletlerinin mü· 
dafaacı olduğu ve hücumcu olmad;:ğı 
söylenir. 

Bu telikkiye göre Şark milletleri 
Dinamik değildir. !statiktir. Gazi Mus
tafa Kemıtl Hazretleri herkes ten evvel 
deha eseri olan Mliı ha--ili ve ick~!~bı 
ile bu telakkiyi kökünden yıktı ve Şark 
mil]etlerinin Dinamik v~ hücumcu bir 
kuvvet olduğunu gösterdi. 

Bunun i~in Gazi, yalnız Türkiye
nin müceddıt ve rehberi değildir. Şaı·

kın en uzak yurllann.lan ınüferrik en 
Ücra dıyarma kadar bütün mazlum mil
letlerin rehberidir. Onun bafardığı in
k dap en mükemmel halas ve i til3 örne
ğidir .,, 

Savi Beyin nutku haraı·etle alkış· 

lanmııtır. 
Bundan sonra muharrir arkatlaşla

rmıızdan Mehmet Nurettin Bey bir nu
. tnk söylemiştir. 

Mehmet Nurettin Bey
1 

«Mıs:ır 
gençliğinin ve münevverlerinin kal .. 
binde yanan mukaddes ateş 1Mltsırsn is
tikb:ilin.i gÖ•teriyor. Biz bugün Mısır 

gençliğinin asıl kalbini ııördük» demİ'!· 
tir. 

Ziyruette misafirlerimizle berab,r 
M.s1r k~nsolosu Abınot Hakkı, Etıbba 
o{::. ;.1 naın1na da!,tor Ö -rıer LUtfi, Tu~ 
rin ~ klüp na.nına -Şükrü Ali, Bel-ed[ye 
ret:> m:ıa:11.İ.!1İ H.5.mit Bı::yler ve Matbuat 
erki?U bul!.lıunuıtur. 

Mısrrh misafirhırimiz bugün Y' alo
vaya. ve ora.dan Bursa.ya ıidecekJffd'ir. 

Lloyd 
George 'a göre •• 
Hitler hükumetinin ga

yesi nedir? 
PARIS, 21 (A.A. )- "Agence Eco 

nomique et FinanciereU' M. Llyod Ge· 
orge'un beynelmilel vaziyet hakkın
da yazdığı bir makaleyi nefrediyor. 
Bu makalede şunlar denilmektedir: 

"Orta Avrupanın Cerman ırkından 
olan bütün milletlerini biraraya toplı· 
yarak kuvvetli bir Nazi federasyonu 
yapmak Hifler hükfunetinin açıktan 
açığa itiraf eıtiii gayesidir. Hitler si
yasetinin muvaffakıyeti Avuıturyanın 
iştirakine bağlıdır . Avusturya hükü
meti buna muhalif olduğundan Hitler 
propagandasmın ilk maksadı bu hüku 
meti devirmektir. u 

M. Llyod George yazıyı fÖyle biti
riyor: 

''Hitler hükG.metinin gayeleri bu
gün, dar ve mürteci bir milliyetriliğin 
bütün kuvveti ile mütearnz ve askeri .. 
dir. Bu itibarla muhtemel neticelere 
kar§ı komşularınm asabiyet gösterme
sine hayret etmemek lizımdır!' 

Japonya adc.~::.:·ı geri istiyor 
TOKIO, 21 A.A. - Salahiyettar 

mahafilden alınan haberlere göre 
Japonyamn Paris maslahatguzarı 
Fransız hükUmetine bir nota vere
rek cenup denizindeki adaların 
Fransa tarafından işgaline itiraz et 

mi•frr. ............................... 
Zafer ve tayyare 
Bayramı ----
Yapılacak askeri merasim 

proğramı hazırlandı 
30 Ağustı>• Zafer ve Tayyare- bay· 

ramı hazırlıklar; ikmo.I edilmek üzere 
dir. 

Halkıınız Tayyare cemiyetile da
ba fazla ali.kadar olarak muhtelif 
•ureUerle teberrüatta bulunmaktadır. 

Tayyare cemiyeti geçen ııenelerde 
olduğu gibi, bu •ene de ordumuza 35. tay 
yare hediye etınittir. 

Zafer bayramının programı 
30 Ağustos zafer bayramında ya· 

pılacak askeri ıneraıiıne ait program 
üçüncü kolordu kuınandan!ığmca. tan 
:z.im edilmiııir. 

Program fUdur: 
1 - Saat 9,15 len 10,15 e kadar 

K. O. Kh. ında K. O. K. tarafından 
zabitan ve hükUmet memurlarının ee 
diğer arza eden zevatın tebrlkitı ka
bul edilecektir. 

2 - Beya:uıta Onivenite meyda
nında ııaat 10 da toplanacak kıtaatla 
aolı:erı ve &ivil mekteplerin ve oalr tei 
kilibn K. O. K. tarahndan saat 10,30 
da teftif ve muayeneleri yapılacak
tır. 

3 - Merasime ittirak edecekler ıun-
lardıT: 

Askeri mektep!er, muhtelif aıoıflar 
dan mürekkep kıtaat, tayyare timsa· 
li, polia kıta~H , itfaiye müfrezesi ve o
tomobilleri, ıebir bandasu, sivil m.ek
tepler ve teşkiller .. 

4 - .. fei:ôş ve muayeneyi müteakıp 
en kıdemsiz bir zabit istiklal harbi 
ve Baıkumandanhk muh'1rebesi hak
kmda bir hitabede bulun .. cak ve K. O. 
K. tarafından buna mukabele edilecek 
tir. 

Nutuklar bittikten sonra nıuzika Is 
tiklil.I mar~ını çalacak ve bu sırada o
rada hazır bulunanlar selim vaziye .. 
ti alacaklardır. Bu •uretle meçhul a•· 
ker selarnlannuı bulunacaktır. 

6 - Bundı:ın sonra Üniversite bah
ç.esiııin Beyazıt cihetindeki kapısı Ö· 
nünde hazırlanacak tribünde bulunan 
K. O. K. n1 önünden bir merasim ge
çiıi yapılacaktıı•. 

7 - Merasim geçİ§ini yapan kıt'a
lar ve Hr. Mp. BeyaZJt • Divanyolu • 
Sultanabmet • Salkmuöğüt • Sirkeci • 
Karaköy köprüsü - Şiıhane yokuıu • 
istiklal caddesi tarikile Taksime ç.
kaco.k ve oradan kıflalarma dönecek
lerdir. Sivil teıkiller Beyazıttan ve 
mektep talebelerile polio ve itfaiye 
müfrezeleri Karaköyden itibaren ha· 
re!tette serbesttir. 

8 - Geceleyin aıker ve talebe ta
rafından fener alayları yapılacaktır. 

9 - Mezkur gün lam zevalde Be· 
yazıt ve Selimiyeden 21 pare top atı
lacaktır. 

200,000 liralık 
Bir istikraz 
Belediye hal inşası için 

bu istikrazı yapb 
Sebze halinin inıasma. sarfolunmak 

Üzc~e Belediyece bir imtiyazlı ıirket

•• 

len müsait ıeraitle iki 
yüz bin lira istikraz e· 
dilmiıtir. Kanalizasyon 
da dahil olduğu halde 
birçok yerli iD§aat şir
ketleri halin i n~asrna 
talip olmu'!lardır. Halin 
Cün;."1uriyet bayramına 
kadar yeti,tirilmesine 
~ahşr.Jacaktır. Belediye
nin istikraz yap.tığı U:n
tiyazlı şirketin hanffi 

1irl<0
, oldui;ı şimdilik melı:tum tutul

maktadır. 

·-

·~· Faşistliğin kuvvetlenmesine mani 
olmak için sosyalistler toplandılar 

PARIS, 21 A.A. - (Haı"u Ajansından:) 
Ftlfiırtliğin kuvvetlenmesine mani olmak için sosyalistler tarafından 

bir hareket ve teşebbüste bulunmak mümkün olup olmadığını tetlıik et
mek makıradiyle hazırlanan beyne! milel sosyalist konferansının levkc.
liide içtimaı bu ııabah açılm~~r. 

T. D. T. cemiyetinde müzakereler 
lST AN BUL, 21 ( A.A.) - T. D. T. Cemiyeti umumi katipliğinden 

T. D. T. cemiyeti umumi merkez heyeti bugün saat 14 te umumi katip 
Ruşen Eşref Beyin reisliği altında Dolmabahçe sarayında toplanarak 
ankete konulmuır olan aru.pça ve f arııça sözlere gelen karşılıklar üze-

rine osmanlıcadan türkçeye karljllı klar klavuzu komisyonunun hazırla
dığı kar111lık listelerini müzakereye devam etmiştir. Umumi Merkez 
heyeti çarşamba günü saat 14 te te .krar toplanacaktır. 

lSTANBUL, 2.1 (A.A.) - T. D. T. Cemiyetinden.: lstanbul kitap
çılanndan Hilmi kütüphanesi sahibi Hilmi, Remzi kütiiphanesi sahibi 
Remzi Beyler cemiyetimize muhtelif kitaplar hediye etmiştir. Kendile
rine alenen teşekkür olunur. 

Musolini-Dollfuss mülaka 
tına ehemmiyet veriliyor 

İtalya; Alman Hükumeti nezdinde yeni 
bir teşebbüste bulunacak mı? 

ROMA, 21 A.A. - M. Mussolini 
ile M. Dollfus arasında Riccione'
da yapdan görötmeler hakkında 
ketumiyet muhafaza edilmektedir. 

PARIS, 21 A.A. - Riccione'da 
M. Mussolini ile Dullfus arasında 
yapılmakta olan mülakatlar gaze
teleri tiddetle alakadar etmektedir. 
Gazeteler iki hükümet reisi arasın
da nelerin konu.ulduğunu tahmin 
etnıeğe çalıtmaktadırlar. Çünkü bu 
uörüsmeler etrafında verilen resmi o • 

tebliğ çok ketüm davranmaktadır. 
Matbuatm ıhtrsasatı oldukça mü· 
sa ittir. Gazeteler Avusturyanın is
tiklalinin muhafazasında ltalyanın 
doğrudan doğruya alakadar oldu
ğunu ve bu yolda müessir bir tarz
da hareket edeceğini kaydetmekte 
birleşiyorlar. 

T emps ne diyor? 

PARIS, 21 A.A. - Havas Ajan
sı bildiriyor: Dollfua - Mussolini gö 
rüfmelerini mevzuu bahseden 
T empa gazetesi tunları yazıyor: 

İtalya, Fransa ile İngiltere tara
fmdan Avusturya için telkin edilen 
iktısat siyasetine ittirak ve A vuı
turya • Macaristan İmparatorluğu
nun miratçı devletleri için böyle 
bir formülü tetkik etmeği kabul et
mekle Avuaturya hesabına birçok 
şeyler yapabilir •• Fakat yalnız bu 
kafi gelmez. 

Berlin hükumetinin, ltalya'nm 
sade bir "Anschluss" a değil, fakat 
Viyana'ya güya müstakil bir Nazi 
hükumetinin de gelmesine kat'i bir 
surette muhalif olcluğunu anlaması 
lazımdır. Viyana'ya böyle bir hü
kiimetin gelmesi mukaddes İmpara 
torluğun daha mütecanis ve daha 

kuvvetli bir surette tekrar doğusu 
demek olurdu. 

İtalya, başlıca alakadar olmakla 
beraber, Avrupa nizamının bekçi
leri olan Franşa. ile lngiltere mese
leyi sadece devamlı bir dikkatle ta
kip etmekle iktifa değil, ayni za
manda, vakti gelince müdahaleye 
hazır bulunmalıdırlar. 
Şüpheıiz bir müdahale nazik bir 

mesele gibi görünüyor. Fakat Av
rupanın ve sulhün istikbah mevzuu 
bahistir. 

Almanya'da Fransanm bu huuıı
taki düsünceleri malumdur. Alman 
ya'da t~un da bilinmeıi li.znndır 
ki lngiltere devleti 1914 ağustosun 
dan beri hadiselere seyirci kalmalı: 
tan artık yorulduğu zaman, buan 
kat'i kararlar almasını da bilmek
tedir. 

Resmi tebliğ 
ROMA, 21 A.A. - M. DoRfm 

bu sabah gidecektir. Stefani Ajan
sı fU tebliği yapıyor: 

Riccione mülikatmda, M. Muaso
lini, AYUllturyanm hayab ve iatik
bab, Tuna meselesi heyeti umumi
yesi ve halli dörtler mi...Imım fa
aliyetine bağlı olan daha geoit me
seleler hakkında ltalyamn noktai 
nazarlDI teyit etmİftİr. 

M. Dollfua, AYusturyanm istikli
li prensibinden hareket ederek, bü
tün ko~uları ve bilhana ltalya, 
Macaristan ve kabil olunca Alman 
ya ile bir sulh ve te,riki mesai si
yaseti takip etmek arzusunu. bil
dirdi. 

M. Mu .. olini ile M. Dollfus, tet
kik edilen meseleler üzerine fikir
lerinin uygunluğunu müp.bede et
mitlerdir. 

Gazi Hz. dün M. Herriot'yu kabul ettiler 
(Baş\ ı inci sahifede) 1 M. Heniot, Çanakkaleye gitti 

dile kendiaine hediye etmişlerdir. ı Muhterem misafirimiz ve refaka-
M. Heriot Dolmababçe şa.raym- , tindeki zevat dün aksam Gazi Hz. 

dan Perapalas oteline avdet etmi~ 1 tarafından tahsis ediİen Ertuğrul 
ve bu sırada Gazi I-lz. hakkındaki yatı ile Truva hare.helerini gezmek 
intihalarma dair bize fil beyanatta üzere Çanakkaleye gitmittil'. Ken-
buhmmuştuı·: disine Hariciye umumi katibi Nu-

M. Herriot'n'ln beyanatı man Rifat 8. le Dahiliye kalemi 
- Gazi Hz. ile iiç saat mahsus müdürü Ekrem B. ler ve 

göriiş!lt!<; do.ğrn ve uzak gören gö;r; müzeden bir zat refakat etmekte-
ler --rördüm. dir. 

A-,,_karayı gördükten ve Gazi Hz. Tevfik Rüttü 8. dün Pendikten 
ile gfüiittükten sonra size intibala- Eıki~ehirde bulunmakta olan Ça-
nını fu suretle hulua edebilirim: nakkale mebusu Şükrü 8. ye bir tel 

Türkiyede Cümhuriyet kendi11ine graf çekerek Çanakkalede bulun
has olan yolunu tutmuştur. Hükii.- masını bildinnittir. Şükrü 8. in 
me~ adamları Ciimhuriyet prensip- tayyare ile Çanakkaleye gitmesi 
lerini milletin seciye.ine uydurma- ı muhtemeldir. M. Herriot, bugün 
ğa muvallak olmufful'. Her fey i Truva harabelerini gezecek, ve bu 
tam vaktinde yapılmış ve muvalla- akfiUD gene Ertuğrul yatı ile Çanak 
kiyetle tatbik edilmiftİr. / kale'den hareketle yarın sabah teh 

Bu sebeple Cumhuriyet prenıipi- rimize dönecektir. 
ni mületin seciye ve ihtiyacma ta- Yarın öğle üzeri Fransız koloni-
mamen muvafık buluyorum. ıi Union FTançaise de bir öğle ye-

Ankara'da beni en ziyade müte- meği, alqami Fransız maslahatgii.
hassis eden nokta, her fSYİD bana , zarı M. Barbier bir suare verecek· 
ruıkerçe ve açıkça söylenmit olması !erdir. 
dır, ben de ayni sadelık ve samimi- • M. Herriot perfembe günü Çiçe-
yetle cevap verdim. nn vapuru ile Odesa'ya gidecektir. 

Yapacak tenkitlerim olsaydı, o- M. Herriot.ve C.H. Fırkan 
nu belki üstü kapalı bir teki.ide ya- M. Herriot, dün HaydarpafA is-
pardım, fakat tenkit edecek bir taıyonunda kendisini kartdıyanlar 
nokta göremediğimi ıöyliyebilirim. arasında bulunan Cevdet Kerim B. 
Ankarayı ziyaretimden çok mem- , in ıamimiyetle elini sıkmıt ve ken

nunum. Maarife çok ehemmiyet ve- ' disine: 

rilmiştir. Bilhassa maarif sistemini ı - Fırkanızın programını gör
zi ~ye.nı dikkat buldum. Ankara'- düm ve mükemmel buldum, çokça
da gördüğüm ismet Pata Kız En- lr~ıyor ve iyi eserler vücude getiri
stitüsü Fransa'da bile ~i bulwımı- yorsunuz.' demiştir. 
yan bir mekteptir; bu müessesenin Fransız maslahatgüzarı 
muallimlerini Lyon'a davet ettim. M. Herriot ile birlikte Ankara'ya 
Ankara müzesini ve Ankara L:alesi- gitmiş olan Fransız maslıihatgôzarı 
ni ziyaretim de çok işime yaradı, M. Barbier dün ,ehrimize dönmüt-
faydalı bir çok notlar aldım.." ti.ir. 
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• 
Beyinler sulandı . .! 

ŞEHiR 
Allah Ulemaya zeval vermesin. 
Bizim memlekette bol bol yeti

fen bir ımıf ülema vardır. Bunla
rın kitabı, metodu, hesabı, hende-

Ekono .. ı 

Sanayi mıntakası 
aeıi olmamakla beraber hayal ve ta İ 
aavvur kabiliyetleri pek geoit mik- Haliç stanbulun sanayi 
Yastadır. mıntakası olacak 

Bu alimler, tehir mütehaııııları- Aldığumz maliimata nazaran lkh-
dır. sat vekaleti htanbulda bir sanayi mın· 

Ömründe dört artınlık bir bahçe takaıı tesiai için tetkikat yapmı§tır. 
Pilanı çizmeınit, yeni bir ,ehrin ku- Ş;:brimizde sanayi nuntakaaı için 
rulutundaki eıasları tetkik etme- daima ve en muvafık yer olarak Haliç 

1 ınıntaka11 Öne sürülmektedir. Hakika-
ınit olanlar tehircilik itinde bol bo ten Haliç son senelerde kendiliğinden 
Çene çalar, cevher çıkarırlar. bir sanayi mıntakası halini almııtır. 

Bu öyle bir mevzu ki mahalle kah Sanayi umum müdürü Recai Beyin is-
Velerinden akademilere kadar re- teği üzerine yapdan tetkikata nazaran 
vaçtadır. Hayatını ağaç kurdu gibi bugün Haliç mıntakasında yüz rff h -
LI dar sanayi müessesesi çalışmaktadır. Bun 
l<ll ~ masaları bqmda geçirip te- tarın içinde yüzlerce amele çalrşt ra .• 
kaüt olanlar, hiç bir meılekte mu- büyük fabrikalar vardır. 
Vaffak olamayıp her ite dalıp çı- Bu kadar fabrikanın bu mıntakada 
kanlar tehircilik ilminin dahileri- toplanması neticesi olarak Haliç ken-
d . diliğinden bir amele mıntakası olmut-
ır. ' 
Ortada tarihi kıymetini kaybetti- tur.Bu itibarla bundan sonrası için gÖS· 

ği İçin bugün coğrafi vaziyetine gö- terilecek az bir himmet Haliçte daha 
re yeni bir tekle girmeğe hazırla- esaslı bir sanayi hareketi doğması için 
nan lstanbul gibi bir mevzu da kafi gelebilecektir. 

var. Se111i kapandıktan sonra 
Binaenaleyh ülema efendiler ıe- Milli sanayi birliği beıinci yCTli 

ferber olmutlardır. mallar sergisi münasebetile işgal edi-
Artık muhayyeleler itlemeğe bat len Galatasaray lisesi zemin kabnı ta

laınıftır. Çeneler perdahlanmıtbr, I mir .et~rıniş ve mektep idaresine teslim 
kalemler taba kalkmıttır. ebnıştır. 

Etek etek fikirler, sayfa sayfa 1 Bu sene kavun, karpuz az oldu 
llıütalealar, uluorta tenkit ve mü- Mevsim batlanıııcmda bu sene ka-
nak&f&lar gelin alayı gibi birbirini vun ve karpuzun bol olacağı zannı ha-
takip eder sıl olmuıtu. Son gÜnlerde şehrimize 

t bul.' L d , H r . T her taraftan çok kavun ve karpuz gel-
atan U on ra ya a ıcı ay- mesi bu hissi takviye etmekte idi. 

