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Mussolini - Dolfus mülakatı 
Almanları kızdırdı. iki Alman 
limanının söndürülmek isten
diği ilerıye sürülüyor. 
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Avrupada gerginlik, 
Almanya-Avusturya 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Siyasi ve iktıaadi Avrupa; en ka
ranlık, en mütereddit anlarım ya§ıyor. 
Milletler için yüz çevirecek bir ümit 
mihrabı kalmadı. Sililıaızlanma ve 
Londra konferanalanndan müspet ne
tice bekliyenlerin ümidi bota çıktı. 
Şimdi herke•, enditeli bir gözle iatik
bale bakıyor. Harp ihtimali - bel
ki - yoktur. Çünkü hiç bir memleket 
onu - milletçe - istemiyor. Fakat 
beynelmilel münasebetler havaamda, 
bir harp fırtınası kopmak için, ortada 
klaaik o kadar kuvvetli sebepler var 
ki ... Nihayet milletlerin git gide var
dıkları rejime göre halkın, memle
ket idaresindeki tesiri, hakimiyeti de 
kuru bir sözden ibaret kalıyor 1 

• • • 
Avuaturya ve Almanya ihtilafı; bu

IÜnlerde zihinleri en ziyade itgal 
eden bir mesele oldu. Bu ihtilaf, bil
hassa tezahüratı ve celbettiği alaka 
itibarile pek ciddidir. Bitler Almanya• 
•ının, Dollfus Avuaturyası aleyhinde
ki propagandaları devam ediyor. Bu 
hal, yalnız Avusturyayı değil, öteki 
devletleri de düıündürüyor, hele 
bazılannı pek aaabileıtiriyor. ltalyan
lar, Avusturyanın istiklalile herkesten 
ziyade alakadar olduklarını söyJiyor
lar. Franaızlara göre ise, hu alakayı 
Franaanın ve ıulhün nizamile ali.ka
dar olan her devletin ayni derecede 
göstermesi tabiidir. Bu itibarla, yal· 
nız ilhak meselesini değil, Viyanada 
müatakil bir Nazi Hükiimetinin teıki· 
li bile ıulh için büyük bir tehlike olur. 
Buna meydan verilemez. 

Hitler Almanyaama söre mevzuata 
Ve mevcut muahedelerin ruhuna mu
gayir ortada bir hareket yoktur. Hem 
bu mesele yalmz Almanya ve Avustur• 
Yayı alakadar edebilir. Batkalarının 
hu iılere karı§mlYa ne haldan var? 
Bilakiı muahedelere muhalif olan, 
her memleketin istildiliııe hürmet 
eaaoına kartı olan ıey, bu gibi müda
halelerdir. 

Almanya olıun, Avusturya olsun; 
biribirlerinin tebaaaına ve halli hariç
te bulunan kendi tebaalarma kartı 
bir düziye tedbirler alıyorlar. Bu ted
birlerin tiddeti, fertlerin t&biiyetleri
ni, milliyetlerini almak, mallarını mu
&adere etmek dereceaine kadar van
Yor. iki taraf halkmm, iki memleket 
iktısadiyatmm bu yiizden ne kadar 
:ı:arar ettiğini tahmin etmek gÜç de
iildir. Bir nevi terreur ile idame etti
rilen bunca cebri ve ta:ııyik eden ted
birlere ne zamana kadar dayanılabi
Jir? 

Viyana ile Berlin araamdaki atıı
IDa.Jar; yalnız gazeteler araoında kal
lllıyor. En tok, en atef)i aözleri aöyli
Yenler nizırlardır. Hitleriat Nazırlan 
lr.adar Viyanalı hükiimetin nazırlan 
da sözlerinde aert oluyorılar. Ateıten 
ve harpten bahsediyorlar. Avuaturya
ııın Harbiye Nazın (Ordu Nazın) son 
bir nutkunda diyor ki: 

"Avuaturya, hakıız tecavüzlere 
kartı açtığı mücadeleyi, muzafferiyet
le :rürütecektir. Bu tecavüzler Alman
Yada meanet bulıa bile, azmimizden 
dönmiyeceiiz. Avusturya ordu•u, eaki 
rejimden tevarüa ettiği ananelerJe ifti
har eder. Ordumuz, Şanaöliye Dollfua' 
un idaresi albnda, vatanperver halkın 
Yardımile vatam müdafaa etmeaini 
her halde bilecektir.,, 

*** Franaada efkanumumiye, derin bir 
haaaaaiyetle bu meselenin seyrini ta
kip ediyor. Fransızlar, Almanyanın 
hu politikasında yalmz ıulh aleyhinde 
bir mana görmekle kalmıyorlar, Fran
~nm mevcudiyetine, Fransanın izze
tiııefoine karıı tehdit "" tecavüz mana
llnı da seziyorlar. Geçen seneler, de
bokratik bir Almanya ile uyuıma ve 
arıımanm mümkün olduğunu ıanan

ıar ve böyle bir politika yoluna sapan
ar, bugün aldanmıı vaziyetinde bulu

huyorlar. Gençliği ve bütün milleti 
arbe, intikama teıvik eden bir AJ-

!!'1anyaya inanmak: doğru olur mu? 
On iki aenedir, Almanya ile sulh ve 

anlatma siyaseti diye tutturduğumuz 
r.m~ıak politika; aulb namına bize 
b ~ç bır teY kazandırmadığı, bili.kia 
j: Ç.ok haklarımızı, menfatlerimizi 

j '':"•zden aldığı halde, neticede Bitti':' ve Hitlerizmi kartımıza çıkardı. 
b· Yle bir politikada devam etmek 

1 
•le bile ölümü göze almaktır!,, diyor• 

ar. 

. Almanya ve Avusturya mücadeJe
i,'."de bugünlere kadar yalnız asabi 
~r seyirci halinde kalan, bu iıte ln:1 ı:;.renin asabiyetini ve izzetinefsini 

I a ık ederek onu ön safa atnı'İya ça· 

1
1tnıakıa iktifa eden Fransa, son gün
.::~de daha kat'i bir vaziyet ahnl§a, 
Ilı Udahale poJitikasmda daha faal ol
&o Ufll benziyor. Tempı gazeteainin en 

11 bir makalesinde törle deniliyor: .. ., F · • yalnız ltalya değil, lngiltere S'; ranso da, Aurupa nizamının bek
ı: '"~"di~. Bunlar, uaziyeti yalnız dik
d atı, bır seyirci olarak, nihayete ha
c ar, t~_kiple kalomazlar. Vakti gelin
ll~k rrıud".~ale etmesin~ de büirler. 
., h ıa mudahale ncuik bır ıeydir. An
ia~. mevzuubahis mesele de, sulhün 
h ıkbalidir. Almanya, Fransanın bu 
F' Usu•taki düıüncelerini elbette bilir. 
li;".'ıa olarak Almanya ıunu da bilme
gib~: ı_~ı.~ sen~sinden beri olduğu 
1 

1
• Buy.,k Brıtanya Deuleti, hôdise-

ere l«rr . . kal k fı «yırct ma tan usandığı 
(Deı•amı 2 inci sahifede) 

Alb aylı ko tenj • 
rı 

• 
1 

elik mühim bir kararn me 
Asuri meselesi alevlendi, 11 azi ve -3i!!!li 

İngiliz sefiri bekleniyor! Türk gençliği 
T emps gazetesinde dik

İngif terenin Irak Hükumeti nezdinde kate şayan bir makale 

tazyikte bulunacağı tahmin ediliyor 
Fransızlar Suriyedeki Asurileri hudutlarımız 

civarına mı yerleştirecekler? 
Iraktaki Aauri is

yam Irak efkan u· 
mumİyeaini olduğu 

kadar dünyayı da 
meıgul etmeğe bat· 
ladı. Bağdattan ge
len haberlere göre, 
aon müaademeler • 
de öldürülen Asuri 
)erin mikdarı bine 
yaklafllllfbr. Bun -
Jann kısmı izamı 

Aıuri olmakla bera 
her içlerinde Kürt 
atiretlerine mensup 
oJanlan da vardır. 
Avrupa gazetele • 
rinden bazılan bu
nu bir katliam gi
bi göstermektedir. 
Hatta Bağdat'taki 

fngiliz masJahatgÜ
zan Avrupadan ta
yyare ile gelen kral 
Faysal nezdinde t .. 
tebbüste bile bulun 
muttur. Fakat son 
haberlerden anlatıl 
dıima göre bir kat 
liim değil, hakild 
bir muharebe neticeainde asiler bu ka
dar telefat vemıitlerdir. Diğer taraf· 
tan frak kıtaatmm da Yerdiii telefat 

hayli mühimdir. Timeı'in Baidattaki 
muhabiri Irak BaFfekili ile yaphfı bir 

(Devamı 5 iru:i e.ah:lfede) 

Takas muamelesi dün 
muvakkaten durduruldu 

Gelen emrin alınacak bazı yeni tedbir
lerle alakadar olduğu tahmin ediliyor 

Piyasada uyanan telaş lüzumsuzdur 
lktısat vekiletinden Ticaret müdür

lüğüne gelen bir emir üzerine dün aa
bahtan itibaren takas itleri, iı'an aııı .. 
ra kadar tatil edilrniıtir. Bir akıam ga
zetesi, takas usulünün 2ı ağustostan 

itibaren menedildiğini yazımı is;-de, 
bu haber, takas muamelesinin durdurul
mımndan galattır. 

Hakikatte takaı itleri büsbütün _.. 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Say/iye/erde yapılacak t•k katlı binalardan .• 

fstanbulun nerelerinde ev 
ve apartıman yapılac.ak? 
. Deniz kenarlarında bir katlı evden 

fazlasına müsaade yok .. 
Sultanahmet, 

Süleymaniye, 
Beyazıt, 
Eyip'te 

Yeni yapı ve yollar kanunu tatbika
tı için belediyenin vücuda getirdiği ta
limatnamenin tab'ı dün bitmi5 ve şube-
lere tamim edilmittir. • 

Belediye fen heyeti yeni kanun ve 

Edirnekapı, Selimiye, 
evler nasıl yapılacak? 

talimatnamenin aynen tatbiki için bazı 
hazırlıklar da yapmaktadır. Talimatna
me ahkimı şehrin müstakbel ve umumi 
planı yapılıncaya kadar mevkii mer'i-

( Devamı 5 inci sahifede) 

Türk gençliği Gazinin arkasın
da· ve onun parolasına sadıkbr 

PARIS, 22 ( A.A.) - Ecnebi 
memleketler genfliklm hakkında 
bir anket yapmakta olan T emrn ga
zeteai bugÜnkü makalesini Türk . , 
gençüğine tahsis etmİ§tir. Makale
nin en esa:ılı fıkrası ıudur: 

Türk 11ençliği heyeti umumiye
•İ itibariyle meucut müşküllere rağ 
men, harekete geçmeğe cesıurane 

haztrdır. Gazinin ve onun etrafın .. 
d11 bulunan gerek bedenen ue ge-

(Deuamı 5 inci sahi/ede) 

1 Avcı teşkilatına 
Başlanıyor 
Bulgaristana giden heyet 

dün döndü 

Türkiye Avcılar Birliği 
kongresi yapılacak 

Aka Gündü:ı: Bey 

V arnadaki avcılar kongresine itti
rak eden Türk heyeti Balkanlar ve 
Sofya tarikile şehrimize döndü. Heyet 
reisi ve Ankara meb'usu Aka Gündüz 
Bey muharririmizin ıorgulanna ıu ce
vaplan vermiıtir: 

(Devamı ı inci sahifede) 

Yayla Kızıl 
Aka Gündüz B.in SÔlya seyaha 

ti ve roman müsveddelerinin yol 
da kaybolmaaı münaaebetile nef 
ri birkaç gündür geriye kalan 
"Yayla Kızı" romanını bugün
den itibaren 4 üncü sahifemiz
de tekrar neşrediyoruz. 

Bu teahhürden dolayı muhte
rem okurlarımızdan tekrar tek
rar al düeriz. 