Dıis nehrine, Osküdar'ı Paris'e, te- Halbuki alikadarlann verdiği ma-
neke mahallelerini Opera meyda- IUınata nazaran bu sene mevsim bida-
nına çevirmek itten bile değildir· yetinde havalann müsait gitmemesi yü-

Akaaray' dan Eyüp'e bir cadde, zünden kavun ve karpuz mahıulü çok 
Beyazıt' tan Galata'ya bir tunel, Sa- az ve fena olmuıtur. Hele lstanbulun 
raybumundan Kızkuleai tarikile Sa hemen bütün ihtiyacını karşılayan 
lacığa bir köprü.. Trakyada kavun ve karpua pek azdır. 

Kafi deg" il mi? iki hafta sonra lıtanbulda kavun ve 
karpuznn azalacağı temin edilmektedir. 

O halde Şitliden Kilyosa çifte Çatalca ve Çekmece mıntakasmda bir 
il.af alt yol, Hisardan Hisara bir köp ı.raftan balaara hutalığımn da görül· 
rü daha. Çamlıcaya bir füniküler o- mesi zürraı tarladaki malı çabuk kese
radan Fenerbahçeye bir tunel daha rek sabşa sevketmeğe mecbur kılmıt-

Az mı? tır. 
Öyle iae Halicin iki tarafına bi- Son günlerin aldabcı bolluğu da 

bundan ileri gelmektedir. 
rer rıhtım, Ok meydanına bir ope- B 
ra, Topkapıdan Eıninönüne bir U seneki Uzüm, incir 
Dıetropoliten... lzmir ve havalisinin bu seneki üzüm 
• Daha neler iıterseniz 11kılmayın, rekoltesi 56 bin, İncir rekelteai 22 bin 

••teyin. Söyleyin. Olema Efendiler ~ 0~= ;:,1k:f::,_f'~~rt..!:ı"J.en 1';: 
derhal ıize pilin çizer, akıl öğretir, 
)ol gösterirler. , 

8 
liarp sonunda sinirler bozuldu. 

il muhakkak, fakat beyinler de 
11llandı ııibi görünüyor. 

Burhan CAHIT 

Fabrikalarda sıhhi 
teşkilat 

L_. Amelesi bq yüzden fazla olan fabri
""lar için fabrika dahilinde bir revir 
~ bir eczane vücuda getirmek, müsta· 

doktor bulundunnak mecburiyeti 
.... dır. Sıhhiye müdürlüiü son za. 
!'8"1arda bu ciheti fabrilmlann amele 
Ldetteri değiıtiğincfen yeniden tetkike 
Q;t!lamııbr. 

Bunun için bazı falmkalar revir yap
.... ia batlamıtlardır. Feahane fabrika-
11 da falwika dahilinde bir revir ve bir 
"e2ane vücuda getirmittir. 

-0--

'f ababetiakliye kongresi 
Şehrimizde Balkan milletleri Taba 

~bti akliye ve asabiye kongre&İ topla
:-Cllkbr. Hazırlıklara devam edilmek 
~~ir. Kongre hazırlıktan etrafında 

ll?riitmek Üzere Romanyaya giden 
Şıtli Fransız emrazı asabiye haetaha
~ai hathekim.i Hüaeyin Kenaıı Bey 

Olbanya Oniveraiteai emrazı aaabiye 
el"ofeaörü M. Marineaht ile göriipnüt 
I" tehrimize avdet etmiıtir. Hazırlık-
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mirden üzüm ihracahna başlanmıştır. 

Pamuk rekoltesi 
Ell'.e mıntakaauıda bu seneki paınıık 

rekolte&İnin 30 - 35 bin, Adana mın
takasının 90 - 100 bin lira olduğu tah
min edilmektedir. Son günler zarfında 
Japonyaya takas suretile 52 kuruıtan 
1500 balya pamuk ıatdmııtır. 

Kayseriye gidecek heyet 
Kayaeride inşa edilecek fabrikalar 

için Sümer Bank fen heyetinden bir e
kip seçilmiştir. Bu ekip yakında Kay
senye gidecek ve fabrikanın teknik iş
lerile meıııul olacaktır . 

Sıvas silosu 
SiVAS (Milliyet) - Bu aene ya

pılması mukarrer 4 &ilodan Sıvas Silo
sunun inşaabna haJlanmııtır . 

Erzurum hattının da başlamak Ü· 
zere bulunan bu sırada Sıvasa bir çok 
itçi ve ustayı toplamıtbr. Ve fİmdiden 
lıüyük faaliyet emareleri eöze çarpmak
tadır. 

Eskişehir ve Sıvas silolannı bir 
Fransız tirketi yapmaktadır. Sıvu &i
losunun müdür ve ustası Fransız M. 
Potier çok nazik ciddi ve çalışkan bir 
:ıatbr. Buraya gelir gelmez ite batla· 
mııtır. Memleket tüccanna ve esnafı
na büyük faydaıı olan bu icraatlardan 
dolayı herkea memnundur. 

Efganistanın istiklalinin 
yıldönümü 

Efganiatan iatildilinin yıl dönümü 
münaıebetile enelki a~ Tarabyada 
T okatliyan otelinde Efgan sefiri Ahmet 
Han tarafından bir ziyafet veriJmit
tir. 

Ziyafette Riyaseticümhur umumi 
kitibi Hikmet, Hariciye umumi katibi 
Numan Rifat, Vali Muhittin -..e Corps 
diplomatique hazır bulunmu§Iardır. 

Osmanlı bankasının yeni 
müdürü 

Osmanlı Bankasının Türkiyedelri 
amumi müdürlüğüne, ıimdiye kadar 
muavinliğinde bulunmuş glan M. A. H. 
Reid tayin edilmiıtir. 

Bankanın imtiyaz müddetinin tem
didi üzerine M. A. H. ~eicfin umumi 
müdürlüğe tayinine hükUınetçe de mu
vafakat edilmiıtir. 

Yunan sefiri Atinaya gitti 
Yunan aefiri M. Sakellarapuloe dün 

hükUıneti tarafmdan vaki olan davet 
üzerine Atiaaya gİbnİftir. M S.kella
ropulos, Yunan Baıvekili M. Çaldariı'· 
in Ankarayı ziyareti ve AıWaracla iki 
hüı.u-t ricali araamda caeyan e-. 
cek müzakerat hakkında Yunan Hari
ciye nezareti ile temas edecektir. M. 
Sakellaropnloa bir haftaya lı:adar latan. 
bula avdet edecektir. 

Himayeietf alin yeni binası 
Himayeietfal cemiyeti yeni bir bi

na almağa karar vermitti. Cemiyet bi 
naaı olmak üzere aabık emniyet san
dığı binaaı beğenilmi;tir. 

Pollata 

Bir infilak 
Demirci dükkanında 
bombanın işi ne? 

Taksimde, Boıtan sokağında F otinin 
demirci dükkanında çıraklardan Necati 
ile Y orgi oğlu F oti, ellerine geçirdikle
ri yuvarlak bir cisimle oynarken eski 
bir bomba olduğu aıdqdan bu cisim 
infilak ederek ilcisi de ağır surette ya
ralanmışlar ve hastaneye kaldırdmıılaı
dır. 

Elli liralık rakı çalmiş! 
Yüksekkaldınmda yazıcı sokağında 

oturan bakkal Nesim !;fendinin dükka
nına girerek elli liralık rakı çalan E
manuel yakalanmıştır. 

Sinemada acıklı bir" kaza 
Dün Şebzadebaşında Milli sinemada 

acıklı bir kaza olmuştur. Saat 2,30 rad· 
delerinde sinema gösterilirken film yan .. 
mıftır. Film yanmağa başladığı za. 
man makine son sistem olduğu için, 

' makinenin kapaklan hemen kapanmıt ve 
filmin yanması, seyirciler tarafından 

evveli lark edilmemiştir. Fakat maJci. 
nist Şükrü Efendi filmi söndürmek i
çin çah~ırken ellerinden ve yüzünden 
yanmış, şeritlerden çıkan boğucu gazın 
tesirile boğulmuştur. Muavini de Şükrü 
Efendiye yardım ebnek isterken muh
telif yerlerinden yanmışbr. 

Şükrü Efendi Cerrahpaşa haıtanesi
ne kaldınlmış ise de oraıfa vefat ehniş· 
tir. 

Vak'adan haberdar olan seyirciler 
dışanya çıkmışlardır. Oynanan fihn 
Bağdat HırsıZ1 isimli filmdir, vak'a.ya 
müddeiumumilik vaziyet etm.iıtir, tah .. 
kikat devam etmektedir. 

Bir işçi yaralandı 
Galata nbhmındaki Stella vapurun

da mnelelik eden Zeynelin ayağına ka
zaen bir balya düşmüı Ye ayağından 
yaralamııtır. 

Yaralı amele Beyoğlu hastanesine 
kaldırdmııtır. 

Bir artist kalp sektesinden öldU 
Süreyya opereti rejisörü Omer A

bidin Beyin dün kalp sektesinden oıo\l
ğü haber verilmiıtir. Omer Abidin B. 
nvelki akpm temaildesı çok neş'eli 
bir haltle çıkını§ ve e..ine 11'.ibnİftir. 

Dün aalıalı evinden çıkmış ve Kut
dilinclen yukarı çıkarken üzerine bir 
fenalık gelmiflir. Bir eczaneye götü
rülerek sun'i nefes aldınlmıt iae de 
faydan oJmamıı, ölınüıtür. 

Bugün artiıt arkadqlan cenazesini 
Süreyya tiyatrosundan kaldıracaklar
dır. 

Bir çocuğa çarptı 
Şoför Yakubun idaresindeki 1525 

Mahkemelerde 

E yliile kadar 
Yetiştirilecek mi? 
Vapurcular şirketinin sür
atle teşkiline çalışılıyor 

Denizyollan iıletme kanununun lal 
bikına dokuz gİİn kalmıştır. Bu müd
det zarfında yeni vapurculuk ıirke· 
tinin tqkiline çalışılmaktadır .. Hakem 
ler tarafından hazırlanan ıirket nizam 
nanıeıi, armatörler namına Yelkenci 
zade Lôtfi Bey tarafından şehrimizde 
bulunan vekalet hukuk mütaviri Ke· 
mal Beye gönderilmiştir. Fakat Kemal 
Bey, nizamnamenin kendisine veki. .. 
letçe havalesi takdirinde tetkikat ya 
pabileceğini söylemiştir. Şimdi vapur 
cular, bu nizamnameyi imzalayacak .. 
!ardır. Dünden sonra nizamname De
niz ticaret müdürlüğüne verilecektir. 
Bu suretle işkil ve merasimi kanuniye 
den geçip nizamname ne kadar sürat 
le tasdik edilirse edilsin, şirketin 1 
eyJôlde faaliyete geçebilmesi pek 
mümkün görülememektedir. Bu tak
dirde, hususi vapurların kııa bir müd 
det için bağlanmaıına zaruret h3.sıl o
lacaktır. Maamafih buna mahal kal· 
maması için elden geldiği kadar ça· 
lışılmakta ve böyle bir netice ile kar
şılaşılırsa bundan mütevellit mes'uli· 
yet, tabiatile son gÜnlere kadar ara
lannda anlaşamamış bulunan vapur .. 
culara ait görülmektedir. Bu netice na 
zarı dikkate alınarak 1 eylôlden son
ra limanlarnruz arasında posta aefer
lerini muntaazman temin için Deniz 
ticaret müdürlüğü ile devlet Deni:ııyol 
lan işletme idaresi ihtiyaten tedbir 
a.lınışlardır. 

Difer taraftan buıuai vapurların 
1>1uayenelerini yapan heyet dün de top 
lanmıt ve vapurlara kıymet takdirine 
devam etmi~tir. Heyetin mesaisine per 
tembe gününden evvel bitiremiyecği 
anlaırJJ11aktaclır •• Takdir dilmekte o
lan kıymetlerin pe11embe günü vapur 
eulara tebliği muhtemeldir. Takdir o
lunan kıymetler anlaııldıktan sonra 
yeni vapurcular tirketinin idare mecli 
ai tetkil edilecek firmalar da taayyün 
etmit olacakhr. 

Sıhhiye müsteşarı 
Sıhhiye müatef'Irl Hüsamettin Bey 

dün iiileden sonra Sıhhiye müdiriye
tine ııiderek bir müddet metgul olmut 
tur. Şehrimizde bulunan vekalet sicil 
ve memurlar şubeıi müdürü Dr. Zih
ni Bey ~üsamettin Beyi ziyaret etmif 
tir. 1 , 

nulnM'Ab otomobil Kurtuluı caddeain
de Petro oğlu Yorgi ismindeki çocuğa 
çarpu-ak sağ katı üzerinden yaralamıı
br. Şoför yakalanmııbr. 

Saç saça, baş başa! 
İki kadın Adliyede tokatlaştıktan 

sonra sokakta da dalaştılar 
Dün ikinci ceza mahkemeainde bir 

"öldürmek kastiyle yaralamak" dava 
aı görülmüı, fakat bu dava devam e
derken tahitler dışarıda, dava bittik
ten sonra da sokakta dövüşmüılerdir. 
Davacı Mamalaki isminde altmışhk bir 
adamdır. Suçlu da evvelce Köprü Üs· 
tünde lrakli isminde bir adamı yara· 
lamaktan 3 sene hapse mahkôın iken 
mübadil olduğu için mahkümiyetini 
bitirmeden Yunaniııtana gönderilen 
çorbacı oğlu Nikolidir. Çorbacı oğlu 
Nikolinin burada Kadıköyünde otu
nn Zoiçe isminde bir karıaı vardır. 
Manolaki bu Zoiçenin dayısıdır, Çor
bacı oğlu Nikoli Yunaniatanla ıon ya
pılan anlaşmadan istifade ederek iki 
ay için lstanbula gelmiş ve Manolaki
nin evine gitmiftir. Oç beı gİİn misa
firetten sonra Manolaki bir giin Çor
bacı oğluna demiştir ki: 

- Oğlum, dokuz senedir senin gel
mene intizaren Zoiçeyi evladım gibi 
yanımda muhafaza ettim, besledim, 
ben de ihtiyanm, kazancım da dar. 
Artık bakamam, çok fiilriir - geldin. 
al karını git. 

Söz burada kaim.., Çorbacıoğlu ce 
vap vermeden Manolakinin evinden 
çıkmıt. gİbnİf, Çori>acı oğlu da ka-
rısına: 

- Ben buraya dayından para alıp 
ticaret yapınıya geldim. Seni götürmi 
ye değil Eğer daym bana para •er· 
mezae onu ben bir ~ye benzetirim, de 
mittir. 

Kansı Zoiçe de bunları dayıaına an • 
!atmış. Manolaki de bir daha Nikoliye 
kapı açılmama.aıru emrebnekle bera
ber, Zoiçaya artık kocasının yanma 
gitmesini ihbar etmiftir. Zoiça bu ... a
ziyetten çok müteeıairdir. Kocaaımn 
yanına gitmek istemediği için ağlıya 
rak dayıama: 

- Ben omınla beraber yapyamam. 
Siz de beni İatemez ...., bana bakmaz· 
sanız, gider marabet olurum dem.iı, 
kocuma da bir daha kapıyı açmamıt
tır. 

Çorbacıoilu Nikoli bundlln muğber 
olarak Manolakinin yolunu beldemeie 
başlamıı ve birgün sokakta tesadüf e• 
derek birkaç yerinden vurmuflur. 

itte dün bn hadisenin muhakemeıi 
yapılırken koridorda Nikotinin karde 
tinin kar111 ile kendi kar111 Zoiça biri 
birl•ine rutgelmitl• ve kavgaya baı 
lamıtlardır. Hadi•e büyiimek üzere i
ken araya mübatirl• ...., halk girmit. 
kavııa eden kadınlan ayırmıılardır. 
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Ancak Nikolinin kardeşinin kanu bu 
hadiseden bir tokat yiyerek çıkmıt bu 
lurunuş, Zoiçenin sokağa çıkacağı za· 
manı gözlemiye batlaınıtbr .. 

Muhakemede tahitler dinlenilmit. 
mütalea için muhakeme başka gÜne 
bırakılmıştır. 

Davadan sonra iki taraf çıkarlar
ken gene N ikolinin kardeıinin kano 
Nikolinin kanıının üzerine hücum et
miştir. Manolakinin vekili Zoiçeyi 
güç bela kaçırıp Adliyenin önünde bir 
otomobile bindirmit, fakat kadmlar 
bu sefer de bağıra bağıra otomobili 
takip ebneğe başlamışlardır ve bu ta
kip Ayal;Ofya meydanmm ortasına ka 
dar devam ebnittir. 

Eroin davası 
Eroin kaçakçılığından maznun Ber 

nard Jüleı Blümental ile mühendi• 
Kadri Bey ve arkadatları Dimitri Di
mitriyadis, Yorgi ve Niko Camadania
ler, Mrcan, Harilaoa ve sairenin mu
hakemelerine dün devam edilmiştir. 
Dünkü muhakemede dinlenen ıahitler 
hadisenin na11I meydana çıkarıldığmı 
anlatmıtlardır. Celbi tekarrür eden ve 
kendisini M. Suıler olarak kaçakçı!& 
ra tanıtan Suat Şakir Beyle Pierre ia
mindeki adamların gelmedikleri anla 
şılı~ıt, bir ~ıann. vekiller Suat Şakir 
Beyın ve Pıerre'ın celbinden sarfına-

zar edilniesini istemitler, bir kısmı da 
celbinde ısrar etmİ§lerdir. Bu yüzden 
vekiller arasında bazı münakatalar 
olmuş, neticede mahkeme Suat Şakir 
Beyle Pierre'in behemahal ihzar edil
meleri için ehemmiyetli bir tezkere ya 
zılmasına karar vermiştir. Muhakeme 
bu adamlann ııetirilmesi için batka 
gÜne bırakılmııhr. 

Katil kardeşler 
Topkapıda anneleri ile münasebet

te bulunduğu zannına dü§"rek aütçü 
Mehmet Ağayı öldüren Retat ve Ah
sen ismindeki kard~lerin muhake
melerine dün denm edilmiıtir. Dün 
bir şahit gelmiı, hiç bir ıey bilmediii
ni aöylemİ§ diğer tahitler gelmediii 
için ihzarlanna karar verilmit. muha 
keme baıka gÜne bırakılmııtır. 

Mevkufa esrar götürüyordu 
Tevkifhaneye uyuşturucu madde 

ithaline tqebbüs ederken yakalanan 
Seher Hanım, Sinci ihtisas mahkeme 
since 8 ay hapse ve 130 lira para ceza 
ama mahkôın edilmiıtir. 

••l••ly•d• 

Kasket! 
Şoförler numaralı kasket 

giymeğe mecbur 
Şoförlerin numaralı kasket giyme

leri emredildiii halde birçok fOfiirle
rin bu emre riayet etmedikleri &örül
mektedir. Numaralı kaıket giymiyen 
fOfÖrler ti: detle tecziye edilecektir. 

Tek taksi 
1 Kanunusaniden itibaren bütün 

otomobiller tek takai ıekl.ine tabi o
larak itliyecektir. Tek taksi talimat• 
namesine riayet etmiyen otomobiller 
seferden menedilecektir .• 

Sehir memba suları • 
Şahıalann elinde bulunan tehir mem-

ba sularının belediyece iatimlaki eaaa 
itibarile kararlaşmıştır .. istimlak için 
bir formül düşünülmektedir. 

Belediye bayrak yaptırıyor 
Cümhuriyet bayramı için belediye

ce mühim mikdarda bayrak ıunarlan· 
mışbr. Üç bayram günü §"hrin her 
tarafı bayraklarla aüslenecektir.. ls
tanbul belediyeai birçok Anadolu be
lediyelerinden bayrak aipariti almış
tır. Cümhuriyet bayramına kadar bay 
raklar yetittirilecektir. 

Yedikuleden Halice asfalt yol 
Y edikuletl ı Haliç sahiline kadar 

yapılacak bir aıfalt yol Belediyenin bu 
seneki yol programına dahil bulunınak
tadır. Bu asfalt yol Y edikulede sahil
den başlıyacak ve hep ıurun dıtını talci
ben Haliçte Defterdarla Ayvanaaray a
ra11nda C. H. F. Defterdar semt oca
ğınm itııal ettiği binanın yanında Eyüp 
Eminönü caddesile birleşecektir. Bn 
yolla Marmara ve Haliç biribirine bağ
taı.caktır. Esaıen burada böyle bir yol 
bulunduğundan istimlak ve teaviyei IÜ· 

rabiye masnfları olmtyacaktır. 

Halkın temizlik ihtiyacı 
Belediye febrin sıhhati noktasın· 

elan hamamlar itile daha esaalı suret
te meıgul olmağa karar venniftir. 

BugÜn, tehrln bir çok semtlerinde 
hamam yoktur. Eski hamamlann bi
rer, birer eı.silmesine mukabil yerine 
yenilerinin yapıldığı da yoktur. 

Yeni binelann banyolu yapıldığı na
zarı dikkate alınsa bile halkın temizlik 
ihtiyacımn korumaktan çok uzak oldu· 
iu anlatılmaktadır. Umumi harp esna· 
smda o valcitki Şehremanetinin tehrin 
muhtelif semtlerinde yaptınltğı hamam
lar da kullanılamadan harap olup git. 
mittir. Yüz binlerce lira sarfile yapı
lan bu hamamlardan aonuncusu bugün 
Balatta belediye temizlik itleri hayvan
lan için saman depo.u vazife&ini gör
mektedir. 

Şehrin temizlik ihtiyacım korumak 
belediyenin vezaifi .cümlesinden bulun
duğu için belediye bu iıle esaslı suret
te meıgul olmağa karar vermİ§tir. Şün
diye kadar bu hususta yapılmıt mü
teaddit tetkikler ve hazırlanmıt proje. 
ler vardır. Bunlar da aynca tetkik edi
lecektir. 

Sıva ve badana 
Yeni yapılan kanunda hanıi nevi 

İDfBalın ruhsatiyeye tabi olduğu, han
gilerinin de tİlbi olmadığı taarih edil
mittir. Bu meyanda iakele kurulaa bi
le boya. sıva, badana yapılması ruh
satiye resmine tabi olmadığı halde za 
bıtai belediye memurlarından bir kıı 
mı uva ve badana yapanlara mütkü 
lit çıkarmaktadır •• 

Belediye ıubelerine müracaattan 
!.alinde bile kendilerine ruhsatiye ve
rilmeoi inıaat sahiplerini mÜ§kül bir 
meTkie aokmakta bulunduğundan ba
deına sıva, badana, boya yaphranla 
ra ilitilmemeai için zabıtai belediye me 
murlanna tebligat yapılmıttır. 

VllAyetttı 

Yeni mali teşkilat 
htanbul yeni mali teşkilib hazırlık

larına devam edilmektedir. Y aıi tqki
li.tta Usküdar tahsilit müdürlüğüne 
tayin edilen Maliye mulıasebeciai Şefik 
Bey ıehrimize gelmiı ve dün tetkili.t 
komisyonu içtimaına iıtirak ehniıtir. 

Yeni tqkilit kadrosu ayın yirmi 
bqine kadar tamamlanmıı olacaktır. 

Sadri Bey 
Dahiliye vekaleti mahalli idareler u

mum müdürü Sabri Bey tebrinıize gel
mİf ve dün vali muavini Ali Ra:ıa Beyi 
ziyaret etınittir. 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahil Bey dün Yiliyettea 

Fikir Hareketleri isimli bir mecmua 
imtiyazını almqbr. Haftalık olan hu 
mecmua siyasi olmayıp adebi, içtimai 
ve iktısadidir. 

Dün güneş tutuldu 
Dün gÜDCf tutulmuftur. Saat 5,ıs 

te güneş kısmen tutulmuı olarak dof
mut, 7,40 ta küsuf nihayet lnıllll1lf
tnr. 

1 KDc;Uk heberler 1 
• E ... kaf miidiriyeti Ortakapocla bir 

ıaı..ı.ıwı. ve tah•il pabe.i açmafa ka· 
rar Termİftİr. Y almıda bu tuh. açıla
caktır •. 

Himayeietfal cemiyeti Anneler bir
li~ dün 11111tat içtimamı ya- ve lal 
mile annelerden 30 lııaıumıı lolııuaa ve 
kundak takımı vermiıtir. 

* Etıbba odaaı Haysiyet clivam ve 
idare heyetinin azalıklannm müdde
ti tetrinievvelde nihayet bulacak ve 
yeniden intihabat yapdacaktır. Oda i· 
çin aabn alman binanın tamirah ya· 

3 

im:Lsrai1 
.Ne çok komik var! 

Adım batında bir komik! Bizde 
de ne çok komik varmıt. İ&tanbu
lun neresine ıriueniz; Mecidiye kö 
yünden Pendiğe, Y etilköyden Ye
nimahalleye kadar her yerde, a • 
dun batında bir tiyatro, bir temsil 
heyeti ve bir komiki tehir Andon 
Efendi, komiki tehir lunail efendi, 
komiki tehir Miton Efendi, komiki 
tehir, komiki tehir_. Bu kadar gül
dürücü adam arasında içimizde yü 
zü gülenlerin hıila pekaz oluşunu 
onların tuhaf olmadıklarına değil, 
kendi kem suratlıhğımıza atfet
mek istiyorum. Çünkü bu kadar ko 
mik ne de olaa gülünç bir teYdir 
değil mi? 

SOhındava 
Geçende gazetelerde okudum. 

Defterdarlığın 50 bin davası var
mıt·· Matallah ! Aman nazar değ
mesin!. 50 bin dava bu! Dile ko
lay .• Bu davaların lstanbulda 20 
mahkemeye taksim edilmi• oldu
ğunu dü,ünsek beher mahkemeye 
2500 dava düf'er ... Dikkat isterim: 
Her mahkemeye 2500 dava düser. 
Bir davanın en atağı 1 O celsede 
(bitmez ya!) bittiğini kabul etsek 
25,000 celse eder. Her gün 25 da
vaya bakıldığı esası üzerinden bin 
gün tutar ..• Demek bu mahkeme
ler, halkın itile hiç mefgul olmıya
rak, bilafasıla günde 25 davaya 
bakmak üzere Defterdarlığın ifle· 
rile meşgul olsalar üç sene başları
nı kaldıramıyacaklar ! Ben bu he
sabı yaptıktan sonra ürktüm .. Siz 
de ürkınelisiniz. Çünkü tek bir ls
tanbul Defterdarlığının 50 bin da
vası olması tayanı hayret bir şey
dir. Amma ben, bu itlerin içinden 
yeti.mi• bir adam sıfatile bilirim 
ki; bu 50 bin davanın en atağı 40 
bini çıkmaz işlerdir. Fakat hiç kim 
se çıkıp ta: 

- Efendim! Bu dava çıkmaz! 
Şunun kaydını terkin edelim •. !ya
hut? efendim! bu itte biz haksızız. 
iti ıulhan bitirelim! diyemez. Der 
se lekelenir •• Mutlaka o itte bir bit 
yeniği ararlar, onun için artık çık· 
~ davalarla uğra,mak bizim res 
mi devairin itiyatları arasına gir
miştir .•• 

Biz itte böyle itlerle enerjimizi 
earfeder, i\lıl lüzumlu yerde yor· 
gun düteriz. Bence bu dava işleri
ni halletmenin çaresi timdi olduğu 
gibi hazine vekilJerinin adedini 
arttırmak değil, ciddi bir komİs· 
yon teşkil edip davaları tasfiyeye 
tabi tutmaktır. Yalnız müderrisler, 
memurlar ve muallimler tasfiye e
dilmez ya! .. Yoksa it dava vekille· 
rinin eline dütcne dava ne kadar 
artaraa onların o kadar canlarına 
minnettir. 

FELEK 
Okuyucularnnızdan M.K. B. yı 

Efendim! (SükUtun samimiyeti) 
serlevhalı yazımdaki (nikübet) ke 
limeaini anlayamayıtmızda haklı· 
sınız. Çünkü kelimenin aslı nikbet
tir. Yani (devlet) in aksi. Fakat 
acı bir tesadüf eıeri olarak kelime 
üç yerde nikübet olmuştur. Ne ya
palım. (Nikbet) kelimesi talisizli· 
ğine küssün! Hürmetler efendim. 

"F. 

Rıhhm kapahldı, tekrar 
açtırıldı 

Yeni lıtanbul limanı nizamnameıi
nin bazı maddelerine tevfikan, güm
rük idaresinin, nbtımlardan yolcu u .. 
ğurlayıp kartılanmasmı menebnek iı
tediiini yazmıtbk. Gümrük başmüdü
lüğü henüz bu hususta emir vermediii 
halde bazı memurların dün bunu tat -
bika kalkıttıklan görülmÜ§ ve keyfi
yet Gümrük ve lnhiaarlar vekili Ra
na Bey tarafmdan haber alınmıştır. 
Vekil Bey, bu huıuıta emir verilmit 
olup olmadığmı ııümrük batmüdiriye
tinden ..,.,..,.. ve henüz emir verilme· 
diiini anlam.ıftw. Bunun üzerine va
ziyet ealı:i haline irca edilmittir. Tef· 
titte balunan Gümrik muhafaza mü
dürü Hasan Bey dliıı a ... det etmittir. 
Hasan Beyle giimriik ve diğer alaka
dar devair müme11illerinden mürek· 
kep hir komisyon, yeni nizamnamenin 
sureti tatbikmı görilıecek ve verile
cek kararlara göre ayni zamanda bü· 
tün allkadarlar dairesi tarafmdan 
tam bir ahenk ile tatbikata ııeçilecek 
tir. 

Evkafta maaı verildi 
Evkaf mücliriyeti memurlarına e -

velki sün ağustoa maaımı tediye et
Jllİ91İr. 

Fransız seyyahlar geldiler, 
Parla Fenni tedrisat cemiyeti aza

undan 70 kitilik bir grup, cemiyet re
iai M. Cbarles CamilJe ile birlikte te
nezzüh için tehrimize ıelmiıtir.. M. 
Camille nvelki akfaID Royal otelin
de Franıaz jeneral konsolosu M. Du· 
boiı ıerefine bir ziyafet vermiştir. 
Fransız seyyahları dün akşam Sofya
y._itmitlerdir. ............................ _ .............. ,,. ................. . 
kında biteceğinden intihabatın orada 
yapılmaaı muhteM ldir 

• 
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Harkofta nasıl oynadık? 
Hakim oyunumuza rağmen 3-2 mağ
liibiyetimizde hakemin çok tesiri oldu 

Dinamo ıta dmın methaU 

Altıncı ve son miliıabakayı Ukran
ya muhteliti ile oynadık. Harkofun, 
Kiyefin en iyi futbolcülerinın bulun
duğu bu takım (Ney Piro Pedrofki) 
nin Rusyanın en kuvvetli takımların· 
dan birini teıkil ediyordu. 

Müaabakada Rus hiikUmet erkarun
dan bazıları ve sefaret erkanımız ha
zır bulunuyordu. Seyirci adedi iae 
25000 kadar •• Saha çimen olmakla be 
raber çok aert ve ayni zamanda kay
gan. Bizim takım §Öyle çıktı. 

Avni 
Yaıar Hüsnü 

Bilal lhaan Fevzi 
Niyazi, Sait, Vahap, Hakkı, Şeref 

Oyuna saat 18 de baılandı. Hakem 
Çarkoftan Vanya. 

Parayı biz kazandık. güneı lehimi
ze, ilk akını biz yapıyonız. Fakat mü 
dafaalarmda kesildi. Top ortalarda 
doJafmağa baıladı. Fakat rüzgi.r le
hiınizde ve topa hakimiz. 

Soldan bir hücumumuzu ofsaytla 
durdurdular. Biraz sonra ortadan ile
rilemek istedik. Favul yaptılar, Vahap 
attı. Kalenin çok yukarısından avut 
oldu .• 

Dakika 8. Ortadan hücum yapıyor
lar. Santrfo~ları sağ içle paslaıarak 
kalemizin önüne kadar indiler. Sağ i· 
çin §Ütü kalenin yanında avut oldu. 

10 uncu dakika. Gene ortadan hü
cumdalar. Sağ haftan santrfora pas 
verdi. lleride bulunan Hüsnünün ke
risine santrfor durdurmadan topu at• 
tı. Sağ içle beraber kaleden Avni de 
fırladı. Ve topa atıldı. Fakat topa sav 
rulan tekmeyi yedi, ve oyundan çıka
rıldı, 

Yerine Sabahattin geldi. 
16 mcı dakika: Sağdan hücumdayız 

Top sola geçti. Hakkı kafa ile Vahaba 
verdi, fakat kalecileri atlayarak kes
ti. Vahap yetiıerek vurdu. Gol. 

Hemen hücuma geçtiler. Ve sol a
çıklarınm götürdüğü topu sol İçe ver
di. Şüt attı. Sabahattin ellerinde sol• 
dan iniyoruz. Fakat hakem ofsaytla 
durdurdu. 

20 inci dakika: Biz soldan hücum 
yapıyoruz. Fakat çabuk kestiler. 

23 dakika: Sıkı hücum yapmağa 
baıladılar. Sağdan iniyorlar. Top so• 
la geçti. Fakat çektiği §Üt avut oldu. 
Fakat çok tehlikeli bir vaziyet idi. 

25 inci dakika: Top bizim orta mu 
hacimlerin ayağmda, Vahaba geJdi. 
Santrhaflan kesmek istedi, top Vaha 
bm midesine vurdu. Oyun gene dur• 
du. 27 inci dakika gene baıladı. Top 
onlarda . Ortadan indiler. Sola geçir· 
dikleri topu Bilal konıere attı. 

Kornerden gelen topu Hüsnü kafa 
ile keserek uzaklattırdı. 

'28 inci dakika: Gene hücumdayız .. 
Soldan ilerilemek istedik. Hakem ge• 
ne hiç yoktan bir ofsaytla durdurdu. 

Sağ açıkları topu kalemizin yakın· 
!arına götürdü. Fakat ortala yamadı. 
Müdafaamız kaptılar. 

30 uncu dakika: Soldan iniyoruz: 
Hakkı kafa vurdu, kaleci çıkmıf bu· 
Jundu • Topu Şeref kafa ile kaleye 
soktu. Fakat hakem hiç lüzumu yok· 
ken bu gayet güze.! golüınüze ofsayt 
verdi. Halk bile haksızlığı memnuni
yet•izlikle karııladı .• Ve bu ıayılmı
yan golümüzü alkııladı. 

34 üncü dakika: Çok• hakim va
ziyetteyiz. Üst üste hücumlar yapıyo• 
ruz. Muhacimleri haf hatlarımızda 
durduruluyor. 

Gene ortadan indiler. Bize korner 
oldu. Atıldı. Tekrar konıer oldu. Sa· 
bahattin tutarak uzaklaıtırch.. Gen"' 
ortadan hücumdayız. On sekiz pas hi· 
zalarında top Hakkıya. geçti. Sert 
bir ıüt, fakat kale direğine çarptı. Ta 
!isizlik. 

Sağdan inmek iıtediler, fakat çok 
ileride Hüsnü kesti. 

36 mcı dakika: Soldan iniyorlardı. 
Yatar fa vülle kesti. Ceza vuruşunu 
kaleci Sabahattin kaptı ve uzaklaıtır 
dı. 

38 inci dakika: Gene sol açıklan to 
pu götüriiyor. Kalemizin çok yakinine 
kadar sokuldu. Ortaya verseydi bi· 
zim için tehlike olacaktı, fakat fÜlÜ 
attı. Avut. 

40 ıncı dakika: Ortadan hücum ya• 
pıyoruz. Hakem sağ- açığımıza ofsayt 
•erdi. 
42 inci dakika: Onlar hücumda, Yaıar 
konıere çıkardı. 

Müdafaamız kornerden gelen topu 
kurtardı. 

Gene tazyik ediyorlar. Sol açıkla
n götürdüğü topu . falsolu bir vuruıla 
avuta attı. 

Ortalara gelen topu bizim muhacim 
ler ayaklarında iyi idare ederek ka
lelerine kadar indik. Top Vahaba ge
çerken hakem Hakkıya ofsayt verdi. 

Çalmasaydı, Vahap onlar için çok 

bir vaziyette idi. 
Solda,"; ve sağdan sıkııtınyoruz. Dü 

dük çaldı. Haftaym. 
ikinci devre 

Güneı gözüınüzün içinde ve oyun 
bitinceye kadar da kaybolmadı. 

Soldan hücuma yapıyorlar. Ortala· 
nan topu aağ açık fÜt attı. Sabahattin 
tuttu. 

5 inci dakika: Soldan indiler. Fa· 
kat favül yaptılar. Attık. Fakat top 
gene onlarm ayağında. Tekrar orta
dan kalemize yaklaııyorlar. Sabahat• 
tin 18 pas çizgiainin Üzerinde topu al 
mak istedi, elinden dütürdü. Santrfor 
lan kaptı. Ve bot kaJeye ilk gollerini 
yaptı. 

Bu hiç beklenilmiyen gol çok fena 
tesir yaptı. Arka arkaya hücum yapı· 
yorlar. Sol içlerinin ıütü kalemizi Si• 

yırarak avuta gitti. Biraz sonra bize 
bir konıer oldu. Kurtardık. Bir ara
lık tazyikten kurtulur gibi olduk. SoJ 
dan bir akın yapıyoruz. Fakat ofsayt• 
la kestiler. 

12 inci dakika: Ihsan havadan ge
len topu keserken santrforlarının gör 
meden uzattığı ayağı midesine çarpa• 
rak sahadan çıktı. Yerine Samih gir· 
di. 

15 inci dakika: Gene soldan hücum 
yapıyorlar. Bize konıer oldu. Boyuna 
sıkışıyoruz. Kornerler birinibirini ta
kip ediyor. 

24 üncü dakika: Biz de ortadan inı 
yoruz. Sert oynuyorlar ve bazı defa
lar hakem de göz yumuyor. 

28 inci dakika: Ortadan indiler. 
Kornere atmak suretile durdurduk. 
Atilan korner avut oldu. 

30 uncu dakika: Sağdan injyoruz. 
Müdafileri kesti, aol hafa verdi, sol 
haflan topla yürüdü ve sağ ayağile 
sol açığa verdi. Sol açık korner dire• 
ğinin yakınlarından ortaladı. Y aıar 
sağ ayağile ters bir vuruf yaptı. Top 
kayarak kalemizin önüne dilftü. Ve 
santrforları kafa ile çok yakın mesa
feden ikinci gollerini yaptı. 

Ortadan hücumdayız. Arkadan pas 
alan Sait kaleye topla girerken kale· 
ci yatarak kurtardı. 

Akabinde soldan bir hücum yaptı
lar. Sol açığın ıütü avut oldu. 

Tekrar soldan indiler. Sağ açığa 
geçen top tütle netice~endi. Fakat a· 
vut. 

36 mcı dakika: Onlara favl, Vahap 
çekti. Kaleci iyi kurtardı. 

Sıkııtırıyoruz. Kalelerinden topu 
uzaklaıtınnak için mütküli.t çekiyor
lar. 

42 inci dakika: soldan indiler. Top 
sağ içe geçti. Kö,eden ve çok sıkı bir 
ıütle üçüncü golü yaptı. 

44 üncü dakika: Sağdan indik. Top 
Vahaba geçti, durdurmadan aradan 
Saide verdi. Sait topu iki metre kadar 
sürerek çok sıkı bir ıütle ikinci golü
müzü yapb. 

Top gene bizde , sağdan iniyoruz. 
Fakat hakemin düdüğü oyunu bitirdi. 
Bu suretle oyunu 2 • 3 kaybettik. 
MağlUbiyetimizde hakemin büyük 

tesiri olmuıtur. Teknik itibarile ve ha 
kimiyet itibarile onlara çok faik idik. 
Ve muhakkak iki goJüınüzden biri of· 
oaytla durduruldu ve birisi de sayıl
madı. 
Takımda üç orta, santrhaf ve bilhaı 

sa sol hafımız çok İyi oynadılar. 