Rusya'ya 
Giden talebe 
Şevket Turgut Bey de 
Rusyaya gönderiliyor 
Hükiimet Feshane fabrikası müdü

rü ve ~anayi mühendislerinden Şevket 
furgut Beyi bir ae 
ne için Ruaya'ya 
göndermeğe karar 
vermiştir Şevket B. 
bundan evvel yeni 
yapılacak fabrika
l arımızın Ruıya'da 
yapılacak makine
~eri için Ruıya'ya 
gitmit olan heyet 
azası meyanında 
bulunuyordu. Şev
ket Turgut B. Rus· 
yada yeni fabrika
ların b0ıaıaa Kay
•eri fabrikasının 
makinelerinin ha· 

Şevket Turgut B. zırlanmaaı, müba -
yaa ve tesellüm iş

lerile hükumet namına meıgul oJacak 
tır. Aynca diğer fabrikalara ait proje
ler için Rus teknik heyetine esasları 

(Devamı 2 inci sahifede) 

a • ait 
çıktı [K~rarnamenin metni be

şinci sahifemizdedir.] 

Fabrikalar su işinde Bele
diyeden yaka silkiyorlar! 
Kumaşın maliyet fiatı kadar da su 

parası verilebilir mi? 
Müesseseler İktisat Vekaletine müracaat ettiler. Bu 

su şehrinde arteziyen koyulan açılıyor! 
Istanbulun ezeli ve belki de ebedi o

lacak bir derdi var: Su ..•. 
Terkosun Belediyeye devri esnaaın

da hemen herkes sevindi. Artık au me
ıeleıinin bir nihayete ereceği bol ve u· 
cuz su bulunabileceği ümit ediliyordu. 
Aradan geçen zaman bunun maalesef 
aksini ortaya koymağa batladı. Su it
lerinden bugün §İkiyetler eskisine na
zaran daha çoktur. 

BU&'ün için şu muhakkaktır ki tabi
atin en bol su kaynakları verdiği h
tanbul bugün .auyu en az olan ve en 
pahalıya içen tehirdir. Ve ııene fU mu
hakkakhr ki lstanhulda en pahalı ıey 
ıud'ur. 

Bir bardak memba suyunun yüz pa
raya içilebildiği, bir metre mükô.bı su· 
yun on bir kurup kullanılabildiği y~ 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Belediyenin istediii au paraamı taham 
mülsüz bulan ue ilk artezyen teıiaa

tına bQflayan F e•hane labrikaaı 

Yeni teşkilat ile neler 
yapılmak isteniyor? 

Vergi kaçakçılığı ile şiddetli müca
dele yapılacak. 'Fa yinler bitti 

Yeni şekilde bir elden idare de temin edilmiş oluyoı 
Istanbul yeni mali t.,.kilat koıniıyo

nu iıine devam etıneldeclir. 
Yeni tetkilitta Defterdarlık ilııa e

dilmdrte yerine mürak:iplik heyeti ııeç
mekteclir. Bu 1 eylıilden itibaren tat
bik edilecektir. 

Mürakipler eski lstanlıoıl valilerin• 
den inhisarlar mübayaat komisyonu rei
ıi Rafit, defterdar Muıtafa, Demiryol
lar mubasebeciai Kizmı Beylerdir. 

Rafit Beyin Ba§mürakip olduğu ta
hakkuk etınektedir • 

Yeni teıkilit ile eski tetkilit arasın• 
daki farik vasıflar ve yeni tetkilitı do
ğuran sebepler ıunlardır: 

ı - Son mülki teıkili.tı müteakip 
kazalarda malmüdürliilderi ihdas edil
mif, merkezdeki müdürlükler kaldml
mıftı. 

Malmüdürlükleri muamelelerinde aer
best olduklanndan mali itlerde birlik 
temin edilememiı ve beklenen faydanın 

(Devamı S inci sahifede) Baımürakipliie tayin edil•n Raıit B. 

Ahşap sinemalar derhal 
kapatılacaklar .. 

Şehirde 12 ahşap sinema var, beton 
sinemalar için de tedbirler alınıyor 

Tahta evler için ciddi bir tehlike var mı? 
fıtanbul itfaiye

ıinin ıslahı İçin cel 
bedilen Kolonya it
faiye müdür muavi 
ni Fon Mayerin Al 
manyaya hareketin 
den evvel gazete • 
mize verdiği beya

.. nat araımda tu me
alde bir cümle var
dı: 

- lıtanbulun ah
ıap kıarmlarını bu • 
günkü itfaiye ue•a• 
itile sohaklann bu 
darlılt karıısında 

kurtarmak kabil de 
iildir Ahfap mah11J 
leler tedricen yan• 
mağa mahkumdur. 
Bunun önüne geçi· 

lemez .. ' ' 

itfaiye mütehas
sısı beyanatının bat 
ka bir yerinde de Is 
tanbul sinema ve ti 
yatrolarıru itfaiye 
noktai nazanndan 
tetkik ederek bun-

latiklal caddeainde sinemalar ••• 

!arın şehir için büyük bir tehlike teı- I 
kil ettiklerini aöylemit ve Belediye re- ı 
isliifoe verdiji müatacel bir raporda 

ahıap sinemaların derhal kapatılması 
nı, diğer ainema ve tiyatrolarda yan

(Devanu 2 ~ sahifede) 
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Tarihi tefrika: 92 
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J'j!~~~dan Ordu· Köşküne 
Ycuıcın: ' S. N. Her hakka (Miltiret) iadlr. 

Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
2 

Hünkarın şeyhe iltilah. - Alıf<lm namazını -1 lnlddar? -
Şeyhin padişahla neler konuftuğU maçhiil kaldı! - Şeyh, Abdülhami
din ihııanını, lıkaraya dağıtmış! 

Hünkar, Şeyh Efendiye izzetüikram 
olunmasını, yemek çıka.nlmasını ve 
ak,am namazını beraber kılmak Üzere 
huzura çağıracağını tebliğ ettirdi. 

irade mucibincoe Şeyh Efendi, izaz 
ve ikram edildi ve yemekten sonra da 
huzura çık ani eh. 

Abdülhamit, Şeyh Efendiyi ayakta 
Ye oda kapısının tam qiğinde kartı
layıp kabul etti, hürmetle elini öptü. 
Fakat Şeyh Efendi, biç oralarda de
ğildi: 

- Eyvallah! Daim ol! 
Diye boyun kea.,...k mukabele etti. 

· "HuzurupadiJahi., filan, ilfıka vtzgeli· 
yordu. 

Hünkar, Şeyh Efendiyi evrelden 
hazırlattığı güzel bir mindere oturttu; 
kendisi de daima oturduğu küçük kol
tuğa oturup konuşmıya bqladılar. O 
dakikaya kadar odada bulunan Hacı 
Ali Paşa, ve musahip Cevher Ağa, pa
diıahm bir itaretile dıtan çıkblar. 

Abdülhamit ile Şeyh bqbata soh
bet ettiler, yanın saat kadar geçmifti; 
o ~ularda akf&Jll ezanı okundu. 

Hünkir, musahip Cevher ağaya sea 
lendi. Cevher Ağa, kopı kop. celdi; 
namaz seccadesini emretti. Kendi •ec· 
c.a.deıinin yanına bir seccade daha söy 
ledi. 

Abdülhamit, Şeyh Efendiye imamet 
etmeaini teklif eyledi. Şeyh Efendi, 
hiç bir JeY demeksizin hemen Öne rıe .. 
çip akşam namazını kıldırdL 

Bendegaıun hepai bilirler ki hünkar 
namaz seccadesini kendi toplamayı 
severdi; seccadeleri sür'atle toplayıp 
kahve ısmarladı. Kahveler içildikten 
sonra yatsı vaktine kadar Şeyh Efen
di ile gene sohbet ettiler. 

Y at11 namazından evvel Şeyb Efen
diye, arzu ederlerse, bu gece kendine 
mihman kalma1m1 teklif etti. Şeyh 
dergaha avdeti arzu ettiğinden araba 
hazırlanmasını emreyledi ise de Şeyh 
Efendi geldiği gibi avdet etmek iste
diğini söylediğinden müsaade buyu
ruldu. Şeyh Efendi, mahut dayeıine 
binerek tekkesine döndü. 

Abdülhamitle Şeyh Rıza Efendi 
yalnız ka!dıldarında ne konUftukları 
mallım olamamıı ve harice buna dair 
malumat tereuub etmemiıtir. 

Hünkar, Şeyh Rıza Efendi ile oğlu 
Kutpi Efendiye o gece altm para ala
rak iki yüz lira ihsan vermiıti. Ve 

ertesi günü Esvapçıbaıı dairesinden 
bir terzi göndererek Şeyh Efendiye 
cüppe, arrakıye, çakıır, mintan, ber 
ne lazımsa yapılmasmı irade etmiıti. 
Fakat Şeyh Efendi, bu esvap, ikram 
ve sjparişini kabul etmedi; gönderilen 
terziye ölçü filan vermedi. 

Bununla beraber o gece verilen iki 
yüz lira atiyyeden oğlu Kutpi Efendi
nin payını ayırdıktan sonra kalan ku
surunu o civann flkaraama, dullanna, 
ökıü.zlerine, hastalarına dağıttığı ta· 
Jian ititildi. 

Sultan Hamit, Şeyh Rıza Efendi ile 
göriiftükten aonra mumaileyhin içi 
dıtı bir, hile hurde bilmez, saf kalpli 
Allahlık bir adam olduğunu, siyaai 
entrikalara akıl erdirecek Ye girecek 
taknndan bulnnmadığım anlamı§ oldu
ğundan ve eaa.sen hariçten şununla 
bununla ihtilat ve ülfet etmediğinden 
bazı ııeyhler misillii sıkı fıkı takip ve 
taraaauduna lüzum gÖrmemİftC . 

Bu Şeyh Rıza Efendi, Sultan Ab
dülhamidin Serasker Zafe~yker ( ! ) 
i Rıza Paıanın da ıeyhi idi. Rıza Pata, 
Kocamustafapaıalı olduğundan aile
ee şeyhle tanıtırlardı. Rıza Pata, kü
çük yaıta dergaha Sümbü.li tarikatine 
intisap etmitti. Ekseriya, türbeyi ziya· 
rete ge1ir, Şeyh Efendinin elini Öper. 
hayır düaıını alırdı~ 

Abdülhamit, bu tekke ziyaretlerine 
Rıza Pafa Mü~ür oluncıya kadar •es 
çıkarmamııtı. Fakat MüşüJ. olunca 
auretikat'iyyede menetmişti. 

Maahaza Rıza Pa,a, kendi gideme ... 
diği için adamlarından piyade daireai 
Reisi Ferik Cemal Pata vasıtasi!e Şeyh 
Efendinin habnnı hoşediyor, münasip 
hediyeler gönderiyordu. 

Serasker Zaferpeyker ( ! ) , ölünciye 
kadar tekke ile olan münasebet ve a
likaaını kesmemiş, unutınamışb. Bu, 
Zafeo-peyker( ! ) in, dünyaya asker o
larak gelmediğine büyük bir delildi. 
Ruhan, hissen bir tekke dervişi imit ! 
Başı sık•ttı mı orduları Allaha emanet 
ediverir, fena mı? 

Netekim en sonunda Rıza Paşa, vasi 
yeti mucibince Sümbül Efendi türbesi
ne defnolunmut ve ailesi tarafından 
da bir bina yaptırılmııtır. 

Serasker Zaferpeyker (!) in, bu 
tekke İptilası yüzünden garip bir vak' -
a da o1muştur ve sarayı biribirine kat. 
mııtır. 

(Arkası uar) 

Yarın: 

Eşekle saraya giden Şeyh Efendi 
3 

Tekke taraıuuılla. - Sakallı Mehmet, curnalına sunuyor! -
Padifah, Zalerpeyker (!) e muğber! 

Vapurcular Şirketi v·ak
tinde kurulamıyacak 

Seferlerin sekteye uğramaması için 
yedi hususi vapur kiralanıyor 

Teşkil edilmek üzere olan vapurcu· beı· almmaktadır. Komisyonun y 
lar şirketinin 1 eylUle kadar faaliyete takdir ettig" i '--metle'°' vapur 1 ann,b-

- · •-hakk L • • 1•• ~, • • cu ara te 
geçemıyecegı ~ u .. etmiştir. edilıg edeceği anlaş.!maktad.... Takıiiri 

Bu sebepten 1 eyhilden itibaren li- en kıymetlere vapurcnlarm 10 gün 
manlaromz arasında bütilu posta nak- içinde itiraz haklar, vardır. Bu itiraz-
liyatı, Devlet Denizyollan işletme ida- lar, hakem sıfatile birinci ticaret reisi 
re•İ tarafından temin edilecektir. lar!'fmdan tetkik edilerek kat'i karara 

Bu idare, münakalabn :ııksamamıuı bağlanacaktır. 
için pmdiden bazı tedbirler almakta· Terenub eden malUınata göre komis· 
dır. V' apurcuJar Şirketinin teırinievve· yon, muayene ettiği 33 vapura 

1

cem'an 

. MiLLiYET ÇARŞAMBA 23 AGUSTOS 1933 

HARiCi HABERLER 
M. Dolfus döndü 

İki başvekil son mülakatta 
neler konuştular? 

VİYANA, 22 (A.A.) - Baıvekil 
Dolfusa, dün Viyanaya 14,15 te gel· 
di ve saat 14,58 de tayyare ile Salz· 
bourg'a gitti. Klagenfurt'ta yere in
diği esnada M. Dollfusa, M. Muaaolini 
ile mülakatından çok memnun olduğu 
nu söyledi. 

Almanlar kızdılar 
PARIS, 22 (A.A.) - Ajans Havas 

bildiriyor: M. Dolfuss'un seyahati, 
matbuatın bir kısmını enditeye dütür
müttür. Dortmund'da çıkan ''General
an.Zeiger" gazetesinin bu seyahate 
tahsis ettiği uzun bir makalenin hid· 
detli tarzı, matbuatın kızgınlığını göı 
teriyor. Avusturyanm, Almanya ile 
dostane münasebetlerde bulunan dev
letlerle yaklatmasını müsait bir tekil
de telakki edileceğini yazdıktan 0<>n· 
ra ou gıı.:ı.t:tıt: Jiyc..r ki: 

Bugün berke• biliyor ki, ltalya 
"Enschbs"a Fransa ve fngiltere ka
dar aleyhtardır. Bu Alman siyasetinin 
daima gözünde tutmaaı icap eden bir 
hakikattir. Diğer taraftan Avusturya 
yafıyacak bir vaziyette deği1dir.,. 

Fransız ı:azetelerinin tel•irlet"i 
PARİS, 22 (A.A.) - Havaa Ajan

•• bildiriyor: 
Gazeteler Riccione mülakatı hak· 

kmdaki mütalea ve tetkiklerine devam 
etmektedirler. Gazeteler Fransız ef
kiı_rı wnumiyesinin Avusturya, Maca
ristan ve küçük itilaf arasında ikbıadi 
bir blok te§kilini iyi bir nazarda görü· 
leceğini yazmakta ve Musaolini - Dol
fusı mülakatının böyle bir netice ve
receğini ümit ebnektedirler. Bununla 
&haber gazeteler ltalyan muahdele· 
rin.in yeniden gÖ;z:den gçirilmsei için 
besledikleri gizli niyetler hakkında ih
tiyatlı bir lisan kullanıyorlar. 

Le Journal diyor ki: 
M. Muasolininin M. Dolfusa'a Avus

turya, Macaristan ve küçük itila.Em i§
tirakile merkezi Avrupada siyasi, ik .. 
tısadi bir blok vücude getirilmesine 
müteallik bir plan tevdi etmİ§ olduğu 
sÖylenmetkedir. 

Böyle bir proje bu ıeklile ve moa
hedelerin yeniden gözetmemesi farl:İ· 
le her türlü tqçilere layiktir. Eaaaen 
Firanıanın bu projeyi takbih etmesi 
için sebep yoktur. Çünkü bu projede 
bizzat Franaaıım bazı fikirleri de mün 
demiçtir. 

!leler ı:ötüıtüler 
R1ÇYONE, 22 (A.A.) - M. Muaso 

lbıi, Avıuturya bqvekili M. Dolfusa 
ile yaptığı son konuf111ada Avusturya 
nın hayatı ve iatikbali, Tuna meselesi 
nin ve - halli dörtler misakının iflem.e ~ 
sine bağlı bulunan bqluı itlerin heye 1 
ti umumiyeai hakkında ltalyanm siya
si noktai nazarını teyit e-iıtir. 

M. Dolfusa de Avuabıryanın r~ 
dahili ve gerek harici hal ve vaziye'tı 
ni aıılatmq, AYUaturyanm istikl&li te~ 
meline dayanarak komıu memleket
lerle, bilhassa halya ve Macaristantır. 
ve imkan baaıl olur olmaz Almanya 
ile bir arada çalqarak ıulhü muhafa
zaya müatenit bir siyaset takibini dü
şündüğünü aöylemiıtir . 

-----
Gandhi tehlikede 

' 

Doktorlar hastalığının 
ağırlaştığını söyleyorlar 
. BOMBAY, 22 (A.A.) - Hükıimet 
Gandinin karısı için verilm~ olan ıce .. 
:ı:ayı, Pouna hastahanesine kaldırılmıı 
olan Mahatma'yı tedavi edebilmesi l · 
çin tecil etmi§tir. Gandinin hususi dok 
tol"ları hastanın tehlikeli bir devreye 
süratle yaklaıtığmı söylemiılerdir. 
lngilizce çıkan bir gazete, günün ya .. 
zumda, oruca bathyarak hükıimete 
iradesini kabul ettirmiş olan Gandhi
ye kamçılatmak Üzere şiddetli bir li
sanla hükıimeti tazyik etmektedir. 

Hint matbuat, bu telkini hakareta
miz '?Örmektedir. 

İngiltere ve Hitler 
T emps gazetesi bir deği

şikliğe işaret ediyor 
PARİS 22 A.A. -· Havas ajan

sı bildiriyor: Temps gazetesi ln
giltere efkarı wnumiyesinde Hit
let iş başına geldiği gündenberi 
Avrupa işleri hakkında bir deği
şiklık olduğunu kaydediyor. Gaze
te yazısına, İngiltere ile Fransa' -
nm muvazı ve müşterek faaliyetle
rinin bugün her zamandan ziyade 
sulh için yeğine ve en emin iş, bir 
garantı olduğunu söyleyerek ~yle 
nihayet veriyor: 

"Seneler, sistemler, formüller 
ve hayaller kurulup yapıldıktan 
sonra hadiselerin sevki ile bu haki 
kate dönmek icapediyor. lngiltere
nin hakiki rolu evvela Avrupada
d1r. Ve bu rolu ancak Fransa ile 
tam bir itimat dahilinde t~riki me· 
sai etmekle oynayabilir. 

M. Titulesco 
Eylulün ilk on beş günün

de Ankaraya geliyor 
BOKREŞ, 21 - Ronıanya Hariciye 

nazırı M. Titulescu'nun Ankarayı zi .. 
yaret edeceği bir kaç defa yazılmıt 
ve tekzip edilmi~ti. Haber aldığıma 
göre M. Tituleacu eylulün ilk on beı 
günü zarfında Ankarayı ziyaret ede
cektir. 
BUKREŞ, 21 - Bükreş belediye rei

si D. Dob,.esko htanbul ve Ankara
yı eylUl zarfında resmen ziyaret ede
cektir. Seyahati esnasmda bu iki şe· 
hir belediyelerinin ınisafiri olacaktır. 
Bu seyahat Balkan birliği fikrinin ha 
raretli bir taraftarı olan M. Dobreako 
tarafından bu ıebirler arasında daha 
sıkı bir tema& temini maksadile icra 
eJiliyor. M. Dobresko her vesile ile 
Tiirkiye hakkındaki dostluk hislerini 
12fhar etmiı bir zattrr. 

Ahşap sinemalar 
Kapatılacaklar 

(Başı ı inci sahifede) 

le kadar resmen teıeklriil edemiyeceği :f' bin lira raddesinde kıymet biçmi,. , 
nazarı dikkate alınarak 1 eyliilden iti- r. •••••••••••• ••••• 
haren muvakkat bir müddet için yedi .8!' hal.er doğru ise, Vapurcular .Şir. 

gın tehlikesine kartı icap eden tadila
tın yapılmaaı lüzum.una işaret ettiğini 
anlatmıfb. Belediyenin alakadar ma
kamlanndan yapbğunız tahkikata gö 
re mütehassısın raporu belediye riya .. 
setince ehemıniyetle nazarı dikk·ate a
lıomıttrr ..... Geçen sün Milli sinemada 
bir filmin tutuımaa• yüzünden vukua 
gelen feci boiulma hadisesi, belediye· 
.Yi ah§a.p sinemalarla daha esaslı su .. 
1'ette meıgul olmağa aevketmiıtir. Ah 
t•P sinemalarda zuhur edecek herban 
gi bir yangının, yalnız binayı yakmak
la kalmıya.rak kalabalık seanslarda 
insanca zayiata da sebep olabilirler. 
Belediye bu endişe ile, mütehassısın 
raporunda gösterdiği tehlikelerden 
korunmak için tehir dahilindeki ah
şap aineoıa ve tiyatroların vaziyetleri
ni tetkik ettirecek Ye içinde film göş
terilmesinde tehlike hia&0lunan sine .. 
ıhaların hemen kapatılması için emir 
verecektir. J.tanbul, Beyoğlu, Kadıköy 
•e diğer mahallerde 12 kadar ahfap 
tiyatro ve sinema mevcut olduğu an
lp.ıılmı§br. Bunların dördü htanbul ci 
betinde, geri kalan sekizi de Beyoğlu, 
Kadıköy ve diğer semtlerdedir •• Ki.
gir sinema binalanna gelince, bunlar .. 
da da yangına karşı kiifi derecede ko 
runma tertibatı olmadığı görülmÜ§
tür. Bir panik halinde halkın sinema
yı ezilip çiğnenmeden terkedebilmesi 
imki.nsıs:dır. Bu vaziyete nazaran be
ton olaun, kigir olsun bütün ainema .. 
!arda çıkı§ kapıları en apğı bir misli 
çoğaltılacak ve salonlara iatiabından 
fazla ıeyirci girmesine müsaade edil
miyecektir. Belediyece sinemalarda ıu 
bir iki gün zarfında umumi teftitata 
batlanacaktır. Mütehauıaın, tehrin 
ahıap mahallerini yangından kurtar
mak ihtimali obnadığmı aöylemeai a• 
lakadarlarca mübalağalı cörüimüıtür. 
Mütehanısın endiıeaine hak verildiği 
talı;dirde latanbul evlerinin hemen dört 
te üçü ahtap olduğuna göre büyük bir 
yancınm tehir için tamiri imkansız bir 
felaket halini alacağı ıüphesizdir. 

hususi vapurun Devlet DenizyoUarı iı- ketinin tediye edilmi:ı sermayesi ka· 
letrne idaresince kiralanması kararlaıb- nunen 500 bin lira olacağından yeni bir 
rılmıştır. 1 dare, bu hu•n•ta vapurcu- mesele daha çıkacakbr. Bu takdirde 
larla temasa gelmek üzeredir. ahiren •e<;İlen meclisi idare azasının ta'. 

Bn suretle Devlet Denizyollan it- ahhütleri mucibince 150 bin lira farkı 
letme idaresinin kiralıyacağı yedi Y&• ~ten tediye etmeleri lizmı gelecek-
purdan maada hu•usi Yapurlar ı eylul-· _ lir. Ancak hakem kararile meclisi ida· 
den itibaren, Vapurcular Şirketinin rea- re, takdiri kıymet; müteakip en fazla ıer-
men faaliyete ıreçnıeaine kaılar ı.izza.. mayedar olduldan ruılaşdacak yedi fir-
rur bağlanacaklardır. ma mümessilinden teıekkül edecektir. 

Bu suretle evvelce seçilen meclisi ida-
Bu neticenin mea'uliyeti IOll pnle

re kaılar aralarında •nlat yan husu
si vapurculara aidiyeti talıü görülmek
tedir. Bunu gören qptD'C1lfar, firketin 
bir an evvel teeuüırii iç;. çmlqınaktadır
lar. 