SUleymaniye kongresi 
Süleymaniye terbiyei bedeniye yur• 

dundan: 
Nisabı ekseriyet olmadığından aene 

lik kongrenin 25 • 8 • 933 cuma günü 
aaat 10 da yurt merkezinde inikat e• 
deceği ilin olunur. 

Fener bahçe kulübünün 
tenezzühü 

Dün Fenerbahçe kıübü, 933 seneai 
zarfında kazandığı muvaffakıyetleri 
tes'it için bir tenezzüh tertip etmiıtir. 
Tenezzühe yalnız, ıampiyon taknnlar, 
idareciler, ve pek cüz'i bir davetli 
zümresi ittirak etmiftir. Gezme tama 
men ailevi mahiyette olmuş, ve sarı· 
li.civert camiasına mensup sporcu küt 
lesi, gece geç vakte kadar eğlamnit· 
tir. Husuai bir tarzda hazırlanmıı o• 
lan, Akay tirketinin Pendik vapuru 
öğleden sonra aaat birde, misafirleri 
ve sporcuları almıf, . ve Kadıköyüne 
gitmiıtir. Oradan da bir kısım apor· 
cuları aldıktan sonra, Büyükadaya uğ 
raınıf ve doğruca Y aJ.ovaya gitmiıtir. 
Orada hususi otobüslerle kaplıcalara 
gidilmit, ve eğlenilmiıtir. Yüzücüler 
ve tenisçiler muhtelif spor eğlenceleri 

yapmıılar ve büyük bir alaka ile takip 
edilmişlerdir. Misafirlerin diğer bir 
kısım da kaplıcaların rahat gazino.la· 
rmda muhtelif salon eğlenceleri yap-

MiLLiYET SALI 22 ACVSTOS 1933 

c,s' 'i H,t,,;:. ·:.~ il 
::.: OGUTLE8J 
Yaşamak arzusu 

Tabii bir halde yaııyan bir kimse 
hayattan le:ı:zet alır ve zevk duyar. Bu 
itibarla gönlünde yaıamak için "-fZU 

lıaaıl olur, bu insanlığa mahsus bir hal 
dir. Ancak pek sun'i bir hayatımedeni 
içinde ömür geçinni§ bir insanda bu 
bassa çok defa kuvvetini kaybeder. ln
sanm tıynetinde pek derin bir şekilde 
mevrus olarak yerle§mİ§ olan bu sev .. 
kitabii kuvveti hayat mücadelesinde 
müşküli.t ve minilere göğüs germek 
ve şahsıınızın muhafazası ve neslimi .. 
zin bekası için bilaihtiyar hayatımıza 
yuksek bir kıymet venneğe saik olur. 

Maamafih insanın fıtri olan bu ha
yatına yüksek kıymet vermek arzusu 
zamanımızda hedef ve emellerimizde 
daima inkisarıhayallerle karıılaşmak 
netioesi bayiiden lıayliye tezelzüle uğ
ramıştır. 

istediklerimizi elde ebnek, sevdikle
rimize kavutmak ve kudret ve kuvvet 
aahici olmak için sarfettiğimiz büyük 
emekler bota çıkar. Beklediğimiz ol
mA.zs.."\. ruhumuzun il~ iye doğru ham· 
le almak kuvveti kırı . rr, gönlümüzün 
yaşamak arzusu da bozulur. 

insanın en büyük saadet ve bahti
yarlığı en asli ihtiyaçlarının temini 
noktasında olduğu gibi hayattan zevk 
almak v" yaıamak için arzu duymak 
ta başlıc-a saadet ve bahtiyarlıktan ile
ri gelir. 

Hayatı tatlı ve Yatamayı lezzetli 
yapan §eyleri elde edememek becerik
sizliğini gösteren kimse dünyada me•'· 
ut olm"ktan mahrumdur. Onun baya• 
tı solg11n ve sönük geçmiye mahkfun· 
dur. Ruhunda yaıamak arzusu söner. 
Onun yerine ölmek arzusu kaim olur. 

Hastalık esnasında haatarun &Ön· 
!ünde bu arzulardan hangiainin bulun• 
duğunu bilmek çok mühimdir. Çünkü 
onun hayatı ona bağlıdır. Hasta ola· 
nm gönliinde yaıanıak arzusu varsa 
hayatta daha yapılacak itleri, bekle· 
diği emel ve ümitleri mevcutsa bunla· 
larm onu hastalıktan kurtarmak için 
büyük yardımı ohır. Hayat makineai
nin iyiliğe dönmek için kendinde za
ten mevcut olan tabii kuvvet yaıamak 
arzusu gönJünde bulunan ve bayata 
zevk ve heyecanla sarılan hastanın 
vücudundaki sinirlerin bütün ihtiyat 
kuvvetlerini ayağa kaldırır ve hasta· 
lığa galebe çalmak için ayaklandırır. 

Kendisi için doktorun kurtanlamı• 
yacaktır, dediğini iıiten bir hasta: 
«aman ne diyorsunuz, kahrolurum dok
tor .. » 

lıte bu kuvvetli sinir elektriklenmesi 
ve hayata dönmek arzusunun ıiddetle 
hissedilmesi hastayı kurtarım§ ve dok· 
toru yalancı çıkarnllfbr. 

Y aıamak arzusu denilen bu kuvvet 
Üyle alelade sathi bir arzudan ibaret 
deği~dir. Bu tahsm bütün me•cudlye .. 
tinin ve vücudunun elyafiha~tiyesi· 
nin kaffesinin beyetiumumi~Ue lıa· 
rekete gt':lmeai teklinde icra;lteair e
den bir kuvvettir. Bu arzun.in hafif 
şekli i.se ruhumuzun bütün klıvvetlle 
ona müteveccih olmayıp ta muhalif 
,.-aziyet a.lır aurette inkısama uğramau 
demektir. Yaıaınak arzusuna malik o
lu" olmamak keyfiyeti bir dereceye 
kadar da fıtri bir hal demektir. Nasıl 
ki bazı kimseler hilkaten bedbin ya• 
ratılmıı oldukları için müıkülat kar
ıraınrla pek çabuk maneviyatları bozu
lur. Ruh ve cesaretleri kırılır. 

Oiger taraftan kanlı ve ruhu canlı 
bir takımları iıe her ıeyi pembe ve gül 
renginde göriirler. İtle en ziyade bu 
g 'bilere hayattan zevkalmak ve yafa• 
m:.k arzusu duyınak nasip olur. Ya• 
ıamak arzusu olmıyan veya hafif de
recede bulunan kimselerde bu arzuyu 
uyandırmak veyahut ta ziyadeleıtir· 
mek mümkündür. Bunlar bilmelidir 
ki bahtiyarlık insanın içinden gelir. 
Ruhundan doğar. Bu ıtibarla hayat 
ne kadar zevkli ve yaıaınak ne dere· 
ce tatlı olduğunu bunlar anlıyabilse· 
ler ve onlara layık oduğu değer ve kıy· 
mcti verebilseler hakiki aaadet yolu· 
na gi nnit olurlar. 
Yaşamak zevkini kalplerimizde U• 

yandırmak için hakiki ve doğru yol
dan yürümek lazımdır. Bunun için de 
hayati rabıtalarımızı ve hayatla olan 
ali.kalarımızı daima çoğaltmalı, artır. 
malı, samimi dostlnklar, hakiki mu .. 
habbetler bunun gibi bin bir çe§İt ta
bii menfaat ve münasebetler kalbinde 
yertutan kimsenin ruhunda yaşamak 
arzusu uyanır vt! hayattan zevkalır ve 
bahtiyar olur. 

Jlüyiikada 
Dr. Şl)KRO 

de bir tanesi çok ıayam dikkat olmut. 
ve genç arkadaılanm.ızdan bir aporcu 
&ene ayni klüp azalarından bir ha
nım arasında bir ta ... Ja paı:tiai yapıl
mıfbr.. Bu parti, herkes tarafından 
büyük bir merakla ııe:ıredilmif ve ne
ticede galebe F enerbahçeJi lıanımda 
kalmııtır. Partiyi kaybeden Bey mas
rafını deruhte etmek zaruretinde ol
duğu için, sporcu ark.,ıfaıımız 155 ku
ru§ tutan listeyi ödemiıtir. 

Bu sporcular arasında güzel bir eğ ... 
lenceye vesile olmuı ve 155 rakamı 
günün en fazla söylenen adedi olmuf
tur. 

Bundan sonra, büyük ot<;lde mükel· 
lef bir akıam yemeği yenı1mit, ve 
genç aporcular katibi umumi Hayri 
Celi.I Bey tarafından tebrik edilmit 
ve fU tek cümle ile kendileri yeni bllf
lıyan faaliyet aenesi için teJci eclilmit-
lerdir: 

- Muvaffakıyet kazanmak cilçtür. 
Ancak oadan daha güç olan 'O mev
kii idame etmektir. Siz bir muvaffakı· 
yet kazandınız. Bunları muhafaza et· 
meniz için çok çalıımaruz lazımdır. 

Sarı-lacivert forma bunu sizden bekli 
yor.. ~ 

Demiıtir .. Ondan sonra muhtelif eğ 
lenceler yapılmış ve 10 da Yalovadan 
hareket edilmiıtir. Fenerbahçelilere 
y~ni m~va:im için muvaffakıyet temen 

HİK YE 
Gön l ;arkısı 

- Fransı.zcadan -
- Giaele, ne yapıyorsun? 
- Hava bozacağa benziyor Ben ç°"' 

cukla evde kalacağun. 
- Hakkın var karıcığım, eğer maç .. 

ta beni hakem yapmasalardı, ben de si· 
zinle beraber kalırdım~ 

- Roııer yalnız sen erken dön de, 
yemeğe yetiş. Geçen Perşembe gibi sa-
bahın saat ikisine kalma. Heo te seni mi 
hakem intihap ediyorlar klüpte? 

- Müsterih ol, yemeğe yetişirim. 
Kocası gidince Gisele bet yaımdaki 

çocuğunu dizlerine oturttu ve gülerek 
konuşuyordu: 

- Sana bugün ne masal anlatayım? 
- Ah anne, ne olur, piyanoda bir 

tarkı söylesene.. Senin o kadar güzel 
sesin var ki. 

Mal&ilııh, küçük hanım iltifat edi· 
yor. 

- Hani anne sen bir «Gönül ıarkı .. 
srn söyliyorsun. O ne güzel şey ... 

- Peki, kızım, senin de bir dediğin 
iki olmaz, 

Gisele piyanoya oturdu, çocuğun o 
kadar hoşuna giden Romansı çaldı. 

Aylardan Nisan ... Hava kah güneı
li, ki.h bulutlu .. 

Şarkı bittikten sonra çocuk sordu: 
- Anne, biraz gezmeğe çıksak ne o

lur? 
- Evde caıun ·mı sıkılıyor? 
- Yok amma, biraz §Öyle gezsek fe-

namı? 
- Peki, haydi çıkalım. 
Bir taksiye bindiler. Çocuk kendisi 

kadar büyük bebeğini de beraber aldı. 
Çocuğun bebeğe · kartı gösterdiği mu· 
habbet anneaini hayrete düıürmiyordu. 
Çünkü onun da daha bebekle oyadığı 
zamanlar çok eski değildi. 

Şoföre yavaı gibnesi için emir verdi, 
bu auretle bütün gelip geçenleri de sey 
rediyorlardı. 

Birdenbire genç kadın kafasına sopa 
vurulmuş gibi sarsıldı ve bir sayhayı bo
ğazında l{iiç boğdu. Biran çıldıracak gi
bi olmuıtu, fakat derhal kendini topladı. 

Dehıetinden büyümü§ gözlerinin Ö· 

nünden, kendi takaileri gibi, yavaı ya
vaı bir limozin ııeçiyordu. içinde koca
aı, maruf Muzik Holl artistlerinden Ro
aalba ile dudak dudağa gelmişler, geçip 
gidiyorlardı. Bu Rosalba kimleri intiha
ra sevkebn.emiı, hangi zenginleri ifli& 
ettirmemişti. Bütün bu yaptıkları sanki 
hiç bir ıey değilmif gibi hiç ıstırap duy 
maz, kahkahası eksilmezdi. Etten bir 
heykel.. Onun bir Kafe Konserlerin bi
rinde komiklik yapan bir Jigolosu var.ıı, 
varsa da o, yoksa da o .. 

Kocaaı Limozin geçip gidince Gise
le içinde mukaddes bir mabedin güm
bür gümbür yıkıldığını duyd~. Yavru· 
au anesioin birdenbire değiıen ve sara .. 
ran yüzünü ııönnüıtü. Meralı; ve endite 
ile sebebini sordu. Fakat Gisele gözya· 
tından kuvvetli bir tebessümle kızım 
teskine çalıştL 

- Y avrom, dedi, hava bozulacak. 
Haydi biz eve dönelim. 

Eve döndüler. Genç kadın yalıuz ka· 
lrnca ağladı, ağladı. Ve bütün mazisi 
bir film gibi gözünün önünden geçti. 
Çocukluğu, genç kızlık emelleri, nişan
lanması, ilk pusenlıı verdiii heyecan.. 

Altı sene bulutsuz bir izdivaç hayatı 
geçirmi§ ti. Bakmız ki, bir dakika bu al· 
tı seneyi yıkmağa kiifi gelmiıti. Fakat 
Gisele fatalistti: «Ne yapayım, alnımın 
yazısı» dedi. Gözlerinden akmak isti
yen yaı damlalanıu geriye itti. htıra· 
bmdan müthit bir kuvvet alarak bo§An· 
mağa karar verdi. 

Talik karanıu aldıktan sonra yavru 
ıu Blancbe ile birlikte bir sayfiyeye çe
kildi. istediği ve belki de pifman oldu· 
ğu bu iftirakın acısını unutmağa çalıttı. 

Roger'in klüp hayatına değme kim
seler dayanamazdı.. Bunu içim.izden ne 
kadar çoklarımız biliriz. Parasız kaldı
ğı hissedilince bütün yüzler kendisin· 
den dOnmüş, uzanan eller çekilmiıti. Bu· 
nu Roger hissetmiyor değildi. Fakat 
sukutunu mümkün olduğu kadar örtıne 
ğe çalışıyordu. Çamaıırı eski de olsa te
mizdi, tarudıklarından para istiyen e
linde her zamanki gibi eldiven vardı. 
Bir gün ortadan kayboldu Ne olmuıtu? 
Nereye gitmişti? Kimse bilmiyordu. 
Hatta kimse de me~ak ebniyordu. 

Aradan on sene ııeçl:i. Blancbe ıim· 
di on bet bahan idrak etmiş genç bir 
kızılı. Daha çok çocukken babasının or 
tadan kayboluıuna hayret etmiıti. Za· 
mania annesi ve babası araamda bir fa. 
cia geçtiğini anladı, Bunun için hazan 
öyle der bir hüzne düterdi ki, sebebini 

_, 

anlıyan annesinin puseleri bu hüznü 
ancak teskin ederdi. 

Gisele eski kocasının öldüğünü zan· 
netliği için, her sene ölüler gününde 
Roger'in ağrandisman fotoğrafının önü
ne, huşuğ içinde onun çok sevdiği bir 
demet menek§e koyardı. 

Bir a.onbahar günü, öğleden sonra.. 
G1sele sayfiyenin bahçesine otur .. 

muı, ufuktan seyrediyo.,d'u. Yaprakla· 
n dökülen ağaçlarla kendi halini muka
yese ediyor ve bunda bir müşabehet bu· 
luyordu. 

Genç, güzel kadın on senedenberi 
hayli değişmişti. Manastıra kapanmıı 
rahibelere dömüştü Lakin yüzünde on 
senelik tahammülsüz ıstırabın bütün İz· 
leri vardı. 

Y apraklarmı dökmeğe başlıyan a· 
ğaçların karşısında güneşli, ferah ve 
mes'ut mazisini dü~ünürken, bahçenin 
parmaklıklı kapısında bir adamcağız gö 
rün·dü. 

Ustünde plaspare .. Bu adam, sada
ka istemek üzereyken, sayfiyenin açık 
pençerelerinden taze bir hava dağıldı. 
Blinche piyanoda «Gönül ıarkısı» nı 
çalıyordu. Plaspareli adam birdenbire 
durdu ve titredi. Gisele dikkat etti, se
faletin didikdidik ettiği yüzüne rağmen 
bu adanu tanıdı. Kalbi yerinden kopa
cak gibi çarptı. Hemen yerinden fırla· 
dı ve bahçeye doğru koıtu: 

- Roger, sen misin? Bu ne hal? 
O da kadını tamdı: 
- Evet, ben im Giıi\le aıkım ayak

lar altına alan adam.. 
- Sus Roger, sus. Ben her ıeyi u

nuttum. 
- Buradan geçiyordum. Senin o ka· 

dar sevdiğin ıarkıyı duyunca durakla· 
dım. 

- Evet, Blanche yukarıda piyano 
çalıyor. 

Roger'nin gözleri parladı. 
- Kızım, kızım, dedi. Ah, onu bir 

kere olsun görebilir miyim ? 
Sefil adam mecalsiz bir kenara yı· 

kılmıştı. Gisele ne yapacağıru f&flnDlf 
bir haldeydi. Blanche pencereden 
annesının evvela dilenci zannet
tiği, fakat muhavere tarzına gö
re dilenci olmadığını, adamı gö
rünce, merakla aıağıya inmiş, l<a.
pıya koımuştu. Annesi, palaspareli ada
mın başım kollarına almıı: 

- Roger, Roger, Roger diyordu. 
Fakat eski kocası gözlerini bir da· 

ha açmadan kapadı. Blanche vaziyeti 
anlamıfb. O da canaı.z yatan vücudün 
Üzerine kapandı: 

- Babanı, babam, babam diye hün 
gür hüngür ağladı. 

iRTİHAL 
Şeyhülislam merhum Sahip 

Molla Bey zade esbak İstanbul 
mebusu Osman Sahip Bey irtihali 
daribeka eylemittir. Cenazesi bu
günkü Salı günü Paşabahçesinde 
incir köyündeki sahilhanesinden 
kaldırılarak cenaze namazı kariyei 
mezkfue camii 9erifinde kılındık
tan sonra tlsküdarda Karacaahmet 
te ailesi kabristanına defnedilecek· 
tir. Allah gariki rahmet eylesin. 

Cenazede bulunacak zevatı köp
rüden alarak Patabahçeaine götür· 
mek ve oradan Salacak iskelesine 
nakleylemek üzere Şirketi Hayri. 
yenin 52 numaralı vapuru tahaiı 
edilmi9tir. 

Vapur köprüden saat 11 de ha-
reket edecektir. (6585) 

Yeni n••rlyat 

idare mecmuası 
Dahiliye vekaleti. vilayetler idaresi 

tarafından her ay muntazaman neıre 
dilen (idare) mecmuasının 64 üncü 
sayısı çıkmııtır. Resmi kısımdan baı
ka, gayri resmi kısım da Viliyetler 

idaresi umum müdürii Sabri Beyin i· 
dare ilimleri kongreleri, Mahalli ida
reler umum müdürü K. Naci Beyin 
"Şehir ve belediyecilik" Selim Sabit 
Beyin (Demoğrafik), A. Hidayet Be· 
yin cihan idare hayatına ait bazı ma 
li'imat, ilmi yazıları vardır. Bu mealeki 
mecmuayı alakadarlara tavsiye ede· 
riz .. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat Uzerine aigorta muameleal icra eyleri:ııı 

Sigortaları halk için mtlıait ıeraitl havidir 
Merkezi iclareaiı Galatada Önyon Hanında 

bulunmayan ıehirlerde 

Tel: Bey:oğlu : 4887 

TAKSİM BAHÇESi 
TROPiKAL EKSPRESS 
Har akp.ın yani programın b&yii.k muvaffaluyatl 

L k d 4 kap taam 
o anta a: yalnız 150 kuruş. 

Her cuma ve pazar saat 17,5 da yeni programla 
BÜYÜK MATİNE 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 

1 inci liste 
1 - Şart. Türkçedir. Arapllll' 

kendilerine almıılar. Hidrojeni oJar 
tasrif ettikleri gibi. Türkçede tarl 
furt denilerek and yerinde de kullM 
rulır. 