Vapurcular Birliii nioi ye tarife k<>
miıyonuaılalıi Yapıırc..ı.r müme11ili 
Y elkaoci Zade Lutfi Bey, cliin kendisi
le görüıen bir muharririnı.ize deınİftir 
ki: 

«- Hakemler, mub..e:!ei eıaaiyeyi 
üç nüıha olarak hazırlıyorlar. Bunları 
bütün vapurcıılar inızaladıklan sonra, 
Jktıoat vekaletine takdim edeceğiz. Bu 
muknel<ri eaaaiyenin telıkik ve tadilini 
bilfarz ıu: çok za- -'>~ olduğun
dan ıirket 1 eylillıle faaliyete geçemiye
oek ye vapurcular da '-ilanacaktır.» 

Lutfi Bey, tarife komisyonunca her 
npur için ayn tarifeler ibzanna ko
misyonun imkanı kanuni göremediiini, 
maamafih yolcu tarifelerinin, yük tarife
leri cibi mutedil olarak teabit edildi
ğini ve yolcu tarifelerinin bugiinkii üc· 
retlerden biraz nokıan bulunduğunu. ili.
ve elmittir. 

Diğer taraftan takdiri kıymet ko
misyonu dün de toplanarak vilpurlara 
kıymet bicmeğe devam etmiıtir. Koıniı
yonun bütün esasları hazırladığı, bir 
çok ..apurlara kıymet biçtiği ve maz
bata .. ını tanzim etmekte bulunduğu ha- . 

re ~s'?'n taahhütlerinin kıymeti hn
lrukiyeaı su götürür bir mesele halini 
almalı:tadır. 

Bu meselenin de şirketin teıekkülü
aii l'erİye uğratacağı anla!dnıaktadır. 

Avrupada gerginlik, 
Almanya-Avusturya 

(Başı 1 inci sahifede) 
.samAn lrar'i kararlar afma.unr da bi
lir!,, 

* * * Dikkat ediyoruz: Devletler arasm-
d." çıkan ihtilafların mahiyeti, bu ihti
lafların tebarüz eden tekilleri, niha· 
yet bunlan halletmek için devletlerin 
takip ettikleri politika 1914 senesin
den evvelki karanlık, ve asabi siyaset 
dünyasını hatırlatıyor. 1914 teki vazi
yete benzeyifi tamamlamak için §U da 
ilave edilebilir ki, Büyiik Harbin ari
fesinde biç bir devlet aadmı harbi is
temiyor, onu istediğini i~ade etmiyor .. 
du .. :r e~enni edelim ki, vaziyetlerin, 
bugunku ahval ve şeraitin harbe te-
k~d~üm eden "onelere benzeyiıi hcpi
mızın kaçınmak iıtediii ayni hail.•vi 
vaziyeti doiunnaaın. 

Siirt nteb" usu 
MAHMUT 

Avcılar teşkilatı 
(Başı l inci ııahif.edc) 

- Seyahatimizden çok duygulu ve 
memnun olarak döndük. Epice teyler 
ö(rendik. Bul!l'.aristanda elli bine yakın 
avcı var. Bu hatırı sayılan yekünun 
en ~öze çarpıin değeri tek gövde halin
İle ve sarsılmaz bir disiplin altında bu
lunmasıdır. Otomatik fakat ıuurlu, 
canlı bir makine .gibi işliyorlar. A .,.cı ... 
far teşkilah ıöyle böyle bir eğlence ve 
spor te§killitı değildir. 

Tam manasile milli bir kurultudur. 
Bu kurultunun içinde sınıf, sandalye, 
adres farkı yok. Bulgar avcı teşkilitı
na milli bir korunma teşkilatı demek 
doğru olur. Bize karıı çok dostluk ve 
özlülük göstelldiler; Bnlgarya orman
ları ve oınancıhiı bizi çok alakadar 
etti. En kil~k korusundan en büyük 
ormanlarına kadar hepıi insan elinin, 
~nsan emeğinin ve alın terinin mahsu
lüdür. Oya, nakkaş i,ler gibi oruıan 
iılenıitler ve iıi tabiat denilen döneğin 
eline bırakmamışlar. Ormanları koruma 
ve bekçi teşkilatı da bir örnek teıki
li.ttır. Sayısız partilerin gürüJtüterine 
rağmen ve hangi partiden olursa ol· 
sun bütün Bulgarlar, yalnız Bulgaris
tan i~n çalqıyorlar. Politik& ayri!ık· 
lal"ı milli ülkü yekpareliğini bozaına
mııtır. Heryam şirin ülke sözünü Bul
garistan için söyliyebiliriz. Sofya çok 
sıcak ve çok ağır havalı. Bununla be
raber insana hiç bıkılmıyacak bir ıe
hir kanaatini veriyor. . 

Şimdi raporumu hazırlıyorum. Bu 
rapordaki esaslar üzerine (Türkiye avcı .. 
lar birliği) !etkili.tına başlamak için bir 
kongre yapmalı: kararmdayız. 

Hayır müsabakalara girmedik. Gör
düğümüz neticelere ıröre ginnit olsay
dık ak yüzle ~•kardık. KuYVetli arka-

Halbuki alakadarların temin ettiği
ne göre birkaç mahalleyi birden silip 
aüpüren latanbulun o eıki korkunç 
yangınları tarihe karıımııtrr.. Bunla
rın teken-iiri\ne imkan yoktur. itfaiye 
ihtiyaca kafi olmıyan bugünkü t"fki
latı dahi böyle bir tehlikenin önüne 
geçebilceğine kanaat edilmektedir. it
faiye için her feyden evvel en aon tec· 
rübelere göre tensik edillni§ bir ihbar lef 
kili.tına ihtiyaç vard1r. Temin edildi
ğine göre bu te}kilat yapılacak ve he
men her mahallede itfaiyenin talefon 
santralları olacaktır. "Şehrin bazı •emt· 
!erinde sık sık teaadüf edilen ,her ka. 
tında birkaç ailenin barındığı panai· 
yonların vaziyetleri de tetkik edile. 
cek, her panaiyonun genitliğine ve o .. 
dalannm mikdarma göre adedi de tes 
bit edilecektir. 

daşlanmız vardL Fakat böyle bir top· 
!an_tıya ilk katılıı'!°"' olduğu için fazla 
ihlıyath bulunmagı arkaılı4larca müna
sip gördük. 

Romanyada yapılacak olan beynel
milel kongreye de it tirak edeceğiz, ve 
müsabakalara gireceğiz, fakat gene ha
zırlanmış olduğumuza kat'i kanaai ge
tirmek farlı ile. 

Sofyadan Mustafa Pataya kadar bir 
yere uğramadık. Ve bom boş Edirne, . 
fen Alpullu, kenarda kalmıt Tekirdağ 
yolu ile htanbula celdik. Y ann Anka
raya gidiyoruz.,, 

·~· 
Cümhuriyet bayramını kutlu/ama 

masrafı nasıl yapılacak? 
'ANKARA, 22 (Milliyet) - Cümhuriyet bayramının yıldönümünü 

kutlulama masrafı aşağıdaki usuller dairesinde yapılacaktır. 
1 - Devlet Bütçesile Ankara Vilayeti hususi idare ve Belediye · 

bütçelerinden bu maksada tahsis olunan ve olunacak olan paralar An
kara vilayeti kutlulama komitesi em rine verilir. Her vilayet hususi idare 
ve Belediye bütçelerinden ayni maksada ayrdmış paralar da o vilayetin 
kutlulama komitesi emrine verilir. Kaz:a merkezi ve daha altta bulunan 
Belediyelerden kutlulama maksadına ayrdan paralar dahi yerlerindeki 
kutlulama komiteleri emrine verilir. 

2 - Bütün bu paraların sarfı emrine verildiği komitelerin kararile 
ve komite reisinin emrile yapdrr. Bu sarfiyat muhasebei umumiye müza
yede ve münakasa kanunları ve Belediye muhasebe ve müzayede müna. 
kasa nizamnameleri hükümlerine tabi değildir. 

3 - İşbu sarlıyatta usuılüne göre makbuz: alınır ve komite tarafın
dan sarfiyatın defteri tutulur. Masraf bittikten sonra defterlerin alh ko
mite tarafından imza olunur. Bu del terler ve makbuzlar en geç tesrinisa
ni 933 sonunda vilayetlere gönderilir ve oralarda saklanır. 

4 - Bütün komitelerin emrine verilecek paraların ııarlı hakkında 
yüksek komisyon talimat verir komi leler bu talimata uyarlar. 

Maarif müsteşarı ve başmüfettişi 
AN KARA, 22 (Telefonla) - M aaril müsteşarı Salih Zeki B. anımı 

üzerine Maarif b"fmiilettifliğine, inhüôl eden müsteışarlrğa da talü. 
terbiye az.asından Avni B. in tayinleri ôli taııdike iktiran etmiftir. Ricl
van Nafiz: B. teftif heyeti reisliğine nakledilmiftir. 

Askeri merasim talimatnamesi 
ANKARA, 22 (Milliyet) - 4 Mart 933 tarihli askeri merasim ta• 

limatnamesinin ikinci kısımda merasim ahşlan bahsinin birinci madde.. 
sindeki hafif top taburları tabiri topcu kitası, !jeklinde deği~tirilmiftir. 

Yunanistandan kontenjan harici 
ithal edilecek eşya 

ANKARA,22 (Milliyet)-Türkiye ile Yunanistan arasında akde
Jilmi'} olan itila/name mucibince lro ntenjan harici ithal edilecek efya i
çin Heyeti Vekilece şu karar verilm işitr: 

Tarifenin 497 A - 2 poziııiyonun dan 680,000 kilo Yunaniııtan menfe
li pencere camının. Karşılığında döviz: verilmek ve bonolarla karfıla,tır 
mak '}artiyle kontenjan harici ithali ne müsade edilmiftir. 

Emniyet müdürleri arasında 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Eliiziz: ikinci smıf emniyet müdürü 

Diyanbekir Emniyet müdiirlüğünıı tayin etlilmiftir. Çanakkale Emni
yet müdürlüğüne de Diyarıbekir müdürü Sait Beyin tayini ôli taııdi
ka iktiran etmiftir. 

Sıhhiye vekili bugün geliyor 
ANKARA, 22 (Telefonla) -- Sıhhiye vekili ve Maarif vekaleti 

vekili Dr. Refik Bey bugün latanbula hareket etmijtir. 

Başvekil garın hareket edecek 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Heyeti Vekile bugün ismet P(lfancn 

riyasetinde toplandı. Ba,vekilin yarın Y alovaya hareket etmesi muhte
meldir. 

Rusya'ya 
Giden talebe 

(Başı 1 inci sahifede J 

hazırbyacakbr. Kayseri bez fabrika11 
için Rus fen adamlarının hazırladığı 
projenin esaslarını Şevket Turgut Bey 
vermİfti. Şevket Bey Ruayada aynca 
memleketimizden staj için gönderi.len 
uıta ve usta muavinlerinin çalıımala
rmı mürakabe altında bulunduracak
br. Şevket Turgut Bey yarın Çiçerin 
vapurile stajiyer talebe ile birlikte 
Rusyaya hareket edecektir. _________ ..,,~ ··------

l Ciimhuriyet bayramında 
tarifeler indiriliyor 

ANKARA, 22 (A.A.) - Onuncu 
cümhuriyet bayraını kutlulama yiik
aek komisyonu reiıliğlnden t 

Onuncu cümhuriyet bayramının 
kutlulanacağı günler zarfında tehirler 
lıalkınm istifadeleri Ye bayram gün
lerinin hareketli olmuı için yolcu ta
rifelerinin bu 3 güne mahaus olmak 
Üzere indirilmesini yüksek komisyon 
alakah prketlere bildirmiıti. latanbul 
da Haliç vapurlaro ıirlı:eti dahi bu telı: 

1 M. Herriot 

1 ~:::~ k~:::~:~ 
bir ziyafet verecek 

T ruv-. harabelerini ziyaret ıçm 
Çanakkaleye gitmİf olan M. Edeuarcl 
Herriot bu sabah Ertuğrul yab ile teh 
rimize gelecektir. Bugün Union ~ran
çaise' de Fransız kolonisi tarafından 

bir öğle yemeği, akşam da FranaQ 
maalahatgüzan M. Barbier tarafmdaa 
bir ziyafet verilecektir. 

Uşakta zelzele 
UŞAK, 22 (A.A.) - Utakta bu·· 

gün saat 7,45 te iki hafif zelzele oldu. 
Zarar yolı:tur. · 

Vekalet emri~e ahndı 
ANKARA, 22 (Milliyet) - 0..aalı: 

kaymakamı Neıet Bey görül- kat'i 
lüzum üzerine Vekalet emrine alna
mııtır. 

lifi kabul ettii:ini bildil'lllit Ye 7fil<oelı: 
k omisyon firkete l"f"ldriir etmittir. 
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DİL ANKETİMİZ 
·• • • D. T. C. geçen ~ bütün millete karp bir anket açmqh. JO~ ııstede -
gı yuken 1500 kadar aoz ortaya atıldı. Dört aya yakın cazetelerde bir çok ce
vaplar çıkb. Bu cevaplar ıimdi cemiyetin bu itle uğratan komiıyonunda ııra
ya konularak Umumi Merkez Heyeti tarafmdan son şekli verilmektedir 

H':r ye~de~ gelen Ye bir kısmı gazetelerde çıkan kartılıklar araaında 
0

bir ta 
lmn. llOZ~erın ınce mana aynbklarını t aatamam kaqdayabilecek öz tiirkçe mu 
kabillerın ortaya konamadığmı görüyoruz. Bunun için, kendimizce kartılığııu 
daha iyi ve daha inceden inceye aramak lüzumunu duyduğumuz sözleri ken
di ~afımı~dan yeniden. ankete koym uıtuk. ilk liatemizi de bir kaç ııÜnden 
ben neşredıyorduk. Bu hsteye gelen cevaplardan bir takmunı neırettifiııaiz 
gibi, daha gelenleri de biribiri ardınca baıacağn. 

Bugün ikinci bir liste daba veriyoruz. Bu liıtenin temeli ıu sözlerdir: 
1 - HADiSE, 2 - VAK'A, 3 - VAKIA 4-HADISAT 5- VU

KUAT, 6 - VAK/AT. 
Bu sözlere karı•lık düşünürken fra naızca fU sözleri de gözönünde tutma·· 

lulır: 

1 -ACCIDET, 2 - iNCiDEN T, 3 - EVENEMENT 4 - PHE-
NOMENT, 5-FAlT. · ' 

Bu aözlerin anlatbğı fikirleri türk çe ne yolda ıöyliyebiliriz? lıte buraaı 
ortaya konmak gerektir. 

Bir iki örnekle düşüncelerimizi anlatalım: 
Mesela: "Filan adamla falan adam uaamda bir hadise çıkmq dediği

miz. z~~ ~u ''bi.diae" nin franaızca:,ı '~in~ident'' dır. (iki otomobillıı çarp11 .. 
ması hadısesınde yaralandı) dersek hadıae" accident yerini tutar. (Tarihi 

bir hadise) un e11enemenf h~torique diye tercüme olunur. "Ay tutulma bir badi 
sei_aemaviredir" diyc:cek olursak bu, franaızcada phenomene celeate diye söyle
nır4 Bu sozlerden hır takımının yerine vak'a vikıa., vukuat sözlerini de kul
landığımız vardır. Şimdi, okurlarımızdan dile.liğimiz ıudur: Bu sözlerin kul. 
larulıı yerlerine göre türlü manalarını ifade edebilecek öz türkçe sözleri arat
tırmak ve bize bildirmek ... 

Cevaplar, gazetemizde anket memurluğu namına gönderilmelidir 

Yeni gelen cevapları 4 üncü ıahifemizdedir 
llllllllllllllltllllllllllllltlllllllllltlllllll 



Eroin meselesi 
Bir kaç aydanberi gazetelerde 

okuyorum: Adım bqında bir ero
in kaçakçılığı, bir eroin kaçakçıeı
nın mahkumiyeti ... Hatta ayni ga
zetenin dört bet yerinde ayni vak' -
a ... Bu havadialer, bazen o kadar 
Üstü üstüne, o kadar aık sık teker
rür ediyor ki, sokakta yürürken ya
nımdan geçen, tramvayda gider
ken yanımda oturan her adamın bir 
eroin müptelası olduğuna hükme
deceğim geliyor. Hatti. it, sade bu
nunla kalmıyor, nazarımda latan
bul kocaman bir eroin fabrikası, 
İıtanbul halki bu muazzam fabrika 
nın gedikli ameleaiymİf gibi bir te-
18.kki baaıl oluyor. Ben, mensup ol
duğum tehir namına böyle bir itha
mı tiddetle reddederim. 

Eroin iptili.aı, zannetmem ki, 
böyle bir kaç aylık yeni bir İptila ol 
ıun. Fakat &azetelerin bu mesele et 
rafındaki n~riyatı, bu itin bize has 
Pek taze bir icat, ve lstanbulun 
beynelmilel bir eroin imalathanesi 
olduğu zehabını tevlit ediyor. Mes
lektaılarıma dünya müvacehesinde 
böyle bir suizan hasıl edecek netri
Yattan içtinap etmelerini tavsiye et
llleği bir, hakikat borcu bilirim. 
Şahsan eroinin mayi mi, yoksa 

toz mu olduğunun farkında deği
lim Ye öğrenmek arzusunda da bu
lunmuyorum. Yalnız bu kabil mü
keyyifata kartı açılan ve lnıtilizler 
tarafından idare edilen bu davanın 
insaniyetperverlik komedisi altın
da oynanan bir nümayif ~eklinde 
telıikkiıi icap edeceği kanaatinde
Yim. 

Çin'i senelerce istismar ve Asya
daki müstemlekelerine Çin gibi mu 
azzam müstemlekeler de ithal et
llıeyi istihdaf eden İngilizlerin ora 
halkini maddeten ve manen U)'Uf

lurınak için yakın vakitlere kadar 
oraya esrar, afyon sokhığu ve koca 
liindistanı bununla senelerdenberi 
UYtJfhırduğu nazarı itibare alınırsa 
hu mükeyyifata kartı onun cephe 
al111a$mın samimiyetinden pek çok 
Uzak ve beynelmilel bir nümayİf ol
duğu muhakkaktır. 

Bahçemizi istediğimiz gibi tar
hetmek, tarlall!ıza istediğimiz feyi 
ekmek, mülkümüzü istediğimize di 
lediğimiz tarz ve tekilde icar et
hlek inıkanına kanunen hak sahibi 
olduğumuz gibi hayatımızı da iste
diğimiz ~kilde tasarruf imkanına 
h:ıalikiz. insan öldürmek - ahara za
rar Yermesi itibarile - cezayı müs
telzimdir. Fakat intiharı - bu it ve
levki tetebbüs halinde kalıp tekem
llıül etmese bile - kanunumuz tec
ziye etmediğine göre bir nevi tedri
ci İntihar olan mükeyyifat istimali
ne kartı hükiimlerin bir mania du
varı tesisine kalkıtıtlan esası, daha 
~azla içtimaidir. Bunu hiç kimsenin 
ıtıki.ra hakkı yoktur. 

Bu hususta bizi müteessir eden 
nokta, beynelmilel bir bühtan ve 
İftiraya bilmiyerek yol açan hattı
harekettir. 

Uzviyeti tahrip ve akıl meleke
lerini tetvit eden Eroinle tiddetle 
mücadele etmek milletimize ve 
llıemleketimize karşı bir vazife ol
duğu kadar i.Jeme kartı da insani 
borcumuzdur. Bunu takdir edenler
~eniz. Fakat dünyaya eroin yetit
hren imalathanenin Türkiye olma-

hdığını ve olaihıyacağını bir kere da 
a kat'iyetle ve sarahaten beyan ve 

•rkadatlarımızın bu noktaya naza. 
rıdikkatlerini celp ederiz. 

Salôlıan·- P"fl//S 
l"""( _B_O_R_S~ ] 

(lı Bankannclan alınan cctveuor} 

22 AGUSTOS ·1933 
Aktam Flatları 

ı . lab"krazlar Tahvilit 
1•ı.•l'•z dahili 96,50 Elô._trik 
i.,_33 latikra:u 95,- Tr••••7 
l> "" D. yolları 2,.90 TW..J 

:. Mu.,aJJ.idei 55.50 Rıhbnı 
~\lırırilJtllcr 1,..25 A•adola 1 

8 •-r_dt ruabi 5,60 
...... 10.211 ~ ili 

l', ••lt.ui,.. 10 Mümeaail 
I ESHAM t.! -....., Na~ Tetefon 

• 9,50 Bomoati 
' 11 Ham.Jina 9~S T ... koa 
i h "'"•İ• 111)2 Çimento 

ra.11ı1ıı,,., "8,50 ittihat da7. 
~t>.:';rloJu Hisse 27,55 Ş.rlc day. 
Şi:Jı 3.JS Baf1a 

· il.riya 15,25 Ş.rll 111. e<aa 

ÇEK FIATLARI 

I~ ı 
64,35 
3,385 

9 
•.9775 
2A440 

Prai 
Viya .. 
Madnt 
s ... ıira 
Zloti 
P~t• 

Be!pat 
117,12 Bü ....... 

J,1690 Moako•a 

N U K U T (S.tıı) 

20 f. FranHa 
l latwl n 
1 Dolar 

20 lir•t 
20 f, Belçika 
2a Oralı ni 
20 1 ı •• ı ..... 
20 t.... 
21 Kur. Celır. 

1 Floriı • 

Kurut 

167 
704 
158 
219 
116 
25 

818 
0.25 
1!6 

J ,Slli ı, Aw. 
1 Peaabı 
1 Mark 
J Zeloti 

20 Le7 
2) Dinar 

J Çerno-•~ 
1 Altna 
l Mecidira 

B•nknot 

47,25 
57,60 

13,25 
20.25 
27,76 
12,40 
18,25 

15,9325 
.C.211675 

5.15 
• 1.975 
4,2325 

3,til 

3,•737S 
34,16 
108S 

25.-
11.-
50.-
24.-

0.23 
69.-
-.-

925 
0.07 
:ı.49 
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ŞEHI ABERLERI 
Macarlarla ticaret 
Yeni itilafa göre ne alıp 

ne verebileceğiz? 
1Ürkiye Macaristan arasındaki tica 

ret muahedesinin yeni itilaf ile 15 A
iustostan itibaren altı ay temdit edil
diği alakadar tehrimiz makamabna 
teblii edilmittir. . . 

Yeni itilafa nazaran, memleketimiz 
den Macaristana ihracat aerbesttir. Bu 
na mukabil Macaristandan Türkiyeye 
muabedede cinsi, kıymet ve kilosu tes 
bit edilen mikdarda muayyen madde 
)er ithal edilecektir. Macarlar, isterler 
ıe, altı ay zarfında muahede. 
de muayyen mikdar ve mevat haricin 
ithalat yapamıyacakludır. 

ithalatın kontrolünü temin için Ma 
cariıtandan yapJJacak ithalat için lk
tıaat vekiletinden müsaade alınacak
tır. Macariıtandan ithal edilecek mad 
delerin yüzde elliai latanbul, yüzde o
tuzu lzmire yapdacakbr. 

Türk-Macar odasının seyahati 
Pe,tedeki Türk - Macar Ticaret o

dası, tehrimize bir ıeyahat tertip et
miJtİr. Gelecek kafile, Tekirdağma da 
ıridecek ve Macu milli kahramanı 
Rakoçi'nin evini ziyaret edecektir. 

Romanya ile ticaret itilafı 
Türkiye - Romanya ticaret itili

fının 6ay daha temdit edildiği alika 
dar tehrimiz makamalına tebliğ edil
mi.§tir. 

Sümer Bank Umum MüdürlUğU 
Sümer Bank umum müdürlüğij, An 

karaya nakil hazırlıklarına batlamq
lır. Nakle 1 Eylülde batlanac:ak, ı5 
eylUle kadar ikmal edilecelrtlr. Anka
raya gidecek ve lıtanhulda kalacak 
memurlu taayyün ebnİJ Te kendileri
ne tebligat yapılmıttır. 

Şekerlerin nakliyesi 
Yeni yol tarifelerinde yerli teker

lerin nakliyatı, ecnebi tekerlerin nak
liye Ücretinden ucuz olarak tesbit e
dilmittir. 