2 - Mahiyet - lçyüzü. Özgü. 
3 - Hüviyet - Öz türkçeai "oJik" 

tir. 
4 - Şahsiyet - Kitilik. kılık. dedi 

kodu. 
5 - Kayıt - Bugaııi; bağ. yazı. 

yazmak. bağlantı, bağlanma, eliıik, 
yazılı. 

6 Zat. - Kondiıi. Olik. 

"' "' "' 1 - Hi.diae. - Beliren, olan , olgu. 
2 -Vak'a - Olgu, beliren, aav&f• 
3 -Vakıa-Olduğu gibi, doinzıu 
4 - Hadiaat. - Olaganlar. 
5 - Vukuat - Yolsuzluklar, çiz 

giden çıkıılar. 
6 - Vakiat - Baıagelenler, riiya• 

!ar. 
Göztepe Haznedar oğl 

BAHA 

• • • 
1 - Şart - Olgu. 
Misal: Senin itini yapanın, fakat 

olgularımı kabul edersen; 
Eğer uılu oluraan, eğer çalııkan o

lursan, eğer söz dln.l..rsen (söz dinle
mit olmak) 

Eğer rahat oturursan (rahat otur
muı olmak) 

2 - Kayıt - Çevrim (mukayyet o 
mak, tahdit etmek) 

Mesela: Filin itin olması İçin bazı 
olgu ve çevrimler vardır. (kaydü prl 
lar) vardır. 

3 - Mahiyet - lçyüzü 
4 - Şahsiyet - Benlik 
5 - Zat - Adam, kendi (bir zat 

ııeldi aizi gllrecek) (zatı ilinizi) 
6- Hüviyet - San (Adı, aaru) (1 

sim ve hüviyeti) 
Kocaeliden bir okuyucunu:I 

t·••• ••••u••••Tll•••••nn••••••••••••••u•••••• ••••••• • •• • 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,30 Franau:ca ders,llerlemit alanlara m.ba 
19 Mahmure Haıınn 
19,4S Fazilet Hanım 
20,30 Eft .. lya Haıınn Sadi Bey ve arlcadatl 
21,30 Gramofon 

1 

22,00 Anadolu Ajansı, Bor.sa haberi aaat aya 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orlı:eatraa 
18,4 5 : Al.ohırka ou. 
19.45 : Dana mu•ikiai. 
20,15 : Ajana haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. ı 
21,05: Orke•trL 23,05: Danı musikiıi. 23,30• 
Spor haberleri. 23,45: Danı muıikiıinin deva 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21,05: Bir perdelik temsil. 22.SO: Haberler 
Sigan muıikii. 24: En yeni dana parÇ&lan. 

ViYANA, 518 m. 
20: Sigan baberleN. 20,35: Muhtelif. 22: Seo 
fonik takım tarafından hafif parçalar. 23,SOı 
pl&k "'Dana haberleri,.. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21.35: "Scug:nizza" ismindeki operet temıili. 

PRAG 488 DL 

20,55: Offenbaeba'ın e•erlerinden .. aüzel Hr. 

lena., iıiınli operet temsili. 
ROMA, 441 m. 

21,20: Plik. 21.50: orkestra. - Tiyatro. 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Pllk 14: Plak. 18: Radyo ork .. trası. 19 
Haberler. 19,ZO: :fe.on•erln de•.amı. 20,20: m 
telif aletler ile parçalar. 21: Taıilll.ni. 21~0t 
orke•t'ra.. 22,20: Keı:L 

BRESLAU, 325 m. 
20: MiUi neıriy.L 21: T apnni 22,20: Sk~ 
24' Hafif musiki ve dan.a. 

Heddaya Paşa değil, 
oğlu imiş .. 

ismini yazmıyan bir okuyucumuz· 

dan dün ıu mektubu aldık: 
«17 • 8 tarihli perıembe gÜnkü ga· 

zetenizde eski Mısır sefiri Heddaya Pı· 
ıun esrar kaçakçılığından 3 sene mah• 
kfuniyetini okudum. 

Kendisini ve ailesini Mısırdan çol< 
iyi tanırım. Mahkum olan kendisi de
ğil oğlu Abdülmennamdır. 

Kendisinin kat'iyyen bu itle hiç bir 
al1ka11 yoktur. Oğlunu bu yüzden 
mirasmdan dahi mahrum etmiıtir.» 

Göz Hekimi 
Dr. S6leymaa Şikrü 

Birinıci sınıf miltıehassuı 

(Bibıa.li) Ankara caddbll No. 60 

Jl~~~jyct 
Aann umdeai "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

a .,.b,. 
• w 

u 

Tlrki1'• lçia. 
L. IC. ·-7 IO 
H-

Haric için 
LIC. ·-14-
211-

Gel.,. nrok .-! .. rilmu.- M&ddetl 
a•ıen aü.skalar 10 kuruttur.- Caıı:ete 'I'• 
matka,.a. ait itler için m.U.diriy.te mU.· 
raca.at edilir. Ga:ır.•t•m.İz ll&a.lana. 111.•s'd· 
liyetin.i kabul elm.eıı:, 

BUGÜNKÜ HAVA 
.. 

Y .. illıö7 Askeri Ra•at Merke:ıcinden 
•erilen malilmata aöre ha.Un ha•a. açık 
T• aakin. olarak de,.-am edecektir • 

21-8-933 tarih.inde ha•a t:a.ı:Jll<l 757 mi· 
lim~t~• en çok .aıcaL:lık 29 n a:c 16 dere• 
Ce ıdı. 



lk" 

.edl 

•zı. 

tik. 

ya· 

ğlu 

tf11 

tol 

azı 

art 

.at 

(I• 

ıu:ı 

·- · ~" 

] 

fı•u• 

,ı .. rı 
,,,.,, 

rlet 

ien
,SOı 

ili. 

Hr 

"" -
ız• 

bir 
len 

•"-'" 

i 

r. 

~ 

• 
I· ,. 

-.. 
k 

~ 1 

" 

MİLLiYET SALI 22 ACUSTOS 5 

. . 
(.

-·· .... .. -..:. 
I •. ••. _ .... , ..... 

,. .. ... - "'~ 

Büyük Hava Zaferlerinden .•• Büyük Hava Zaferlerinden ... 

Codoı 

iki ay evvel Nevyork gümrüklerin
den mütevazı iki yolcu ve bir kaç gün 
sonra da bunlara ait kocaman bir un
dık geçiyordu. 

Yolcular Franaı:ı tayyarecilerinden 
Codoa ile Roasi idi. Bu iki tayyareci, 
8 ıubattanberi 8.544 kilometre (Lond
ra . Kap istikametinde) ile lngiliz 
tayyarecilerinden Nicboletts ile Gay
ford yedinde bulunan dünya mesafe 
rekorunu Avrupa istikametinde kır
mak için geliyorlardı. 

Sandıkta, Fransız fabrikalanndan, 
Bleriot'da inta edilen tayyareleri var
dı. 500 beygir kudretinde bir motor
la teçhiz edilmif olan bu tayyare, 
1932 martında Bossoutrot ile Rosai'
nin kapalı devre üzerinde 10601 kilo
metre ile cihan rekorunu kırdıklan 
tayyarenin tekemmül ettirilmif bir ti
pi idi. Tayyare 8000 litre benzin tafl• 
yabilecek ve nazari olarak 65 saat ha-

AMERiJ<A 
euve 
ıpl#C' 

l.Jı/J// 

ATLAS 

n enizi 

Codos ile Rossi'nin 
Nevyork-Rayak 
mesafe rekoru 

Rekorun tarihçesi 
vada kalarak 10000 kilometre kate
Ctebilecek evsafa malikti. 

Cihan meıafe rekoruna daha bir 
•ç kilometre ilave edebilmek veya 
uğurda havacılığın matem kaplı 

tabma daha bir aayıfa aıkııtınnak ••• 
Al iki zıt ihtimalin mücadelesinden 
doğan uzun hazırlık devreleri derin 
aükutler içinde geçti. Son iki ay zar
fında Amerikadan &'elen hava haber
leri araımda Rosai ile Codoı iıimleri
,e pek az rastlandı. 

ilk heyecanlı haber 5 ağustosta gel
Bu, ilk ve son haberdi: 
Codos ile Rosai 5.41 de Avrupa ia

..ı:ametinde havalandı.,, 
Balbo aeferile heyecanlanan hava 

il.lemi bu kısa haberle bir daha sarsıl
dı ve batdöndürücü teıebbüslerin bu 
~onuncusunu da ümit ve endite müca
:leleleri içinde takibe batladı. 

Codos • Ro11i 5 ağuatoa sabahı fecir
le beraber (mahalli saatle 5.41 de, &'ar 
bi Avrupa aaatile 10.41 de) Nevyork' 
tan (Flayd Bennet meydamndan) 
11000 metrelik bir rule yaptıktan sonra 
havalanmıı ve 150 metre irtifaı buldu
ğu sıralarda ıwrup" iatilıametinde 
kaybolmuıtu. 

Joaeph • Le • Brix'nin (tayyarenin 
ismidir) hareketindan evvel alınan ra
sat raporlan yolun dörtte üçünün u
ÇUf& müaait olduğu ve yalmz Terre. 
Neuve civarının kesif sia tabakalarile 
örtülü bulunduğunu bildiriyordu. 

Hareketten evvel tayyarenin kabi
nesi bir ahçı dolabına dönmüttü. Hat· 
lanmıı beı tavuk, iki litre et suyu, ye
di litre kahve, sekiz ıiıe au, iki düzü
ne muz, üç düzüne portakal, Codoa ile 
Roaai'nin seferdeki tabldotlarını teıkil 
ediyordu. 

Yanlannda, her ihtimale kartı, pa
raıütleri, pansuman kutulan, cankur· 

• . 
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! 
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AftİKci 

Tayyarenin tak ip ettiği yol. · 

Kupa Niçin 
(Başı ı inci ubifede) 

riyle de davanın dinlenmesine im
kan veremez. 

Hikem heyeti hediyeler üzerinde 
mutlak bir tasarruf salahiyetini 
haiz bulunduğuna göre bir kimse
nin, ~ahsına ait olmayan hediyeler 
üzerinde istihkak iddiasına girit
mesi de dinlenmesi caiz olmayan 
bir dava açmıt olmak neticesine 
'Varır. 

Davacı Bey, metalden mamill v_e 
erkek kategorisine muhassas hır 
kupa istemektedir; halbuki müvek
lilim "erkeklere tahsis edilmiş ku
pa namı altında" bir kupa almadı
ğı gibi kendilerine verilen hediye 
F ort Kumpanyası tarafından ihda 
edilmittir; yapıldığı maden gÜ· 
nıüt; kıymeti ise 80 liradır; şu hal
de verilenden batka bir teyden 
bahsedilqıit olduğuna göre dava
ları bu sebeple de dinlenemez. 

Gazetede, vakıaların aynuı ol
lllaktan batka bir fey yapmamıfbr• 
Milliyet gazetesi, doğru söylemit 
olmak ~çin 17 küsur saniye geri ka
lan Vehbi Sait Beyi birinci olarak 
ilan mı etmit olmalıydı? ... 

Otomobil alemindeki töbret ve 
haysiyetinin ihlal edildiğinden hah 
•eden Vehbi Sait Bey, ihli.l keyfi
)'etinin neden net'et ettiiini gös
termediği gibi kanuni bir mesnet 
te bulup zikredememittir. 

Esasen Vehbi Sait Bey, erkekler 
kategorisine müstakillen mevzuu 
hahıolsaydı bile yine kendi katego 
riıinde müsabakayı kazanmıt aa
l'llamazdı; çünkü yarıt talimatna· 
ınesine ve beynelmilel kaidelere 
töre her feyden evvel bir aene ev
velki reköru kırmak lazımdır; ge
çen seneki rekorü el ili.nlannın tet 
kikinden de anlaşılacağı üzere 5 
dakika 48 saniye idi; Vehbi Bey, 
matlup mesafeyi 5 dakika 57 sani
yede kat' etmit, Samiye Bürhan Ca
hit Hf. İ•e 5 dakika 40 saniye 7 sa
lise ile yarışı kazanmıttlr. Her ne 1 
kadar Vehbi Sait Bey, böyle bir şe-

Verilemez? 

Avukat irfan Emin Bey 

yin mevzuu bahsolamıyacağım be
yan ebnekte ise de bu iddianın iaa
betsizliğini küçük bir kıyu ile mey 
dana çıkarmak mümkün müdür: 
Mumaileyhin iddiasını kabul et
mek li.zım gelirse küçük bir mesa
feyi rakipsiz olarak bozuk bir oto
mobille iki veya bet saatte kat' e
den kimseyi de kazanmış saymak 
icap eder ki bu mülahazanın gara
beti meydandadır; bunu da kayde
deyim ki erkek kategorisi içi!l Veh 

bi Sait Beyden başka talip yoktu; 
eğer eski rekor mevzuubahs olma

mak ciheti iltizam edilirse bir kiti· 

lik bir sınıfta biri!'ci çıkmak nevin 

den alelade bir hale muvaffakiyet 
manasının fuzuli olarak atfebnek
ten başka ne netice hasıl olur? .. " 
Davacı İrfan Emin Beyin bu mü

dafaası üzerine istimhal etmit, ken 
disi de bir tahriri müdafaaname 
vereceğini söylemiştir. 

Muhakeme bunun için 26 ağusto
sa birakılmıttır. 

Roasi 

taran kemerleri, su &'eçmez &'Ömlekle
ri vardı. 

Sefinede bulunan 34 metre tulü. 
mevçli alıcı verici telaizi Rosai kulla
nacak ve ayni zamanda aeyr itlerine 
bakacakb. 

Havada 80 saat kalacak kadar ben
zinle ve müsait bir rüzgi.rla havala .. 
nan tayyare daha Terre · Neuve civa
nna &'elmeden kesif bir aia ve ıiddetli 
bir fırtma ile kartılatm•ı ve yıldırım 
tehlikesine binaen antenlerini topla
mak mecburiyetinde bulunmuıtu. Bü. 
tün geceyi muhabere vasıtasından 
mahrum olarak &'eçiren tayyareciler 
hep karanlıkta seyretmiıler ve ancak 
aabaha kartı lngil tere sahillerinde 
Seilly adalarını atarken ilk muhabere 
imkanım bulabilmitlerdir. 

Nevyork'tan cumartesi sabahı hava
lanan ve -cak pazar akıamı Paris
ten (Bourget) geçebilen tayyareciler 
bu iki tehir arasındaki 5809 kilometre 
lik mesafeyi 32 saat 41 dakikada ka
tedebilmitlerdir. 

Rekoru kırmak için lil.zungelen me
safenin yansı gitmiı ve Atlantik garp. 
ten ıarka doğru bir defa daha aıılm•ı· 
tı. 

Hava il.lemi artık enditeyİ geriye at
mıt metin iradeli tayarecilerin muvaf
fakıyetlerini emniyetle bekliyordu. 

Paristen sonra, fasılalı olmakla be
raber, telsizlerin arkaıı kesilmedi: 

Strasbourg tayyareyi 22.47 de, Mü
nicb 24.20 de gördükerini bildiriyor
lardı. 

Münich'e kadar her §ey iyi geçmiı· 
ti. Fakat Münicb'ten sonra vaziyet de 
ğiıti: 

Pazarı pazarte•ine bağlıyan gece
nin 24.30 unda tayyareden alman bir 
telsiz depolardan benzinin gayritabii 
bir surette azalmakta olduğunu bildi-

Kral ııe Balbo 

Ortebello'dan havalanarak şimal 
den Nevyork'a giden ve Nev-

riyordu. 
Acaba benzin borulannda bir anza 

ını vardı? 
Her halde mühim bir §ey olacaktı 

ki tayyareciler bu vaziyeti telsizle bil 
dirnıitlerdi. 

Hava il.lemi tekrar üzüntü ile kartı· 
laııyordu. Bu güzel teıebbüs son kıs
mında iken auya mı dilfecekti 7 

Vaziyet zannedildiği gibi çıkmadı; 
bu güzel tetebbüs te suya dütmedi. 

Codoa ile Rosai gayritabii benzin 
aaı'fiyatının tebebbürattan ileri geldi
ğini anladılar ve motorun adedidevri
ni yükselterek süratlen kazandılar.Bu 
suretle tayyare: 

Pazartesi gününün ilk saatlerinde 
Viyanadan, Budapeıteden geçti. Atina 
telsizt güne§ doğarken tayyareyi gör
düğünü bildirdi. Saat 9.30 da da Rossi 
Türk sahillerine yaklaımakta olduk
lannı haber verdi. 

Oğle üzeri ikinci bir tebiz N evyork • 
İstanbul rekorunun kırıldığım bildiri
yordu. 

Sonra saatler sükut içinde geçti:: 
13. . . 14. • • 15 ••• 

Jlu sükut ak?M 19 a kadar devam 
etıi, 
Akıam 19 da Rayak telsizinin mev

celori havanın her köıesini aararak tu 
haberi dağıtıyordu: 

Jaaeph ·le· Brix saat 18.10 da yere 
incl.i .•.• Jo•epb • le • Brix saat 18.10 
da yere indi •••• 

• • • 
Şanım 80 kilometre ıimalinde kain 

olan Rayak Nevyork'tan 9.484 kilo
metredir. 

Bir kanat uçuıunda 9484 kilomet. 
re! ... 

insan iradesinin, inaan azminin ne 
güzel bir gösteriti. 

seferi 
york'tan Asur Adaları tarikile av
det ederek 20.000 kilometre kate
den Balbo filosu kahramanlarına 
İtalya'da yapılan tezahürat çok 
büyük olmuştur. 

Sefere İftiralı: edenlerin rütbele
ri birer derece terfi ettirilmiş ve 
Ceneral Balbo'ya Mareşallık asası 
ve rütbesi tevcih edilmİftİr. 

Palatin'de cereyan eden bu me
rasimde Duçe bütün hava zabitleri 
muvacehesinde Ceneralı tebrik et
miş ve Ceneral bu vesile ile Hüku
met reisine hitap ederek fU sözleri 
söylemittir: 

- İkinci Atlantik filosu heyeti
ni size tanıtmakla müftehirim. İfa 
ebniş olduğumuz hizmet, bizden 
büyük fedakarlıklar istiyeceğinizi 
ümit ebneğe vesile olmaktadır. 

Maretalın sözlerinden pek mem
nun olan Duçe bilmukabele şunla
rı söylemittir: 

- Dört ay evvel size bu tetebbüııü 
ipret ederken, muvaffo.kiyetinizin 
tabii olduğunu söylemittim. Hare
ket günü de, benden müsaade alma 
ğa gelen Balbo'ya, avdetinden e
min bulunduğumu beyan ebniftim. 
Muvaffakiyetinizin bende uyandır
dığı bugünkü meserret, Amster
dam ve Asur ölülerinin matemile 
çevreleniyor. 

Onların hatırası ebediyen kalp
lerimizde yatayacaktır. Sizin zafe
rinize gelince: Siz ltalya'yı, inlnla
bı ve tayyareciliği kendinize min-

it 

Mussolini 

nettar bırakbnız. 
Sizin sayenizde yüz milyonlarca 

insan, 20.000 kilometrenin kat'ı 
müddetince İtalya kelimesini tek
rarladı. Amerikadaki vatandatla
rımızın milU hisleri sizin aayeniz
de tazelendi. 

Sizin zaferinizi geçmek fiiyle 
dursun onun seviyesine çıkmak i
çin diğer tayyare alimleri daha 
senelerce çahfacaklardır. 

Andre Japy Pariste 
LE BOURGET, 21 (A.A.) - Fran· 

sız tayyarecisi Antlre Japy dün 18,35 te 
Hamburgtan geldi. 85 beygirlik küçük 
bir turizm tayyare ile tek baıma ola
rak Avrupayı devreden bu tayyareci 
S,000 kilometre yapmıftır. Tayyareci 
bilbasaa Moskova, Leni~rat, Oılo ve 
Kopenha"&" ziyaret etmiıtir. 

Bu tayyare ilk defa olarak Sovyet 
Ruıyada seyahat eden turizm tayyare
sidir. 