Suriyeye buğday ihracatı 
Suriye bükümeti, hububata fazla 

mikdarda gümrük resmi Tazetmit, bu 
yüzden Mersinden Suriyeye buğday ve 
arpa ihracatı durmuıtur. 

Selanik sergisinde Türkiye 
pavyonu 

SeJinik aergiıi umumi kitibi, Türlü 
ye paviyonu için sergiden 300 metre 
murabbamda bir aahanm meccanen 
ayrıldığmr ticaret odaaına hildirmit
tir. 

On beş günlük ticaret 
latatiıtik umuın müdürlüğü Ağaı

tos ayının ilk 15 günlük ithalat .,,e ih
racatının muvakkat rakamlarmr top
lamı§tır. Hazırlanan iıtatUtik hülaaa
sma göre ı5 ıründe ithaliıtmıızm 3 mil 
yon 104 bin 823 liralık bir lr::ıymet gÖS 
termesine kartı ihraca hmız buıaun 
75-0.166 lira nokaanile 2.354.657 lira 
olmuıtur. Bu senenin yedi ayına ait 
rakamlar bu son rakamlarla birleıti
rilince yedi buçuk aylık ithalabn 
45.333.647 lira Te ihracabn da 44 mil 
yon 563 bin 671 lira olduğu görülür 
ki bu yedi buçuk ayda ithalatımız ih
racattan 769.976 lira fazla olmuttur. 
1932 aeneıinin yedi buçuk aylık itha
latı ise 52685819 ve ihracatı da 50 
milyon 62 bin 29 lirayı bulmuı ve bun 
lara göre ithalatmıız ihracatımızı 2 
".'ilyon 623 bin 790 lira kadar geçmiJ 
tır. 

Ağustos ilk 15 günündeki haılıca 
ithalat ve ihracat maddelerimiz •ta
iıda göaterilmiıtir. 

iTHALAT 
E§ya Cfosj 

Yün ve kıl ipekliler 
Yün menıucat 
Pirinç 
Pamuk iplikleri 
Boyalı pamuk mensucat 
Dokum~ tarama ve atma 
makineleri. 
Değirmen, ~ker, hamur ve 

LJra 
139.083 
123.740 

85.304 
95.5ı4 

247.360 

90.813 

saireye mahsus makineler ı27.931 
Demir yolu yolcu ve yük 
va«onlan 
Sair eıya ... 

iHRACAT 
Eıya Cinaj 

Ham deriler 
Yün 
Tiftik 
Arpa 
Tütün 
Palamu 
Pamuk 
Maden kömürü 
Sair eıya 

91.836 
2.103.242 

Lra 
ıo8.786 
123.431 
181.760 
ı32.434 
ı43.846 
151.156 
156.862 
122.960 

1.233.422 

Allı aylık ticaretimiz 
933 senesinin ilk altı ayında mem

leketinıi2den muhtelif ecnebi piyasala
rı- 2,157,622 liralık ü'Ziim, 210,108 
lira!ık incir, 1,616,089 liralık iç, 21,000 
liralık kabuklu fındık ihrar edilmi,tir. 

Geçen senenin ayni aylarındaki ib
racatımaa nazaran, bu sene kabuklu 
fındık ihracatımız azalmıt, iç fındık ih
racatımız artmııtır. Uzüm ihracatımız 
da tenezzül vardır. 

Geçen senenin ilk altı ayında ü
züm, incir ve fındık ihracatımızın kıy
meti 5,187, 138 lira iken bu senenin 
ayni aylarındaki ayni maddelerden 3, 
957,825 liralık ihracat yapılnnıtır. 

Bu senenin ilk '>Ilı ayı zarfındaki 
Yunanistana yaptığımız ihracat yekUnu 

Maarifte 

·Tıp Fakültesi 
işe yaramıyan birçok 

eşya sahldı 
Oniversite müpvirlik heyeti reiai 

Ihsan Bey dün Üniversitede mqırul ol 
mu, tur. isi aha ta ait esas işler ikmal 
edildiği için heyet ıimdilik yalnız ge 
tirilecek ecnebi profeaörler iti ile met 
gul olmaktadU'. Maarif Vekil vekili 
Dr. Refik Beyin bugün Başvekil lamet 
Pata Hazretleri ile birlikte tebrimize 
gelmesi beklenmektedir. Münhal bulu
nan profeaör ve profesör muaYinlikJe 
ri için vekil Beyin yeni küçük bir kad 
ro ıı:etirmeıi çok mabtemeldir. 

Fakültelerin nalr:il iJlerine devara 
edilmektedir. Tıp fakültesinde lst1m
bnl tarafına tqınmaamda bir faide 
memul olmıyan bir çol- ya aatılmq
tır. Onivenite merkez ıaamda bir 
çok tesisat yeniden -Ylll,;ude getirile. 
cektir. 

Univenite idare heyeti cumartesi 
günü miifaYirlik heyetinin . Ye bftzı 
profe.örlerin ittirakile uınum.i bir ·,;ti
ma aktedecektir. Bu içtimada fakülıe 
den programlan, talebe vaziyetine a
it talimatnameler ve aairenin tanzi
mine bqlanacaktır. 

Beden terbiyesi muallimleri 
içtimaı 

Şehrimizdeki beden terbiyesi mual 
!imleri huıün lıtanbul kırk dördüncii 
mektepte bir içtima yapacaklardır. 
Bu içtimaa Ankara yüksek beden ter
biyeıi müdürü Nizamettin Te Maarif 
Tekileti beden terbiyesi mütebaaaıu 
Profe.ör Kurt ta ittirak edecektir. 
içtimada eYYela beden terbiyesi ders
lerinin mekteplerdeki_ neticeler? ye ga 
yeleri üzerinde görüıiilecek, lıiliıhara 
teknik ba:ı:ı tecriibeler yapılacaktır. 
ilk mektep talebelerinden 30 çocuia 
da bazı hareketler yaptınlarak mu
allimlere izahat Yerilecektir. 

Poll•t• 

Kibar dolandırıcı 
Buradan lzmire giden bir 

dolandırıcı yakalandı 
Burada bir çok dolandı:rıcılık Y•P

tıktan sonra lzmire kaçan Kemal la-

KEMAı.. 

taııbul polisinin bil 
•lirmeıi üzerine o
:ada yakalanmıt 
oe buraya ırönderil 
mittir. Kemal genç 
yapnda ve kibar 
bir dolandırıcıdır. 
Büyük ve tanmmıı 
zevat namına onla 
rm imzalannı tak
lit ederek mektup 
yazm_akta ve para 
aJmak.tadD'. Bu ıu
retle Kolordu ku
mandanı Şükrü Na 
ili Pqanın yaverle 
rinden 25 lira, Ab 
clullah Efendi Jo
kantasmdan 15 li

ra , Hasan Bey namında bir zattan iki 
albn lira, Defterdar Mustafa Beyden 
30 lira, Cüınhuriyet gazetesi idaresin
e.. 30 lira dolandmnııtır. 

Patlayan neydi? 
Taksimde Fotinin demirci dükka

nında bir cismin patlayarak Foti ve 
Necatinin yaralandığını yazmqtık. Za 
bıta patlayan cismin ne olduğunu tet 
k.ik 'için Merkez kumandanlrğma gön
dermittir. 

Motörü temizlerken .. 
ÇarJı caddeainde 44 numaralı ga

rajda toför lhıan Efendi motörü te
mizlerken benzin atq almıı ve oto
mobil yanmıştır. 

Otobüste kavga 
Takıim ile Yenimahalle ua11nda 

iıliyen otobüs ıoförü Bahaettin ile bi
letçi Hakkı arasmda kaYga çıkmıJ ve 
Hakkı dayak yemiıtir. 

Bir çocuk oynarken bir evi yaktı 
Feriköyünde bir deri tüccarma ait 

ve eski bir evin önünde oynayan se
kiz yaşında Osman orada atq yakını§ 
ve buradan çıkan kıvılcımlar eve aıç
ramıf ve ev tamamen yanmııtır. 

Silah araştırmaları 
Evvelki ak~am Küçükpazarda ya

pılan ıilah araştırmasında Cemal ve 
Celi.I ısımlerinde iki tahsın üzerinde 
birer bıçak, Halilin üzerinde bir ka
ma, Sabrinin Üzerinde kaçak çakmak 
zuhur etıiiinden hepsi yakalanarak 
silahları ve çakmak müsadere olun
muıtur. 

Evvelki gece Galatada yapılan si
lah araıtırmaamda Selim İsminde biri 
nin Üzerinde bir ıustalı çakı çıktığın
dan yakalanmıt ve austalı müsadere 
olunmuştur. 

Şerbet zehirli mi idi? 
Süzan ve Rukiye Hanım uimlerin

de iki kadm Galatada bir dükkanda 
ııerbet içmitler ve bir müddet sonra. 
fena halde haotalanmışlardır. Muaye
ne neticesinde bunların zebirlendikle 
ri anlatılarak haatahaneye kaldırılmıt 
lardır. Polis tahkikata başlamı,tır. 

da 1,653,240 lira olarak tesbit edilmiı
tir. Buna muk .. bil ayni müddet zarfın
da Yunaniıtandan memleketimize yapı
lan ithalat 200 b'n lirayi bulmamı~tır. 

Mahkemel•rde 

Bristol cinayeti 
Katilin 15-18 sene hapisle 

tecziyesi istendi 
Büyükderede Bristol otelinde tüc

cardan Bürhanettin Beyin kızı Mehli
ka Hanımı öldüren Arif hakkındaki 
ilk tahkikat ikmal edilmit. enak lüzu
mu muhakeme karariyle ağır ceza mah
kemesine gönderilmi:ıtir . 

Arifin muhakemesine 18 eylülde 
öğleden aonm bıqlanacaktır. 

iddia makamı Arifin kaıten •e te
hevvüren katilden 448 .inci madde mu
cibince tecziyesini iıtemektedir. 

Bu madde 15 seneden 18 sen.eye ka
dar hapis cezasını müstelzimdir. 

Bulgar mezarlığı hadisesi 
Razcrat hadi1e1ine centilmence bir 

mukabele yapmak emeliyle Şiılideki 
Bulgar mezarlığına çelenk koymak ·isti
yen fakat zabıtanın mümaneatına ma
ruz' kalınca itaat etmiyeftk hadise çı
karan Darülfünun talebesi hakkındaki 

tahkikat ikmal edilmiıtir. 
iddia makamı bu talebelerden otu

zu hakkında lüzumu muhakeme lıararı 
verilmeıi talebinde bulnnmuıtur. iddia 
name aaçiıılara teblii edilmiıtir. Suç
lulardan bir loum bu talebe itiraz et
miılerdir. 

Dun de adliye pek tenha idi 
Adliyede mahkemelerin tatili 5 ey

lwde bitecektir. 
Tatilclenberi adliyede geçen en ten

ha giinlerden biri de dündü. 
Bir ıulh ceza mahkemesi ile icra 

mürafeaıı ve ihtisas mahkemesinden 
maada bir bir mahkemede dün dan gÖ
~tir. 

Neşriyat davaları 
Eski lıtanbul meb'usu Süreyya P""a 

tarafından cGece gelen telgraf» iıimli 
tiir kitabuıda baldnnda hakaretamiz 
neıriyat yaptığı iddiasiyle Nazım Hik
met Bey aleyhine açılan davaya bugün 
d.,..am edilecektir. 

Bugün 1 rfan Eınin Bey tahriri mü
daf aa11nı mahkemeye verecek, aynca 
da §İfahe1l müdafaa yapacaktır. 

Doktor Niyazi Bey 
Gazetemizin 17-8-33 tarihli nüsha

aında ve mahkeme1er sütununda bir 
haber aıetredilmifti. Bu haberde iımi 

geçen Kadıköyünde Dr. Niyazi Bey 
gazetemize gönderdiği bir mektupla 
h a disede bahsedildiği vaziyeti olma
dığım hi.!dirmektedir. 

' Dünkü sis 
Qia sabah saat sekize kadar li

ma'\.da ıia hüküm sürmüt, vapur aeler
ler;..ıntWurunı kaybetmiştir. 