• : ... -
! ' --

• 

Tayyarelerin avdeti. •. 

Eşya Tarifesi Ucuzlayor 
(Batı 1 inci sahifede) 

" - Tarife komisyonu, vekillet ka· 
butaj tubeainin hazırladıfı yük tari• 
fe projelerini tetkik ve bazı tadilil.t i· 
le tarifeleri tesbit etmiıtir. Komisyo
nun hazırladığı bu tarife.Jer, vekaletin 
aynen taadikına iktiran eylediğinden 
1 eyliilden itibaren tatbika baılanacak 
tır. 

1 MEMLEKETIA:\;WiilJ 
lzmitte Cumhuriyet gUnU Şakilere yataklık edenler 

Yük tarifeleri, civar memleketler• 
de yük tarifelerinde gözetilen eaaa
lar tetkik ed'ilerek ve iktısadiyabmızm 
icaplarına göre tanzim edilmittir. Ye .. 
ni tarifelerin ihtiva ettiği navlunlar, 
muntazam posta seferleri yapacak 
devlet deniz yollan itletme idaresile 
vapurcular tirketinin bu münakalil.b 
idare edebilmelerini mümkün kılmak 
ve ayni zamanda. ticari münakalitm a 
cuzluğunu temin etmek gayelerinin 
telifine çalıtılarak konulmuttur. Nav· 
!unlar, etyanın nakledileceği liman ve 
iseklelerde mesafelerine göre değiı· 
mekte ve tarifelerde iskeleler muhte
lif mıntakalara aynlmıı bulunmakta· 
dır. 

Yeni Ücretler, ne ıiddetli rekabet za 
manlanndaki navlunlar kadar gayri 
tabii derecede ucuz, ne de tüccar eıya 
sımn maliyet fiyatlarma müessir oıa .. 
cak kadar yüksek değildir. Bununla 
beraber yeni tarife, eski Seyriaefain 

normal tarifelerinden de, mülga Sey 
riaefainin hususi vapurcularla anlaş .. 
tıklan zaman tatbik olunan tarifeler
den de ucuzdur. Hususile ihracat mad 
delerimizin, bu meyanda hububat, aeb 
ze, meyve ve sair mahsuli.tm nakliye 
ücretleri mümkün olduğu kadar eh
vendir. 

Mesela Giresundan Avrupaya s~vke 
dilecek fındığın tonundan 600 kurut 
almırken yeni tarifede bu Ücret 400 
kuruşa indirilmiştir. 

Samaundan 6 liraya naklolunan tü 
tünün tonu 380 kuruşa tenzil edilmi§ 
tir. 

Sureti umum.iyede, en uzak mıntaka 
ya sevkolunan en yüksek tarifeye ta· 
bi eıyamn tonu İçin tarifedeki haddi 
azami 900 kuruştur. 

Bu azami had de nazarı dikkate a· 
lmarak he•ap edilirse eıyanın kilosu• 
na İgabet eden vasati nakliye ücreti 

Deniz ııe Haııa mlllt-fan :Sadullah B. 

bir kuruta bile baliğ olmamaktadır. 
Kanunen, yük ve yolcu tarifeleri, 

her &enenin martında tqekkül edecek 
tarife komisyonu tarafından yapıla-

. ca~~r. Bu defaki tarifeler, önümüz· 
dekı marbn sonuna kadar mer'i ola .. 
cak, bu müddet zarfında elde edile
cek tecrübelerden gelecek tarifenin 
teabitinde istifade olunacaktır. Ko
misyonumuz, bugünkü ic;timamda yol 
cu tarifelerinin müzakereıine devam. 
etmi§tir. Bu tarifeler de mütealap iç-
timada ikmal edilmiı olacaktır. 

Yük tarifelerinden batka vekaletçe 
muntazam posta seferleri yapılacak 

hatlar bu hatlardan icrası mecbur te• 

ferlerin adedi ve her postanın uğraya 
cağı iskelelerde tesbit edilmiıtir. Bu 
programla yük tarifeleri Resmi gaze
te ile Hakimiyeti Milliyede intita.r et
mek Üzeredir.'' 

Tarife komisyonu, müteakıp içtima· 
mda yolcu tarifelerini de ikmal ede
cek ve bu tarifeler, vekalet kabutaj §U 
besi müdürü Ayetullah Bey tarafın- ı 
dan taıdik için Ankaraya gönderile
cektir, 

Gazinin heykeli dikilecek 119 u buldu 
IZMİT (Milliyet) - Şehrimizde DlY ARŞBEKIR, - Kadirli civa-

Cümhuriyet Bayramımızın onuncu nnda eıkıyalık vak'alan hayduUann 
yıldönümünü kutlulamak için vali- hemen hemen tamamen ele &'eçntesi-

. E f B · · ı· -• alt da b' le mutlak surette bitmit sayılabilir 
mız tre eyın reıs ıgı m ır fakat evvel e im la ak'ala ' 
k · t kkü"I · · Ş h • . c yapı ıı o n v rın 
omıte eşe ebnıftır. e rımız tahkiki iti devam etmektedir ve anla-

de Cumhuriyet Bayramı parlak te- ıılan ehemmiyeti ve çokluğu dolayııİ· 
zahuratla ve timdiye kadar görül- le. bir müddet daha aürecektir. Filba
memit büyük merasimle kutlulana- kıka tutulan veya itlaf edilen haydut 
caktır. Te•ekkül eden heyet itina !ara yataklık e.~iı olmakla maznun 
'I b" T olarak &'eçen gune kadar 111 maznun 
ı e ır program hazırlamaktadır. vardı. Bugün sekiz kiti daha getirildi 

Ayni gün Büyük Gazimizin hey- ği cihetle adetleri 119 zu buldu. 
keltrat Nejat Bey tarafından mu- Bunlann ilk tahkikatı ikinci iatin
vaffakiyetle yapılan heykelinin kü- tak bil.kimi Huluıi Beye tevdi edilmif 
sat resmi de yapılacak heykelin tir. Hulusi. Bey g.eç ".akte k":dar çahı-
b
• l • ' • mak ıuretile neticeyı kısa hır zaman-

u undugu yere Cumhunyet Mey- da almıya çalıtmaktadır. 
dam ismi verilecektir. İzmitliler bu ---
büyük günü sonsuz bir heyecanla 
bekliyorlar. 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare 
Bayramınında güzel olması için ça
lıtılmaktadır. 

Aydın talebe yurdu 
AYDIN (Milliyet) - Orta mek

tep Talebe Yurdunun bu sene 100 
talebe kabul edecek bir tekle so
kulması valimiz beyefendi tarafın

dan alakadarlara bildirilmit ve bu
nun için dün Vilayet makamında 
Maarif ve yurt müdürleri toplana
rak esaslı kararlar verilmi,tir. 

Aydın orta mektebinde vilayeti
mizin diğer kaza ve nahiyelerin
den de bir çok talebe okuduğundan 
yurt kadrosunun büyüdülmesi tale
be ve velilerini çok ıevindirmittir. ---

Hilkat garibesi 
GERMENCİK (Milliyet) - Ger 

mencik sınırına yakın. Tireye bağ
lı Çam köyünden dağlı Süleymanın 
oğlu Alinin karısı Ayte gayri tabii 
tekilde adeta dorr :a benzer bir 
çocuk doğurmuştur. Çocuk yaşa
mamı~, ölmüştür. 

Dağlarda dolaşari bu papaz 
kim? 

AYDIN, - Söke dağlannda kendi 
batma dolatan rahip kıyafetli bir a
dam yakalanmııtır. Zabıta bu adanını 
hüviyeti etrafında tahkikat yapmakta 
dır. Söylendiğine göre bu adam Rus
tur. Amerikada film artlıtlili eder
ken lstanbula celmit. oradan Yuna• 
nistana gitnüt, Yunaniıtandan hudut 
harici edilerek İtalyaya &'Önderilmit
tir .. Tahmin edildiğine &'Öre ltalyanlar 
da bu adamı hudut harici etmitler ve 
sahillerimize bırakmıtlardır. Zabıta 
tahkikatı bu rahip lnbkh adamın hü
viyetini meydana çıkaracaktır, -

Katili mechul bir ceset 
TiRE - Kazamızm Kemertepe kö

yünden 23 :ratlannda Veli oifu Ah· 
met; Kaııantepe civannda, Çiftliktepe 
denilen mevkide ölü olarak bulunmut• 
tur. Yapılan tabkikatm önce verdiği ne
ticeye göre, maktul bannanmm yam.
batında uyku esnasında beyninden ta- " 
banca ile vurulmak auretile öldürül
müıtür. 

Hidisenin mahiyeti esrarengiz gö. 
riilmektedir. Bu dakikaya kadar badi. 
tenin faili olarak kimse yakalanmamıt' 
tır. Bununla beraber zabıta bazı izler 
üzerindedir. 
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Türk romanları 
Filme alınıyor 

Bir film sermayedan Türk 
edebiyatında mühim cev
herler olduğunu söylüyor 

Son zamanlarda Avn>pada ııeng 
Türk yazıcıhima karıı ciddi bir ala
ka bqladı. Avn>panm methur film 
sermayedarlarmdan M. Berre, Türki
yede bazı büyük flJ.ınler vücude getir• 
mek için kombintıllonlar bulmağa ve 
tetkikat yapmağa çalqm.akla beraber 
bir taraftan da son nesil edebiyatımı• 
zm mühim eaerlerini ayn ayn tetkik
ten ve bunlar araımda filme çevrilme 
ğe müait orijinal mevzularm bulunup 
bulunmadığını tetkik etmektedir. 

Birkaç ay evvel Pariıten Türkiyeye 
dönen rejisör Vedat Orfi Bey edebi· 
yatımızın belli batlı eserlerinden bir 
çoğunun mevzulannr telhisen keneli· 
aine vermittir. 

"Çakıcı" ve (Kokain) filmleri için 
tetkikatta bulunan M. Berre, seyaha· 
tinden bilistifade bu mevzularm bir
kaç tanesini seçmit ve taınif ederek 
müelliflerile temasa giritmeğe Vedat 
Orfi Beyi memur etmittlr. Bu eserler 
arasında Etem lzezt Beyin (Bet hasta 
var) isimli romanile Burhan Cahit Be 
yin (Ayten) isimli eseri ve (Yüzbqı 
Celal) romanı calibi dikkat göriilmiq 
tür. M. Berre, ltem lzezt Beyin (Bet 
hasta var) romanını tam mi.ıiaaile si
nema mevzuu olmağa niüsait ve zen· 
gİn bulduğunu söylemektedir. Türk e
debiyabnın daha beş eseri tetkik edil· 
mektedir. 

Pariae dönen M. Berre•ye rejieör 
Vedat Orfi Bey refakat etmektedir. 
Tetkik edilen romanlarm senaryo tek 
!inde tanzimi kendisine verilmittir. 

lstanbula gelir gelmez Vedat Orfi 
Bey müelliflerle temas ederek aenar-
YO teklini teabit edecek ve M. Berre· 
ye gönderecektir. Senaryosu tanzim 
edilecek ilk eser timdilik Etem izzet 
Beyin (Bet hasta var) romanıdır. 

Fransız r;azetelerinden bazılanna 
vaki beyanatında M. Berre ,öyle de
mektedir: 

"- Genç Türk rejiminin edebiya
tından mühim cevherler çıkarabilece
ğimizden eminim. (Kokain) ve (Çakı
cı) filmleri proj.,..ini tatbika ko· 
yar koymaz Türk edebiyatı eser
lerinden bazı fllmler de ihraç edebi
lirsek bunlann Türkiyede n tarkta 
olduğu kadar Avn>pada da büyük bii
merakla hüsnü kabul görecek.lerinden 
,üphe ebniyorum.'' 

Avrupada orijinal mevzulann fık
danmdan tirket müdürlerinin miqteki 
olduğu bu zamanda Türk edebiyatı. 
nın mühim bir rol oynayabilmesi pek 
muhtemeldir. (Beı hasta var) bu çı· 
i;ırı açmıt oluyor. 

Yazan: 

Dr. BESiM ÔMER Pş. 
Uzum ve UzUmle tedavi 

Dllrdüncü defa adeta yeniden yazılmış 
ve büyütülmüştür. 

l\anaat ve ikbal kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

·----· [6552] ---
lstanbul 5 nci icrasından: 

KELEPİR 
Umit: Romorkörüntio tlıımamI 
Ticareti bahri : 90 tonJıuk 
Yelkenli mavna tamamı 
Çaıılıaya: Roıınorkörü ya.rrsı 

:tcra dairesiııooe gayet ucuz fiyatla ay· 
~· ayrı aatılmaJııtaıdır. Araı edeoler Ga· 
lsta Yağkapanında bağh bukmdukla.rı 

Bartın kereıstıe fabrika111 satış mağazası 
önün.de görebilirler. Almak isteyenler 

23 ağustos 933 çarşamba günü saat 12 
den itibaren ktanbuı. Bctinci İcra Dai
resine 933/ 1801 numaralı dosyaya mü
racaat e<tmefülirler. (6603) 

ZA Yf.: Sirkeıci gümrüğünde 610 No. 
lu beyanname ile muanıeJesi im edilen 
eşyaya ait 82467 No, -.ı: 16-10-932 tarihli 
o:esıni gümrük .makbuıou zayi ettim. Ye· 

nisini çıkaracağımdan hükmü olmadığı i
lan olwmr. 

Ki\prillü han No. 4 
Bohor J. Daruın (6586) 

Milllyet'ln romanı: 2S 

Yazan: G. de la FOUCHARDtERE 
Bouif'le hastabakıcıu, pipoyu nö

betlete içerek ilk ıifeye baıladdar. 
Ertesi gün Mariette'I• aenll benli 

konU§uyordu. 
Daha erteai gÜn Bouif Mariette'in 

aohbetini yavan bulmıya batladı. V' a• 
k•a Mariyette çok hikaye biliyordu. 
Fakat bütün bu hikayelerı 
"- Be., cephedeyken .•• " diye 

baJI .yordu. 
Bouif bu k"bil hikayelerden hiç 

ht>~lanmazd!. Onlan dinleyince, Fran· 
sa tarih.iııın de, kendi huJusi tarihini.o 
de en elim ıafhaları gözünün 'inünd~ 
canlanırdı. 

Bouif eve öteberi almak için Saint • 
Cloud kasabasına inen hizmetçi kıza 
bir Paris - Sport gazete.si aldrrn1a3ını 

ti\\\\ 11111\\\\\1111 

l st. Mr. Kumandanlığı 
Sahnalma k~m. ilinları 

Merkez Kumandanlığına mer 
but kıt' at ve müessesat ihtiya
cı için 2100 kilo Ağır benzin 
ile 101 kilo (B) marka Mobi
loil yağı 23-8-933 çarşamba 
günü saat 10,30 dan 11 re ka
dar pazarlıkla satın almacak
br. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gÜn ve pazarlığa 
girişeceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Sabn 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (217) (4228) 

5667 

*** Merkez Kumandanlığına mer 
but lat'at ve müessesat ihtiya
cı için 900 kilo Ağır benzin ile 
38 kilo (8) marka mobiloil 
yağı 23-8-933 çarşamba günü 
saat 11den11,30 za kadar pa 
zarlığı İcra kılınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve pazarlığa girişecek-. 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma komis
yonunda hazır bulunınalan. 

(216) (4237) 5668 
"' ,. "' 

Harp Akademisi ihtiyace i
çin pazarlıkla 400 kilo Sade 
yağ alınacaktır. Pazarlığı 22-
8-933 salı günü saat 14,30 dan 
15 e kadar yapılacaktır. Talip
lerin şeraitini öğrenmek üzere 
her gün ve pazarlık günü belli 
saatinde teıninatlarile T opba
nede Merkez Satmalma Komis 
yonuna gelmeleri. (218) 

(4269) 5670 

Deniz Yollama Müdürlüjü
nün ihtiyacı için 7500 kilo 
Motorün yağı 31-8-933 per
ıembe günü saat 15 ten 15,30 
za kadar açık münakasa ile 
satın alınacağından şartname
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(143) (3903) 5239 

* * * 
Harp Akademisi Hayvana-

tınm ihtiyacı için 150,000 ki
lo Kuru Ot 31-8-933 perşem-

1 be günü saat 15,30 dan 16 ya 
kadar aleni münakasa ile sabn 
alınacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(141) (3905) 5241 
• * * * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müesseseler için on iki 
bin kilo Nohut otuz bin kilo 
kuru fasulya dokuz bin kilo 
zeytin 9-9-933 cumartesi gü
nü sıra ile saat 14, 15, 16 da 
ayrı ayrı üç şartnamede ileni 
münakasa suretiyle satın alı
nacaktır. İsteklilerin şartna
melerini görmek için her gün 
ve münakasalarma girişecekle 
rin belli saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(179) (4067) 5453 
* * * 

Harbiye ve merbutu mektep
ler için 3000 kilo kuru fasulye 
9-9-933 cumartesi günü saat 

Tercüme: Kamran Şerif 
akdetmit olduğu muahede ahkamına 
tevfikan Mariette'ten istedi. 

Bouif Mariette'in ıslahıciıuiferea 
denilen ilmin esrarına kat'iyyen vakıf 
olmadığını ancak o zaman anladı. 
Bu iti (A) dan (Z) ye kadar Ma
riette'e öğretmek icap ediyordu. O da 
öğrendi. 

O zaman ıakirdinin yanı ilmine 
hayli müsteit olduğunu ve bir gÜn i
çinde handikapın ne demek olduğunu 
öğrendiğini memnuniyetle gördü. 

On gün için, (hasta hep ayni halde 
idi, hu da verem tedavisinde ispirtolu 
içkilerin kuru boynuzdan daha fay· 
dalı bir şey olduğunu İspat et
miyordu ama~ ak11ini de ispat etmi
yordu) on gün içinde Bouif nazariyat-
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17 de açık münakasa auretile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasasına girişe
ceklerin belli saatinde kbıfHs
yonda hazır bulunmaları. i~ · 

(178) (4068) 5454 
* * • nı 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müesseseler için 30,000 
kilo pirinç 9-9-933 cumartesi 
giinü saat 14,30 da kapalı zarf 
la satın alınacakbr. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek
tuplarou komisyon riyasetine 
vermeleri. (177) (4069) 

5455 

Harbiye mektebinin 5000 
kilo yataklık pamuk ve yünle
rinin hallaçlandırılması aleni 
münakasa ile yaptınlacaktır. 
Münakasası 10-9-933 pazar 
günü saat 14 den 14,30 aka
dardır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasa giinünde belli saa
tinde teminatlarile Tophane
de Merkez Sabnalma Komis
yonuna gelmeleri. 

(172) (4074) 5457 

:v;""'"' 
Merkez Kumandanlığına 

merbut lat'at ve müesaesat ih 
tiyacı için alınacak otuz beş 
bin kilo koyqn etinin pazarlı-

tan tatbikata geçmek lüzumunu hiı· 
setti. 

Paria - Sport gazetesini elinde aal
lryarak: 

- Eğer yann Auteuil'deki yarıtlar
da Chatterbox kazarunazaa kafamı 
kessinler!. • • Ne yazık ki gidip bir do 
la§amryorum. • • Acaba ıöyle iyice Ör· 
tünüp arabaya binsem ... 

Hastayı pencereden bile bakbrma· 
ması Mariette'e aıkısıkı tembih edil
miıti. Onun için kadm: 

- Aman, Kont Cenaplan, nasıl o
lur?.. dedi. 

- Batignollea'da bir meyhane bili· 
yorum. • • Orada baha tutuıulur ..• 
Bir kotu oraya kadar gidip gelebilir· 
ıin. • • Olmaz mı Mariette .. 

Altı günden beri Mariua Pinchard' 
dan haber almadığı için Pariae kadar 
gidip etrafı bir kolaçan etmek Mari
ette'in pek itine geliyordu. 

- Ben gidip gelinciye kadar doi• 
ru dürüıt yerinizde oturacağınızı va• 
dederaeniz, giderim, Kont Cenapları •• 

Fakat Boulf meyus bir tavırla batı
nı salladı. 