Karşılama 
Uğurlama 
Rıhhma mutlak surette gir
mek menedilmiş değildir 

Rıhtuna yal\8.fllD vapurlara girip çık
mak meselesinin intizama alınacağını 
ve bu maksatla yapılan nizamnamenin 
tetkiki ile iştigal edilmekte olduğunu 
yazınıttık. 

Giiınriik ve hıbiaarlar vekili Ali 
Rina Beyin bu nizamnameyi tetkik et
mekte olduğu hakkında verilen haber 
tatbikinin tehir edileceği zannını nyan
dınnııtır. 

Dün bu meseleyi Ali Rina Beyden 
sorduk. Vekil Bey bize !" cevabt ver
diler: 

- Her hangi bir nizamnamenin tat
bikini telıir etmek aalilıiyeti vekilette 
yoktur. btanbul limanı nizamnamesi 
yalnız giİmrük ve inhisarlar vckiletini 
alakadar eden bir nizamname değildir. 
Dahiliye ve llrtıaat vekaletleri de bu 
nizamname ile ayni derecede al.ikadır
dırlar. 

Bu nizamname tamamile tatbik edil
diği ırün l stanbul limarurun yolcu hare
ket ve muameleleri yolculan memnun 
edecek ıurette cereyan etmit olacak
br .,, 

. 'Bize Terilen habere ııöre, yolcu tet
yı etmek veya klll'Jılamak için halkın 
vapurlara girip çıkmuı Yeya rıhtım 
üzerinde bulunma11 menedilecelıı: ise de, 
bu m!Jtlak değildir. 

Nızamnamede mevcut aarahate na
zaran yolcusunu Yapurdan almak ve va
pura yerlettirmek mecburiyetinde bu
lunan kimselere, talepleri kabule şa
yan görüldüğü takdirde, müaaade edile
cektir. Bu hususta salilıiyettar me
nıurlara takdir hakkı verilm.iıtir. 

Devlet fabrikalarının 
idare şekli 

Sanayi ofiünden Sümer Banka dev
redilen devlet fabrikalarının idare ıek
li hakkında henüz bir karar verilmem.it
tir. 

Verilen malümata nazaran bu fab
rikaların vaziyeti lktısat vekili Celil 
Beyin Ankaraya avdetinden sonra taay
yün edecektir. 

1 KUçUk haberler 1 , ___ _. 
• Harp maluUeri cemiyeti cuma 

günü Üniversite salonunda aaat 15 te 
bir top.Jantı yapacaktır. Toplantıda 
umumi bir konu§ma ve yeni intihabat 
icra edilecektir. Toplantının pek ha
raretli ve münakaşalı olacağı tahmin 
edilmektedir. 

~ Dul, yetim ve mütekaitlerin ağuı 
tos yoklamalarmın müddeti dün ak
tam bibnittir. Üçer aylık maaf)arın 
verilmesine eylül ba,ında batlanacak 
tır. 

ll•l•dly•d• 

Yeni pavyon 
Haseki kadın hastahanesi 

büyültülüyor 
HaS<ki haatanesine yeni bir pavyon 

iliı...,.i tekarrür ebnİftİr. Bu buauıtaki 
projeyi hazırlanaak üzere belediye reiı 
muavini Ham.it Beyin riyaıetinde bir 
komiıyon ~~ekkül etmİflir. 

Yeni pavyonun vaz'ı esası resmi c~ 
hariyet bayramında :yapılacaktır. 

Boş evlerin tenviriye resimleri 
Bot olan evlere ve Üzerlerindeki bi

nalar yılnlmot olan bazı analara ait 
bakaya tenmye ve tıınzifiye resimle
rinin teıbiti için belediye §ubelere bir 
tamim yapmqtır. Şubeler on bet ııün 
içinde bir liste halinde bunlan merlı:e
ır.e bildireceklerdir. 

Mısırlı belediyeci 
Mıııır lakenderiye belediye mecliai 

izalından V eliks Grs iımiade loir zat 
fehriırıİze gelmiftİr. Mısırlı belediyeci 
latanbul bdediyeain.e geleftk bazı ze.. 
ntla tf:lllU etmit Te tetkikatta bulun
muıtur. Feliks Gren htanbul beledi
yesinin bir çok itlerini beiaımittir. 
Mumaileyh dün Mısıra avdet etmiıtir. 

Buz dolaplarından resim mi? 
Geçen senelerde her menim htan

bulda <6350) ton buz iatiblik ediliyor
du. Bu ıene, yap .• an beaaplara göre 
(2) bin ton ekıiktir. Buz iıtiblakinin 
azlığına Bmil olan sebeplerden biri de 
buz dolapları olduğu için, belediye bu 
depolardan muayyen bir reaim almağı 

lıararl'lf lırmlf lır. 
Daimi encümen, Şehir Mecliıi açı

lınca bu yolda bir teklif yapacaktır. 

Kurbağalı temizlenemiyor 
Şehir Umumi Meclisinin karan mu

cibince Kadıköycleki Kurbalıdere bu 
sene tathir edilecekti. Bu husus için 
miktarı kafi tahsisat aynlınıflı. Fa.kat 
oldruvanm li.i'vmdan dolayı belediye 
•aridatmm azalması üzerine, derenin 
tathiri timdilik tehir edilmi§tir. 

Kartalda müzayedesi 
giden fabrika 

ucuz 

Kartalda Defterdarlığın da hisse
dar bulunduğu bir tuğla fabrika11 var 
dır. Kartal icra memlrluğu izalei şü
yu için bunu müzayedeye çıkarmıflır. 
Müzayede günü yalnız bir kiti ııelmit 
ve 7 bin lira vermif, üzerinde kalmıı
tır. 

Halbuki buranın kıymeti bu mik
dardan pek çok olduiundan Defter
darlık malılı:emeye müracaat ebnif ve 
feıh karan almııtır. Tekrar müzaye
deye çıkanlacaktır. 

Yeni liman 
Nizamnamesi 
Tatbiki için muhtelit bir 

komisyon toplanıyor 
Yeni lstanbul limanı nizaınnameıi

nin tatbikatını teabit etmek üzere vali 
muaYini Ali Rıza Beyin riyasetinde 

bir komisyon tetkili kararlqtırılmıt
tır. Bu komiıyonda gümrük haf mü
dürü Seyfi, Muhafaza bat müdürü Ha 
aan Beylerden maada belediyeden, po 
liıten ve deniz ticaret müdürlüğünden 
birer mümeaail bulunacaktır. Komis
yon, bugün ilk içtimamı Yilayette ak
tedecektir. Gümrük idareai, vapur yol 
Jimetlenip istikbal edilemiyecelderi 
cularınm yolcu salonları haricinden se-

noktai nazarında 11rar ebnektedir. 
Komiıyon, bu meseleyi de tetkik ede
cektir. 

---0--

Yarım Ücret 
29 Tep'İnİevvel cümburiyet bayra

mında, üç gün bütün vesaiti nakliye
nin yarım ücretle yolcu tafımaları i
çin, tirketler nezdinde tqebbüaatta 
bulunulmllftu. Şimdiye kadar Haliç 
ve Şirketi Haynye muvafakat ceva
bı vermif)erdir. Akay idaresi TC Şark 
Demiryollan banliyö kısmı da cevap
larını hazırlamaktadırlar. Buırünlcr
de göndereceklerdir. 

Cüınhuriyet bayramı tenlilı.!erinin 
devam ettiii üç gÜn müddetle , ya• 

· rnr ücretle seyahat, balkın bn büyük 
bayramı kntlulamaımı kolaylaşttrmıt 
olacaktır. 

GUmrUkl•r-• 

Muhafaza başmüdUrU Trakyayı 
teftiş etti • 

latanbul Gümrük muhafaza bqmü
dürü Haaaa Beyin teftiıten &Tdet et
tiiini yazmııtık. Haaan Bey, Trakya 
mmtakaamda teftiptta bulanmllf, -
yahatini lmro zadaama kadar temdit 
etıniıtir .• 

Haaan Bey lmrozcla iken muhafaza 
teıkilatı tarafından orada gizli bir ka 
çalı: rakı imalathanesi meydana çıka
rılmıı, hali faaliyette bir kazan, in
bik, cibre n rakı müaadere edilmittir. 
Tüccarları mahkemeye Yerilecekler
dir. 

Marsilyada veba var 
Manilyada yeniden üç veba vak

aaı daha zuhur ettiğinden müvareda· 
lına ~u:ayenei tıbbiye tetbiri konul
muftur. 

j 

/ıfELE~ 
Yepyeni bir haber! 

Size yepyeni bir havadis: Sı
caklar bqladı... Hararet dereceıi 
dün 34 ü bulmuf. Bu aene ucak 
görmediğimiz için bu anıız tebed
dül doğrusu fena basbrdı. Beynim 
den barsaklarıma kadar her tara
fım hafif bir cehennem rüzgarı j. 

!>indedir. Kalemde mürekkep, aa
zımda tükürük kuruyor da ıırtmı
daki ter kurumuyor. Her zaman 
ağzımın suyunu akıtan teYler ar
bk tesirsiz birer dUA &ibi kaldılar-

Sıcakta inunm ümidi de kuru
yor... Rüzıtir bana vapurdan çı
karken nefesini enseme üfleyen 
titman bir Ermeni madamı tesiri
ni yapıyor. Ne yapmalı? •• Dondur
ma, bir kutup romanı, kurup mace 
raM kadar bile ae.-iıılik Termiyor. 
Sul~r ılık, be,inler alık, vücut sa
lık, ağızlar çalıktır ... Kuyularda 
&U, mubarrirlerde para gibi çekil
di ... Yanıyoruz Allabım! Nedir 
bu! •. Cehennemde varidat fazlaaı 
mı var? ... Yahu!. Her yer bitti de 
tını .. klanm terliyor •.. Dilim dama· 
ğıma yapıftığı için laflarımız lru
rud\L .. En sulu arkadqlar kup ku
ru kesildiler... Şerbetçilerin önü 
maat yerine döndü ..• Yatak fırın, 
yer döşemesi ıskara ıtibi adamı ya 
kıyor ••. Böyle gidene iki kavrul
mu• olacağız! Galiba plajcılarm, 
kazinoculann, sayfiyecilerin dua
sı kabul olundu. Yakıyor müba
rek bizi! Yakıyor. Bakalım ne za
mana kadar? • 

FELEK 
Karilerimizden Fatma Bedia H. 

yazıyor: 

"Beyefendi: 
Me,hur adamlar anaiklopediıinin 

altıncı forma.sının 88 inci sahifesinde 
(Azrail) in de iami var. Burada (Az
rail) in melek olduiu yazılıdır. Bu 
doiru.. Fakat meıhur (adamlar) ara
sında meleğin iti ne? u" 

Bu ansiklopediyi yazanların (A:ıı 
rail) i oraya neden dolayı sokhık
!annı bilmem amma, bence melek
ler içinde insana en yakın (can 
yoldqı) olduğu için Azraili de mt:f 
hur adamlar arasında saymıslar sa 
rurım. Hürmetler. 

F. 

Hariciye Vekilimiz 
Hariciye Vekili Teııfik Rüttü Bey 

dün saat 16 ya kadar Tokatliyan ote
linde istirahat etm.iı, akpma dofr ru 
Dolmababçe urayına gitmiıtjr. 

Yolcu 
Tarifesi 
Komisyon bu ikinci tari

feyi de tesbit edecek 
1 Eyllllden itibaren Türkiye liman 

!arı arasında tatbik edilecek yolcu ve 
e,,.. tarifelerini tanzime memur ko
misyon, dün de deniz ve hava nıüate
tan Sadullah Beyin riyasetinde toplan 
mıt ve yolcu tarifelerinin de müzake· 
reaini bitirmiıtir. Komiayon, yarın ıon 
bir içtima yaparak hazırlanan yolcu 
tarifelerini de parafe edecektir. 

Yük tarifeleri resmi gazetede inli· 
tar ebnek üzeredir. 

Deniz ve bava mÜ•teşarı Sadullah 
Bey, kendisile gÖl'Ülf<'n bir muharrir;. 
mize, yolcu tarifelerinin mutedil ola
rak hazırlandıiını söylemiıtır. 