- A Mariette. . . Gidersin ama, 
bahse girmek için en a§ağı elli kurut 
lazım. . . O da bende yok. . . Sende 

T~RKiYE 

l1RA4T 
Deniz Y otları lşletıneai 

ACENT ALARI : 
Karaköy • Köprübaşı Tel. 4236~ 

Sirkeci Miihürdar zade ban 
Telefon: 22740 

İsKENDERİYE POST ASI 

BANKASı 
EGE 

Vapuru 22 ağustoı salı günü 
saat 11 de Galata rıhtımından 
İzmir, Pire ve İskenderiye'ye 
kalkar. [4251) 5651 

[ 

ğında talip zuhur etmediğin
den pazarlığı 31-8-933 per 
şembe günü sa!ll 14 den 
14,30 za kadar ' yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün ve pazarlığa gi 
rişeceklerin belli saatte Mer
kez K. satln alma ko~isyonun 
da hazır bulunmaları. (199) 

(4153) 5614 
* * • 

Harbiye ve merbutu mektep
lerin 65000 kilo koyun 6000 
kilo kuzu ve 20000 kilo sığır 
etine verilen fiatlar pahalı gö
rüldüğünden pazarlıkla alına
caktır. Pazarlığı 2 eylul 933 
cumartesi günü saat 14- 15 ka 
dar yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve belli saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satm 
Alma komisyonuna gelmeleri. 

(220) (4271) 

*** Gülhane hastanesi için beş 
kalem malzeme pazarlıkla alı
nacaktır. Pazarlığı 24-8-933 
perşembe gÜnÜ saat 15 e kadar 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatinde teminatlarile Topha
nede Merkez Satınalma komis 
yonuna gelmeleri. 

(226) ( 4277) 

"" "' ,. 
Kuleli Askeri Lisesi İçin on 

kalem elektrik malzemesi pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 

elli kuru§ bulunur mu? 
Mariette elli kuruşu olmadığını iti· 

raf etti ve Kont de Saint • Gaudens 
gibi bir adamın bu kadar cüz'i bir ser· 
maye peıinde koştuğunu görmekten 
mütevellit hayretini kemalinezaketle 
gizledi. 

Bicard birden bire doğruldu: 
- Ben de ne aeraemim. • • biliyor 

musun?. . . dedi. Saat ne güne duru
yor? ••• 

- Hangi saat-? ••. 
- Canım, fU ıöminenin üıtünde du· 

ran saat. • • iki Üç gün aaate bakmayı• 
veririz. • • Mariette, kızım, aen ıu aa
a ti koltuğuna vur1ip halama aötürür-
aün ••• 

- Halanız nerede. • • Kont Cenap· 
ları? .•. 

- Halama götür demek, rehine 
koy demektir. • • Enayi. • • Bu aaate 
her balde elli frank verirler.. Chat
terboıt üzerine yirmi beı frank "gag
nant,, yirmi beı frank ta "place,, ko
yarsın. . . Chatterbox yanp kazanırsa 
gidip saati rehinden çıkanraın ... 

Mariette Kont Cenaplarma da, aa· 
ate de f(iyle bir alıcr gözü ile baktı. 
Düşündü, taıındı. Kont Cenaplarının 

24-8-933 perşembe günü saat 
15 de yapılacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Tophanede Mer 
kez Safın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. (223) (4274) 

* * ~ 
Maltepe Askeri Lisesi İçin 

200 kilo kaşar peyniri pazarlık 
la alınacaktır. Pazarlığı 24-8-
933 perşembe günü saat 14,30 
dan 15 şe kadar yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatinde Top
hanede Merkez Satın Alma ko
misyonuna gelmeleri. 

(222) (4273) 

* * * Merkez Kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müessesat ihtiya
cı için kapalı zarfla alınacak 

KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
Vapuru 23 Ağustos çarşamba 
günü saat 18 de Galata Rıh· 
turundan kalkar 4252 5675 

Darüşşafalm. Lisesi Müdür 
lüğünden: 

Mektepte tane ve okka il 
satılacak eski, kitaplar, eski 
biseler, kunduralar ve sair lü 
zumsuz eşya müzayede ile s 
tılacağından talip olanların 
Ağustos 933 çarşamba gün· 
saat 15 de mektebe gelmeleri 

(4307) 

Darüşşafaka Müdürlüğün 

den: 
ikmal imtihanlarına eylwü 

ikisinde ve derslere de on bir" 
de başlanacaktır. ( 4308 

Ademi lktlclar ve 
bel gevıegHkine 

karıı en müeaıir deva SERVOİ 
haplandrr. Deposu, lıtanbulda Sirkeci· 
de Ali Rıza Merkez eczaneait.\ir. Tat 
raya 150 kuruı posta ile aönderilir. lz 
mir'de frgat pazarındaki, Trabzon'd 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

61 

görmek için her gün ve pazar 
ğa girişeceklerin belli saatin 
Komisyonda hazır bulunmal 
rı. (213) 4234) 

• "':v; 
Merkez Kumandanlığına m 

but lat' at ve müessesat ihtiya 
için alınacak 8890 çeki odun 
kapalı zarfla verilen fiat pah 
lı olduğundan 26-8-933 cum 
lesi günü saat 14,30 dan 15 
kadar pazarlıkla satın almaca 
tır. Şartnamesini görecekleri 
her gün ve pazarlığa girecek 
lerin belli saatinde Merkez K 
mandanlığı Satmalma Komi 
yonunda hazır bulunmaları. 

(227) ( 4296) 

4530 çeki oduna talip çıkmadı- .-----------ı 
ğmdan 26-8-933 cumartesi gü Satı1ık Arsalar 
nü saat 14,30 dan 15 şe kadar Fatih, Edim.eJmıpı ;uasmda Fevzip 

ta ~sinde tramvay yolu üzerin 
pazarlıkla satın alınacaktır• üç adet axM a.:.ele satılıktır. Talipler 
Şartnamesini görmek isteyen- Fevzipaşa caddesinde Müezin soka 
lerin her gün pazarlığa girişe- N. 13 Abımt Beye müra.:aat etmele 

ceklerinde teminatlariyle belli rica oluıwr. 
saatinde Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(225) (4276) 

*** 
Harbiye mektebi için alına-

cak 850 ton lavaınarin kömü
rüne verilen fiat pahalı oldu
ğundan 4 eylfil 933 pazartesi 
giinü saat 14,30 dan 15 e ka
dar pazarlıkla satin almaoak
trr. Taliplerin şartnamesini 

aklına eaerae evinin mobilyasını Em
niyet Sandığına terhin etmekte ıerhest 
olduğunu teslim etti. 

Y alnrz halledilecek bir müıkül kalı
yordu. 

Mariette: 
- İyi ama, dedi, terliklerimden bat 

ka ayağıma giyecek bir feyİm yok .• 
Rugan iskarpinlerim ~e ayağımı acılı· 
yor. • . Yağmur da yağıyor. . Pariste 
bu kadar taban tepeceğim ••• 

Boulf onun da kolayını buldu. 
- Benim postallanmı giy. • dedi, 
Marlette'in ayaklanru fÖyle bir fÖ" 

kararile ölçtü. 
- Ayaklanmızın ölçüsü bir •• 

Mariette bu teklifi derhal kabul 
etti. Çünkü bu teklihallin batka bir 
faydaıı da vardı. Bouif ayakkabısız 
kalmca, haıtabakıcıarrun gaybubetin· 
den bilistifade gidip kasabada dolata· 
mıyacaktı ••• 

Köıkün parmaklıklı" kapıarndan çı
karken bir pencere açıldı: 

- Şınu. • . Mariette. • Elli frangı 
hiç korkmadan koy. . Chatterbox ya
nıı muhakkak kazanacaktır ••• 

İstaııobu.1 Altmcr İcra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paray 

çevrilmesine karar verilen hane eşyası 

nm 24~933 tarihine müsadif perşemı 

be günü aaat 13 ili 15 raddelerinde 

yoğLunda Nişaııtaşında Rizloullah H 

yat apartımanuım 3 numaralı dairesin· 

de açık arttırma ile sa1ıla.cağından talip 

lerin mezkfir gün ve saatta mahaUiru:I< 

hazır bulunacak memuruna müracaatları 

;J~ okırııur. (6591) 

FASIL IX 

Madam Bicard'ın falı çıkıyor .. 
- Bir köpek?. • Bir köpek? •• Al· 

fred'den mutlaka bir köpek haber ge
tirecek. • Ah o edepsiz bir elime geç-
se ••. 

Madam Bicard kızı Char lotteı'un 
evinde açtığı faldan aldığı bu ip ucu
nu zihninde evire çevire evinin kapı· 
sına kadar geldi. 

O sırada büabütün batka bir aeale: 
- Hah. . • Bir köpek. • • diye hay· 

kırdı. 
Madam Bicard'm oturduiu evin ka· 

pıaı önünde, aağa sola bakman, birini 
veya bir ıeyi ıözliyen bir polis hafiye. 
ıi vaziyetinde, bir köpek duruyordu. 

Bu köpek Bouif'in sokakta yoldaıı 
Viski idi. 

Viıki Madam Bicard'ı ııörünce ara• 
aı açrk olduğu ve raatlamaktan çekin· 
diii birini görmüı bir inaan tavrile 
kaldınm defiıtirdi. 

Fakat Madam Bicard köpeği takip 
etti. iskambil falı yalan söyliyemez
di. Onu kocasına muhakkak.bir köpek 
götürecekti. 

(Bilmedi) 
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İs an bul ve Trakya Şeker Fabrikaları ürk A · m Şir etinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mahsulü toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız e•kiai gibidir. Yani İ•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;!iı:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Knro~tor. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparlıler be
deJln yüzde yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren btltl.n ma•raflar 
ve mes'uliyet mfiıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he•abına aigorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon alparlı ederek bedellnln temamını peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
tenzilattan istifade ederler. 

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

Mersin A~keri Satın Alma 
Komisyonundan: 

1\-lersin Jandarma Mektebinin 933 Eyliilünden 934 senesi 
Ağustosu nihayetine kadar bir senelik Ekmek ihtiyacı kapalı 
:ı:arf uıulile ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 29 Ağustos 933 tarihine müaadif Salı günü saat 14 
de yapdacaktır. İsteklilerin evsaf ve şeraiti anlamak üzere% 
7 .5 Muvakkat teminat akçelerile birlikte her gün Kışlada müte
şekkil Sabn Alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. 

(3790) 5196 

Yozgat Vilayetinden: 
Yozgat Vilayetinde yeniden İnşa olunacak memleket haı

tar.esi binası 8 Ağustos 933 tarihine kadar 28 gün müddetle ka 
palı zarf uıulile münakasaya konulmuştur. 

Bedel keşfi 120178 lira 90 kuruştur. 
T eklifnameler Ağustosun 28 inci pazartesi günü saat on 

beşe kadar encümeni daimi vilayete makbuz mukabilinde tevdi 
olunacaktır. 

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

1 
1 

Evkat micllrlyeti il aları 1 
Çeki 
5000 Alemdağ vakıf ormanlarının davalı burun mevkiinde 

4 No. makta aslmm 10 No. Makta seneviyesinden . 
5000 ., 11 No. ,, .. ,, ,, ,, 
5000 ., 12 No. ,, ,, .. .. ,, 

Alemdağ Vakıf Ormanlar mm davalı Burun mevkiinden 
yukarıda mevki ve ıruktarlan gösterilen mahlut odunun bir 
buçuk sene zarfmda kat ve nakli arthrılmaya çıkarılınışbr. 
İhalesi Eylülün altıncı çarşamba günü saat on be~tedir. Ta
lip olanların İstanbul Evkaf Müdüriyeti Varidat İdaresine 
müracaat eylemeleri. (4137) 5521 

'Aiktarı cinai 
500 Ton Kok Kömürü) Ankara 2 nci Vakıf apartıman 

300 ,, Lavere koııı
poze kömürü) 

ıçın 

İstanbul 4 cü V kıf han için. 

100 ,, ,, ,, ) Vakıf Guraba ha•' -,eıi için 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem m __ .rukatm pa 

2adık suretile ihaleleri icra edilecektir. Talip olanlar şeraiti an
lamak üzere Levazım idaresine ve ihale giinü olan Ağustosun 
yirmi altıncı cumartesi giinü sa at on beşte İdare Encümenine , 

Ankara Yükst:k Ziraat t.nsti ÜsÜ 

Zi .aai ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
ıü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakülte.>ine 5 kız ve45 erkel< 
olmak üzere (50), Baytar F akülte5ine Kız ve Erkek <50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul }artiarı şunlardır: 
l - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den a'?ağı <>lmamak 
4 - Bu me&leklerin İcap ettirdiği bedeni kırbıliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve ıneccarıi olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayıaile tahsillerine devam etmek imkaru-
nmı kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükiimet tarafından kendilerine yapdan maırafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müeııeıece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar Heyetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbataaı ile 4 kıt'a fotoğraf vennektir. 

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

8 - Ziraat Fakültesine gİrecpkJer eYYeli 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzedi sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulun duğu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkif at yapı lmR7.. 

Bu şartlan haiz olup An kara· (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek iatiyenlerin 31 Eylul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarıru bir iıtidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksele Ziral'.t Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla maliimat alr ak İıtiyenlere 
tl\kdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4999 

müracaatları (4285) , 

S H M •• d .. 1 ...... d 11!S1'AN~ULA ,,.E ultansuyu arası U ur ugun en Amer:kan Kıı: Koleji Rohert Kolej 
MALATYA, AKÇADAC. Hara ve ayğır deposu hayvana Aroavutköy Bebek :1 

lının ihtiyacatı için mübayaa olunacak 60 - 80 bin kilo yulaf ve Kolej Müd riyeti önümüzdeki ders seaesi için L E Y L J 
10. 20 bin kilo arpa 18-8-933 tarihinden itibaren yirmi giin 11cretlerlnde mühim t~a:r.ilAt v·ptıvmı muhte· 
müddetle münakasaya vazedilmiıtir. Talip olanların daha zi- rem velilere arzeylcr· - ;6531)- 3654 
·yade izahat almak üzere Sultan suyu Harası Müdürlüğüne mü-
racaatları ilin olunur. (4304) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kartal Malmüdürlüğünden: 

Mahallesi Mevkii Muhammen Kıymeti Miktarı Zira 
Matlepe lıtaıyon sokak 100 100 

,, Türbe ., 90 180 

Hissesi 
"fam 

" 

Edirne Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden 

1 - Kayıt muamele ine 20 Ağustosta başlanacak ve 3 
Ağustosta nihayet verilecektir. Eski talebemizin de bu z 
man içinde kayıtlarını yeniletrneleri lazımdır. Bu müddet g 
tikten sonra hiç bir kayıt ve kayıt yenileme işi yaptlmıyaca 
tır. 

2 - İkmal imtihanları 1 - 11 Eylül arasında yapılaca 
tır . • 

3 - Leylilik ücreti 160 liradır. Üç taksitte alınır_ İ 
taksit kayıt yapılırken diğerle ı:-i de birinci kanun ve Mart a 
lan başında alınır. 

4 - 55 liradan az maaş alan memur çocuklarından, v 
sika gösterildiği takdirde yüzde 1 O tenzilat yapılır_ 

5 - Yeniden kayıt için : şehadetname veya tastiknam 
hüviyet cüzdanı aşı kağıdı, doktor raporu ve 4 ">'. 6 büyü 
lüğünde 6 fotoğraf lazcmdır. 

6 -- Derslere 11 Eylülde başlanacaktır. 
Fazla tafsilat için 6 kur-:.ı şluk pulu havi bir mektuol 

mektep idaresine müracaat edilmesi lazımdır. ( 4243) · 
564 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamelesine 20 Ağustostan 1 Eyi· 
kadar devam edecektir. 

2 - ikmal imtihanları 1 Eylwden 11 Eylôle kadardır. 
3-Mektep 11 Eyliilde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve reımidir. 
5 - Mektep sipariş atelye leri; erkek ve kadın kostüm! 

gibi siparişleri 16 eylwden itibaren kabul edecektir. 
6 - Mektebe girebilmek iç İn ilk mektep mezunu ve 17 y 

1 şmdan büyük olmamak, şahadetname, nüfuz tezkeresi, adıh 
raporu ve çiçek aşısı raporları ve dört vesika fotografı ibr 
§arttır. 

ADRES: lstanbul - Sult.anahmet • Dôzd..-iye mahallesi. Tel:22-18(1 ( ı ~· 

Yüksek mühendis mektebi 
Rektörlüğünden. 

1 -Yüksek Mühendis mektebine lise mezunları alını~. 
2 - Kayıt muamelesi cumartesi, pazartesi ve car&ll 

ba günlerine münhasır olmak üzere 1 Eylül 933 tari!-.1~de 
22 Eylül 933 akşamına kadar yapdır. 

3 - Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı şehadetn 
leri ve altı adet fotoğrafilerini bir iıtidaya bağbyarak 22 E 
lül akşamına kadar mektebe müracaatları !azundır. Sıh 
muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 

4 - Meccani leyli olmak isteyenlerin mıktarı nı~kte 
çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerse aralarında müsaba 
imtihanı İcra edilir. 

5 - Daha fazla maliimat almak isteyenlere muktazı 
ta pullu yollandığı takdirde kaydü kabul şartlarından bir 
dedi gönderilir. (4138) 554 

Şişli Terakki Lisesi 
MODORLOCONDEN: 

1 - Mezuniyet ve aınıf ikmal imtihanları Eylülün ikiıinde batlı 
caJı: onuna kadar ıürecektir. Profr am mektepten öfrenilebilir. 

Pazarlıkla, plan veprtnaıneıi mucibince Paşabahçe Fabri
kasma Fıçı doldurma mahalli yaptmlacaktır. 

Taliplerin plan ve prtnam eyi gördükten sonra pazarlığa 
i~tirak etmek üzere% 7,5 tam inatlarını hamilen 28-~-933 pa
zartesi günü saat 15 te Galata' da Alım, Satım Komısyonuna 

,, Orta ,, 23 40 
., Türbe ,, 76,• 153 

2 -Tedrisata Orta Ye Lisede 11 Eylül pazartesi ve ilk kısımda 1 
Eylül cumarte~i günü batlanılacaktır. 

765 3 - Her güo saat 10 dan 17 ye kadar talebe kayıt edilmektedi 
__ Eski talebeden neharilerin birinci taksitlerini vermek ve leylilerin po 
l l 

12 
ta ile alelhesap 50 lira göndermek auretile kayıtlarını Ağuatoa nihaye 

ne kadar tecdit ettirmeleri icap eder. Aksi laktirde yerlerine yeni tal 
ll\Üracaatları. (3858) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için Pazarlıkla (15000) metre yerli Ame 

rikan bezi ıatm alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi 
gördükten sonra pazarlığa ittir ak etmek üzere ( % 7 ,5) tami
na~larmı hilmilen 26-8-933 cumartesi günü saat 15,5 ta Galata 
da mübayaa komisyonuna müracaatları. (4081) 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

• 

,, Papaı ,, 16 40 Tam be alınabilir. 
Yakacık Aydoı Yolu,, 80 1002 ,. 4 - Nehari ücretleri talebenin amıClarma göre 40-110 liradır 
Kartal Üsküdar Caddesi 60 152 ., Leyli talebe nehııri ücretlerden -•da daimi iıeler, 250, eyci iseler 

,, ,, ,, 100 122 ,, lira pansiyon bedeli ödeyeceklerdir. {6435) 

.. ' • " 70 152 ,, 

" .. " 40 70 " 
Miktarları yukarda gösterilen mübadillerden metruk arsa-

ların temliken ıatı§ları 20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. Taliplerin ihale giinü olan 27-8-933 pazar günü saat 
15 de Kartal Malmüdürlüğüne müracaatları. (3869) 

111/f# 5219 

Haydarpaşa Emrazı Istilaiye 
Hastahanesi Baıtabipliğinden: 

Merkezi Baş tabipliğinden: Karaağaç Müessesatı Müdüriyetinden 
Büyükdere Sahili Sıhhiye idaresi iskelesinin tamiri ile Kqlf bedeli S 1 7 ,SO liradır • 

Hastahanemiz için almaca k ıüt ve yoğurt haklcmda yap 
lan açık münakasada verilen fia tlar fazla ~örüldüğünden b 
hafta müddetle tekrar münakuaya konulmuştur. Münakasa 
Ağuıtoı 933 salı eünü saat 14 te Galatada Kara Muıtafapa 
.sokağında lıtanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde yapıla 
ğmdan taliplerin hutane idaresiyle mezkUr merkez Levazı 
memurluğuna müracaatları. ( 4258 beş kalem aşı malzemesi hakkında yapılan münakasada veri- Müessesede yapılmakta olan Kalorifere ait bacanın inşası 

len fiatlar fazla görülmüş olduğundan 26 Ağustos 933 cumar 23 Ağustos 933 çarşamba günü saat on dörtte pazarlıkla ihale 
tesi günü saat on dörtte Galat ada Kara Mustafa paşa sokağın edilecektir. Keşifnameyi görmek isteyenlerin ihale aününe ka- J h• J U M••d•• ı••"" •• d 
da İstanbul Limanı SahiJ Sıhhiye merkezinde tekrar münaka- dar hey.gün ve taliplerin yevmi mezkUrda saat on dörde kadar n ısar ar mum U Ur ugun e 
aa yapılacaktır. İsteyenlerin şartnamelerini görmek üzere Fen İşleri Müdürlüğünden alınmış ehliyet veaikaımı ve mikta- 10 l>eyğir kuvvetinde bir Elektrik rnotörü alınacağına d 
her gün mezkUr merkez Levaı;ım memurluğuna müracaatla- rı muayyen teminat ile müeıaeıeye müracaat eylemeleri lüzu- ve 7, 12-8-933 tarihli gazeteler ile münteşir ilinm hükmü k 
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At beslemesini bilmeli 
Yüksek ziraat enstitüsünde yapılan 

tecrübeler bu lüzumu gösteriyor 

---~· - --
I 

ÇiFTLiK PAR~ DA 
l 
I .. ı __ ı: _v_L_E_N_E_N_L_t::_toı _ _.l lm.u 

1 

ANKARA, _19 (Milliyet) - Anka· Buakşamı Bestekar tanburi 
ra belediye.si evlenme memurluğu ta- s ı Ah t• B G • 

1 rafından son hafta zarfında mühen· ı a a at ın ey ecesı 
dis lstanbullu Arif Beyle lstanbullu 

I 

Fatma Nazıme Hanımın, Ankaralı ha Parkın mevcut saz heyetine memleketimlzin en maruf musiki-
kırcı lamail Efendi ile Ankaralı Ay§e ...._ b k 1 J f · ti" k b ki d Hanımın, lttipi berber İsmail Efendi .,,...- şinas ve este ar an üt en ıt ra uyurac;ı. ar ır. 

At mecınuaınnın beşinci sayısı §ehir 
taksilerinin atçılığımız aleyhindeki 
inkitafmı not ederek haklı olarak en
diteye dütmekte ve bu İtin önüne ıre· 
çiJmesi lüzumuna temas ebnektedir. 
Hakiykaten bu it çok mühimdir. Biz· 
de abn ve atçılığın ilerlemesi bir ta• 
raftan otomobiller dolayısiyle harice 
akıp giden milli sermayenin korunma 
111 , diğer taraftan da ziraatçiliğimiz 
ve köycülüğümüz noktasmdan §ayanı 
tetkiktir. 

Bir defa, toprak ve ikilin teraitimiz 
hayvancılığımızın inkiıafma ne dere
ce müsaitse gene ayni sebepler dola· 
yıaile bunun ilerletilmesine de teknik 
zaruretler mevcuttur. 

Son zamanlarda ortaya ziraatte bir 
(ileri teknik) davası sürüldü. Büyük 
bir yanlıtlıkla bu davada (makine
nin) istihdaf edildiği anlatıldı. Hal· 
buki, ziraatte (ileri teknik) demek, 
mutlaka makine demek değildir. Bila
kis, memleketimiz teraiti hususiyesİ· 
ne nazaran (ileri teknik) olsa olsa 
(hayvanla ziraat) olabilir. Çünkü 
(muharrik) ziraat makinesinin girdi
ği muhitte diğer bir takım tartlarm 
da tahakkuk ettirilmesi elzemdir. 

Netekim, ziraatte (ileri teknik) da 
vasını giiden zevatla vaki görütmele· 
rimizde de ziraat için makinenin kaı
tedilmit olmadığını tesbit ettik. 

Sanayide tekniğin ileriliği, son sis
tem ve en ekonomik bir fabrikanın 
kurulmasının anlatılması gayet tabii· 
dir. 

Halbuki ziraatte?. Bahuaua bizim 
ziraatimizde, ileri teknik memleket 
tartlarma en uygun olanıdır ki, §Üp· 

hesiz en iktısadi bulunanı da budur. 
Biz, ziraat sahasında ileri tekniğe, 
hayvancılığımızın inkişafiyle kavuıa• 
biliriz. Bu gayeye ise, bir taraftan zi
raat hayvanlarının çoğalblması, diğer 
taraftan da ıslahı ile vanlabilir. 

Bizde, ne zaman bir hayvan ıslahı 
meselehi mevzuu bahsolduyaa, her va 
kit hariçten bir takım mualih ırkların 
getirilmesi düşünülmüıtür. Bu arada 
az ehemmiyet verilen, fakat asıl olan 
bir nokta vardır: Hayvanlarımızın 
bealenmeai meselesi .• Eğer, dııarıdan 
yalnız ıslab edici ırklarla haycancılı
ğımızın ilel"lemesi mümkün ohaydı u· 
zun yıllardan beri memleektimize ge 
tirilen bu yabancı ırklarla çoktan bu 
meselenin bitirilmiş olması lizımgelir 
di. Halbuki bunun mü.sbet semereleri 
göriflmüş olmakla beraber, bütün mak 
sadı temin etmediği anlaşılmca arada 
başka amillerin de bulunduğuna hük 
metmek, ve bunu araştırmak )j.zımdır. 

Her yerde bu böyledir. Bir itin in
kitafı yalnız bir faktöre bağlı olamaz. 
Muslih ırkla birlikte hayvanlarımızın 
beslenmesi meselesine de ehemmiyet 
vermek lizondır. Geçen sene yÜksek 
ziraat enstitülerinde yerli İneklerin 
süt verme kabiliyeti Üzerinde yapılan 
bir tecrübe bize bu iddianın doğrulu
ğunu öğretmİ§tİr. Beslenmelerine bi
raz ehemmiyet verilen süt inekleri, 
hasılabnda iki misli fark göatermiı· 
!erdir. 

Biz atla birlikte bütün hayvanlan· 
mızı1 et, yÜn, kuvvet ve ilh. mahsul
leri ıtibariyle ele alınmalan lüzumuna 
kailiz. 

KôYCO 

ANKARA, Hı lMilliyet) - Her kö 
şe ba§ında bir fındık satıcısı türedi. 
Okkası kırktan tutunuz da altmışa 
kadar aatılan taze fındığa hayli de 
rağbet var, Taze fındık ta mev.simin 
bu rağbete layik iyi hir yemişidir. 

llkmekteplerin açılışı 
ANKARA, 20 (Milliyet) - An

kara vilayeti merkez ve mülhakat 
ilk mektepleri önümüzdeki eyliilün 
on altısında açılacak ve derslere 
başlıyacaktır. 

Maarif idaresi şimdif en bu hu
susta hazırlıklara başlamıştır. Aldı 
ğımız malumata göre; bu sene ilk 
tahsil çağına gelmiş olan 1926 do
ğumlu çocuklar me!.:teplere kabul 
edileceklerdir. llk mekteplere ka
yit ve kabul işlerine eyliilün bil-in
den on altısına kadar devam edi
lecektir. 

ile lstanhullu Zübeyde Neriman Hanı 
mın, Ankaralı boyacı Hakkı Efendi 
ile Kastamonulu Ayıe Hanımın, Siv· 
rihisarlı kırtasiyeci Ömer Efendi ile 
Kızılcahamamlı Liitliye Hanımın, An 
karalı marangoz Halil Efendi ile An· 
karalı Fatma Hanımın, Samaunlu kah 
veci Ali Efendi ile Samsunlu Sabire 
Hanımın, Zafranbolulu dülger Hasan 
Efendi ile Zafranholulu Şerife Hanı· 
mın, mensucat §İrketinde Kızılcaha
mamlı Dur Ali Efendi ile Kızılcaba
mamfı Huriye Hanımın, Ankaralı ara 
bacı Ali Efendi ile Y ekpa.;zarlı Melek 
Hannnın, Gazi muallim mektebinde 
muallim Köprücüklü Cemal Beyle ls
tanbullu Fatma Zehra Hanımın, İs
tanbullu marangoz Mecit Efendi ile 
Hamidiyeli Fahriye Hanımın, Mersin 
li Makinist Ahmet Efendi ile lstanbul
lu Rebia Cenan Hanımın, M. Müda
faada memur Ay'1sofyalı Faik Beyle 
lstanbullu Fatma Naime Hanımın, 
Erzincanlı Ihsan Efendi ile Kalecikli 
Fahriye Hanımın, Hariciye memurla
rından Proşovalı Hikmet Kamran Bey 
le Bakırköylü Rukiye Sabiha Hanı· 
mm, şoför lstanbullu Süreyya Efendi 
ile lzmirli Sıdıka Hanımın nikahlan 
kıyılmışbr. 

Çiftlikte staj görenler 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Yüksek 

Ziraat mektebine girmek için bir Bene 
Gazi Orman çiftliğinde staj gören kırk 
b:o1 talebe stajlarını muvaffakıyetle 
bit irdiler. Talebeden beşi hanımdır. 

Hllaliahmer, Himayeietfal, Milli İktı•at ve Tasarruf, Türk Maarif Cemiyetieri.e 
ld an Cemiyetleri ittifakı Umumi Merkezlerinin beraber yaptığı 

B YOK E YA p·y ANGOSU 

le ti 
1 

Liradır. 

ikramiye YekQnu: 50,000 Liradır. 

Büyük ikramiyeler: 
1 Adet 10,000 liralık emlak 
1 ,, 3,000 ,, otomobil 
1 '' 1,000 
2 ,, 500 

istenilen eşya 

'' '' ,, ,, . 

• 

• •• • • 
1 u 

10/11/1933 
ANKARA 

' Hasılatı, memleketin mubtelır ihtiyaçlarına yardım etmekte olan beş cemiyetin n:zamnamelerinde yazıl. hayır ıı.et.ue s.ırteı..İıecekt.r. 
Bu efya piyango biletlerinden alanlar, kenıJ.i talihlerini denemit olacakları gibi, memlelı:etin muhtelif ihtiyaçlarına cevap veren 
beı cemiyetin işlerini ve maksatlarını kolaylaştırmak suretile bir hayır işlemiş olurlar. 

Biletler, piyango bayilerinde ve beş cemiyetin vilayet ve kaza şubel~rinde satılır. 

->- Nifantaşında - Tramvay ve Şakayık cac'.delerinc.e 

1 LEYLi 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ INEHARi 1 
SS sene ene! Selinilrte telis ve 1919da İstanbula nakledilmif, Türkiyenin en eıki hususi mektebidir. 

Reııml Lielere muadeleti ve muamelatının düıgünlüğü Maarifçe muıaddaktır. 

KIZ ve ERKEK TALEBE f ÇIN yan yana ve geniı bahçeli iki binada AYRI LEYLİ TEŞKIÜ Ti 
ANA - iLK - ORTA- LiSE SINIFLARI-FRANSIZCA- ALMANCA 
INGILIZCE karları vardır. 45 kitilik bir Maarif encümeninin ne
zaret ve himaye•ine mazhardır. Mektep her gün saat 10-17 ara-

1 
K I z ı mnda açıktır. Kayit işlerine Cumartesi ı ERKEK ı 

Pazarte•I ve Çarşamba günleri bakılır. 
Telefon: 42517 

Leyli ve Nehari 

Reami Liselere Muaudil 

F eyziati Liseleri 
·KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çlfte•araylarda 
A•a ımıfıııı, ilk kısmı orta ye lise sınıflarını havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 

mükemmeliyeti ile tanınmıt olan müessese İstanbul'un en güzel yerinde kAin ve her türlü 11hhi 

ıartları haizdir. Gayret ve muvaffakıyeti gör!Hen talebeler için mektep bütün tahıil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir. 

Leyli Ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine batlanmıtbr. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 

10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. lıtevenlere mekteo tarifnamesi gönderilir. 

Telefon: 36.210 [6039] • 5166 

[6596) 

Nıusevi lisesi 
Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 

Te<cuman sokağı. Telefon 41384 
Kayıt ve t-e<:<lidi kayıt muamelatı 

Cuma ve Cumartesinden maada her 
gün saat 9-12 arasında icra edilmek 
tedir. Geç kalmadan yer temin edi-

niz. Müdiriyet (6086) 

5169 

lstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

R<ohin üzeri..., ödünç para veren.ltt 

hakkındaki nizamnameye tevfikan mı· 

aş cüzdanı üzerine ödünç ·pa·ra vem:ıek 

Slll1etile icray.i tkaret etmek üzere ken

disine izin veriılmiş olan LstanbWda Ba· 

yazıtte Samıçlı handa 6 No. lı yazıha· 

neyi kanuni cıicaretgfilı yapmış olan 

Kayserli 1291 doğıuıınlıı Rum miı1Jetin.. 

den Taşçı oğlu Milıalaki efondi bu ke
re müracaatla ticaretini terk ettiğiıni 

beyan ile teminat ak~n gıeıri ve.riJ.. 

mesini hrtediğinden yukaırııda yazıılı mu

ameleden dol.ayı kendisile aıliika ve fili· 

şikleri ol.anlarm hakları vaıısa aramak 

üzıeıre birer hafta fasıla ile yaıpılmıakıta 

olan 3 ilindan itibaıreın 3 ay zarfında 

mumaileyhe veyahut daUunize ew-akı 
müsbite:l.eniılıe milmcaatları ve •bu müd
detin hitamından ooınra mevc.ut olan te
minat akçesi geri vexiık<:eğinıdcn artık 
bu haıptaki tale:plcrin di.nkmniyeceğıi 

bilinmek üzere keyfiyet nizamnameıni<n 
ıs inci mad.d.eaine tevfüaıoı iJ&ı oJıumır. 

( 6381), 5493 

Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 1 l.ta•bal Belediye•I llAalan 1 

1 3 üncü Kolordu İlanları ' Ezine Askeri Satın Alına 1 
Komisyonundan: 

Ezine ve Bayramiçta bulu
nan kıt'alar ihtiyacı İçin 
24,000 kilo Gaz yağı açık mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
7 Eylul 933 perşembe günü 
saat 16 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel temi· 
natlarile Ezinede Askeri Sa
tın Alma Komisyonuna müra-
caatları. (3207) (3570) 

5046 
* * * Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 

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

(3244) (4096) 5466 
ı;c :;c * 

Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 
dan: Bursadaki kıt'at ihtiyacı 
için 620,000 ve Bandınnadaki 
kıt'at için 270,000 kilo un ka
palı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 18 eylfil 933 
pazartesi günü saat 1 1 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkurda 
vakti muayyeninden evvel Ba
lıkesirde Askeri Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (3245) 

(4097} 5467 

*** 1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 35,000 kilo Un sa 
tın alınacaktır. İhalesi 23 A
ğustos 933 çartamba gunu 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
nümune evsaf ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa gi:rınek için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda Üçün
cü Kol Ordu Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (308) 
(4239) 5639 ,,. ,,. ,,. 

K. O. Bağlı Kıt'alar ihtiya-
cı için pazarlıkla 35,000 kilo un 
satın almacakbr. İhaleai 23 A 
ğustos 933 çarşamba günü 
saat 14 tedir. isteklilerin nü 
mune ve şartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonu
na gelmeleri. (307) (4240) 

5640 

K.O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlığa konan 1430 ton odu
na talip çıkmadığından ihalesi 
26 ağustos 933 cumartesi gii
nü saat 14,30 a bırakılmıştır. 
İsteklilerin pazarlığa gİrmek 
için tayin edilen gÜn ve saatte 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satmalma komisyonuna gelme 
leri. (312) (3351) 

5663 ••• 

Komisyonundan: 
Balıkesirdeki kıt'at ihtiya

cı için 18,000 kilo sade ya· 
ğı Berğaınadaki kıt'at için 
324,000 Ayvalıktaki kıt'at 
için 109,000 kilo Un kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 4 eylfil 933 pa· 
zartesi günü saat 11 dedir. 
Unun. ihalesi ayni gün saat 
13 tedir. Taliplerin şartname 
leri girmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için 
de ihale giinünde tayin edilen 
saatten evvel Balıkesirde As· 
keri Satın Alma Komisyo
nuna müracaatları. 

(3238) (3889) 5237 

Kapalı zarfla mlinakasaya 
konan 318 ton kriple maden 
kömürüne teklif edilen fiat pa· 
halı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 24 Ağus· 
tos 933 perşembe gÜnÜ saat 15 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gfüı ve pazaı 
lığa girmek için o gün ve vak· 
tinden evvel Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. na müracaat· 
ları. (310) (4094) 

5664 
••• 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 7 45 ton lavemarin kö
mürüne teklif edilen fiat paha· 
lı görüldüğünden paz~rlığa 
konmuştur. İhalesi 24 Ağus
tos 933 perşembe günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her giln 
ve pazarlığa girmek için o gÜn 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom. na mü
racaatları. (31 1) ( 4094) 

5665 
fi*. 

K. O. ve 1 F. kıt'aları ıçın 
pazarlıkla alınacak 51000 kilo 
karpuz ve kavuna talip çıkma· 
dığmdan ihalesi 24 Ağustos 
933 perşembe gÜnÜ saat 11 e 
bırakılmıştır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve pazarlığa girmek için tayin 
edilen gün ve saatte Fındıklı
da 3 K. O. Sa. Al. Kom. na mil 
racaatları. (309) (4178) 

5666 

Çorum Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Çorumdaki kıt'at ihtiyacı i
çin kapalı zarfla münakasaya 
konup 9 eylul 933 te ihalesi 
yapılacak 350,000 kilo huğda· 
yın alınmasından sarfı nazar 
edilmiştir. Yerine kapalı zarfla 
250,000 kilo birinci nevi buğ
day Unu alınacaktır. İhalesi 
19 eylul 933 salı günü saat 11 
dedir. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin tayin edilen günde teklif 
ve 1220 liralık teminat mek
tuplariyle Çorumda Askeri Sa
tın Alma Komisyonuna mfu·a· 

Balıkesir Askeri Satın Alma caatlan. (3261) (4299) 

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

20 Ağustosta yeni ve eski kayda başlanmıştır. Eylfil 2 den 
itibaren ikmal imtihanlarına devam edilecek ve 11 Eylfilde ders 
lere başlanacaktır. Lise ve orta kısımlarının her sınıfına leyli ve 
nehari talebe kabul edilmektedir. Vaktinde müracaat etmiyen· 
lerin yerlerine başka talebe alınacaktır. Leyli ücret 225 liradır. 
Memur çocuklarına% 10, kardeş talebenin ikincisine% 15, 

Kaptan muhafız ve gemiciler için verilecek nümuneler 
üzerine 159 takım kıtlık 159 takım yazlık elbiae ile 159 adet 
kaput ve 159 çift fotin ayrı ayrı aleni münakasa suretile yap 
brılacaktır. Münakasa 2 Eylül 933 cumartesi günü saat 14 
te Galata'da Karamustafa pa§a sokağında İstanbul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezindeki Komisyonda yapdacağmdan is

Koskada kain 600 lira kıymetinde Abdüsselam tekkesi en teyenleriıı şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut 
kazı satılmak üzere kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Ta ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipilği
lip olanlar şartname almak için her gün Levazım Müdürlüğüne ne veya mezkilr Merke.ı; Levazım Memurluğuna müracaatla
müracaat etmeli, münak,uaya girmek için de 45 liralık temi- n. (3907) sası 
nal makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 11-9-933pa1.,.-.,;.,,,,.,,....:.. ____ ....., .... .,...,_ ___ """'..,.. _____ ~~ 

üçüncüsüne% 20 tenzilit yapılır. (4282) zartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. Umumi Nepiyat 11e Yazı ipleri Müdüro. ETEM iZZET 
(4306) Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