Meclis Reisimiz Y alovaya, 
oradan Bursaya gidecek 

B. M. Meclisi reisi Kazını Pata Hz. 
dün Tokatlıyan oteline !!'iderek bir _müd. 
det iatiralıat buyurmu§lardır. Kazım 
Paf& Hz. pazarteü günü Yalovaya gi
decekler, ve 30 ağuıtoıta Buraada bu-
lunacalılardır. 

Pata Hazretleri bundan sonra 1 ey
lülde 20 ırün kalmak üzere dairei in
tibabiyeleri olan Bahkeaire gidecekler-
dir. 

Misırlı misafirlerimiz 
Y alovaya gittiler 

Şehrimizde bulunan Mııırlı gazete
ci ve doktorlar dün sabah Y alovaya git· 
mitlerdir. Misafirler, Yalovadan Bur
aaya aidecekler ...., yaruı Mudanyadan 
1elırimize döneceklerdir. 

Tetkik gezintileri 
latanlıul hallıevi reialiiiııden: ' 
EYimizin halk denhaneleri ve kura· 

lan ıulteai (latanbulu tetkik gezintile
ri) ıııİıl befincİIİDİ 25 - 8 - 933 cuma 
günü Mezbaha, buz fabrika11 n Silah· 
taraia .. ektrik fabrikamıın tetkilıiıM 
tahaia etıbİflİr. Ar.ııu eden arkadaşların 
cuma ırünil saat 13 te kÖprünün Haliç 
iakdeainde bulunmalan rica olunur e
fendinı. ---Posta memurlarının 

kezin tisi 
Posta Telgraf ve Telefon memın 

lan Teavun cemiyeti 30 ağustos 
933 tarihinde Zaferi Milli ve Tay· 
yare Bayramlarına müsadir çarşam 
'bıı. günü Nilufer vapurile Bunaya 
bir tenezzüh tertip etmi~lerdir. 

• 



• 

• 
( Maarif bahisleri ) 

Paris Üniversitesinde 
İnkılap tarihi merkezi 

Pariı Oniveraiteıin.iıı Edebiyat Fa
külteai geçen sene '"Franaız inkılabı 
tetkikat merkezi., imıi ile bir enıtitü 
~etkil etmiıti. Geçen ders aeneainde 
bu tetkikat merkezinde aynca dereler 
yapıldığından malumatımız yoktur. 
Fakat önümüzdeki dera aeneai için ye
ni emtitüde hangi derelerin yapılacağı 
ıimdiden haber veriliyor. 

Yeni enıtitü bir taraftan tarihi tet· 
kikat vazifealni üzerine almakla bera· 
ber diger taraftan inkılap fikri ile ha· 
zrrlanrnıı talebe yetiıtirmek için uzun 
imtihanlar ve nihayet bir (tez) kitabı 
imtihanından aonra inkılap tarihi dip· 
lomuı da verecektir. 

Tetkikat merkezinin deraleri iki tür
lü olacaktır. Biri imtihana ti.bi eaaa 
dereler, öteki muhtelif inkılap meae• 
leleri hakkında mütehaaaııların yapa· 
caklan konferanslar. 

Eaaa deraler ıunlardırı Franaız İn• 
kıli.bmdan evvel garbi Avrupanm ha
li; on sekizinci aıırda Franıız edebi· 
yatında burjuva aırufı; inkıli.p ve im
paratorluk devrinde dil hegemonyaaı· 
nrn kaybedilmeai; Mehul'ün bayatı 
ve eaerleri; 1789 • 1815 Franaanın tet 
kili.tıesaaiye tarihi; tahıi hürriyetler; 
vergiler hakkında umumi nazariyeler; 
inkrlibın milliyet Üzerine teairi; Fran
ırz hekimliği tarihi. 

Mütehaıııılann yapacaklan konfe. 
ransl,ar da iki seriye ayrılıyor. 

B:1i Fransız inkıli.bmm muhtelif 
memleketlerdeki teairine dair konfe
ranslardır. Fransız inkıli.bmın lnırilte· 
rede, Almanyada, lıpanyada, Ameri
kanın Li.tin kıaınrnda, ltalyada, Polon 
yada, Romanyada, Yunaniatanda, Ma
cariıtanda ve Ruıyada yaptığı tesirler 
bu konferanslarda tetkik olunacaktır. 
Fransız inkrli.bmm baıka memleket· 
!erdeki tesirlerini tetkik edecek mü
tebassralardan çoğu o memleketlerin 
tarihçilericlir. Pariıte Yunan sefiri ile 
Peru sefiri Fransız inkılibrnın ken
di memleketlerindeki tesirlerini aöyli
yeceklerdir. Gittikleri memleketin 
alimleri arasında ve o memleketin Ünİ· 
versiteainde böyle mühim tarihi mese
leler hakkında konferans yapacak 
kudrette sefir göndermklerinden do-
layı doğrusu bu memleketler tebrike 
ti.yıktır. 

•• * 
Pariateki inkrli.p tarihi merkezinin 

eaaa dersleri araırnda hekimlik tari
hinin bulunmaar ilkin imana aykırı ge· 
lebilir. ilim tarihinin kendine mahsus 
ayrı bir seyri vardır, bunun aiyaai in .. 
krla plarla ne münaaebeti olur? Diye 
düıünmek mümkündür. 

F ak at trp ilminin tekamülü hatırla
nınca Fransız hekimliii tarihinin de 
inkılip dersleri arasında yer bulmaıı 
pe k isabetli olduğu meydana çıkar. 
Çünkü tam inkılap senelerinde yatı· 
yan Bichat (Bita) nrn elinde hekinılik 
Fransada ve pek az sonra bütün dün .. 
yada büyük bir teki.mü! geçirmittir. 
O derecede ki, trp ilmini Bichat'dan 
evvel ••e ondan sonra diye ikiye aymnak 
kabildir. 

On sekizinci asırda gerek Franaada, 
gerek bat ka memleketlerde trp ilmin
de bi.diseleri izah için meydana konu
lan bir çok nazariyelerden her biri 
hekimliği kendi tarafına çekmeğe ça· 
lııtığmdan bunun neticesi olarak he
kimlik o aırrn sonlarına doğru hemen 
metafizik bir bale gelmitti. Trp i.le
minin bu halini ilim tarihçileri "bulut
lu,. diye tavsif ederler. 

Fransız inkıli.brnm ihtili.li koptuğu 
vakit on sekiz Yatında bulunan bir 
genç, Bicbat ancak bir kaç sene çalrt· 
maırn1n neticesinde bir araya geldik
leri vakit herkeıin gözüne ancak bu· 
lut gibi görünen o nazariyelerin her 
birindeki hakikati ayırmıf ve bu haki
katleri birleştirince hekimliğe parlak 
bir ışık getiren hayat ilmi meydana 
çıkmıştı. Hekimlik bu hayat ilmi yolu 
nu tuttuktan sonradır ki, hakikaten if. 
mi bir hale gelmif, gene bu sayededir 
ki Almanyada Virchow'lar, Franaada 
Paateur'ler yetit mit ve on dokuzuncu 
asırda hekimliğin büyük muvaffakı· 
yetlerini elde etınişlerdir. 

Bichat hekimliği böyle, kendinden 
evvel ve kendinden sonra diye ikiye 

ayıran iliın inkılabını yalnız otuz iki 
ıenelik luaa ömründe yapını§ ve 1802 
de ölmiiftür. Bizim kibar Türk ıairi· 
miz Faik Alı: 
Uyur necmi sehu aiuıu lfÜ/giinunda 

eahıınn, 
Bu bir timsali elliikiıUiir efkarı bUla· 

nn. 
Beytini sanki tıp ilminin on sekizin

ci asırdaki bulutlu halini ve bunların 
araıından görünen ve" sabah yıldız 
gibi gözlerden çabuk kaybolan Bichat' 
yı tasvir için söylemiıtir. 

Bichat öldüğü vakit Napoleon'un 
hekimi Torviaart baı Consul'e verdifi 
raporunda "Hiç kimse bu kadar az 
zaman içinde onun kadar çok ve iyi 
yapamaınııtrr,. demitti. Hakikaten 
ilim tarihinde ondan evvel de, ondan 
sonra da baıka dahiler gelmiı fakat 
hiç bin onun yaptığı kadar kısa bir 
zaman içinde, onun yaptığı kadar bü· 
yük İt görememİ§tir. ilim tarihi bü
yük itlerin daima uzun müddetle ça· 
lqma neticeıinde meydana geldiğini 
ııörmeğe alıımıı olduğundan dehayı 
tarif etmek iıtiyenler onu "uzun müd
detle cefaya mütehammil., diye anlat· 
mak İıtemiılerdir. Bichat'nın kısa ha· 
yatı bu tarifin her vakit doğru olama· 
dığını ııöatermittir. 

Bu büyük adamın kısa hayatı tam 
inkılap aenelerinde geçtijii ve bu ka
dar hızla çalııtığı düıünülünce onun 
fikrinde inkrli.p ülküsünün tesirini ııör 
memek kabil değildir. Bichat hekim
likte büyük inkrli.br açan (umumi teı· 
rih) kitabını yazmadan evvel yalnız 
bir aene içinde tam manasile gece ve 
gündüz çalııarak altı yüz kadavra 
tetrih ve tetkik etmifti. ilim için bu 
derecede tiddetli qk inkılap devrin· 
den baıka hiç bir zaman ııörühnemit· 
tir. 

Onun için Fransız inkılabı tarihi 
derıleri araıma Franıız hekimliği ta· 
rihi dereini de ilave etmek, fikrimiz
ce, pek isabetlidir. 

• • • 
Tarih yaratrldrğr bir zamanda o za· 

manm tarihini yazmak çok zor oldu
ğn için, Bichat ile ayni zamanda ya· 
ıayan ve tıp tarihçilerinin fÜphesiz en 
dikkrı.tliai olan Alman Sprenııel yanı· 
başmda geçen bu ilim inkılabını anlı
yamaınıı ve umumi letrih kitabının e
aaaı olmadığını kendi kitabında yaz· 
ınıftr . Halbuki tarih az zaman aonra 
o büyük tarihçinin bu fikrinde haksız 

olduğunu ispat etıniıtir. 
Bicbat'nın hekimlikte meydana ge· 

tirdiği inkılap kısa bir zaman içinde 
baıka memleketlerde yaprlmııtır. Biz
de Şi.ni Zade Mehmet Ataullah Efen· 
dinin Mir'at • ul • Ebdan isimli ve za
manrndeki hekimliğin bütün bilgileri
ni toplryan kitabı da Bichat'run orta
ya koyduğu umumi teırih prenıiplerile 
baılar. Bu büyük kitabın mukaddime
sine göre 1815 senesinde biterek ikin
ci Sultan Mahmuda verildiğine naza
ran ve böyle büyük bir eseri yazmak 
için de bir kaç ıene lazım olduğu dü
ıünülünce 1801 de Pariate çıkan teı· 
rihiumumi kitabının lstanbulda bilin· 
meıi için hiç te uzun zaman geçmediği 
anlatılır. Halbuki o tarihte bizde he· 
kimlik resmen yenileımemiı ve Avru
pa dereleri usulünde hekimik öğret· 
mek iıtiyen Tıphane henüz açılmamıf
tı. 

Zaten bu mektebin aç.tlmaaından 
çok evvel, Türk hekimlerinin Avrupa 
memleketlerinde hekimlik aleminde 
çıkan yeniliklere yabancı kalmadıkla· 

rma batka misaller de vardır. Da.ha on 
sekizinci aıırda Omer Şifai'nin, Veıim 
Abbaa'ın Avrupadan aldıkları tıp ki· 
taplannı tercüme ettikleri maliiındur. 
Hatti. on altıncı asırda (Kayaiini za· 
de Bedrettin) in ayni zamanda yata· 
yan methur ltalyan hekimi Fracaator 
ile ayni mevzu üzerine ayni suretle 
yani manzum olarak hekim kitabı yaz 
mrı olması da elbette bir tesadüf ese· 
ri değildir. Bu Türk hekiminin padi
tah ile birlikte Viyanaya kadar gitti
ği vakit o vakit şöhreti bütün Avrupa· 
yı doldurmut olan ltalyan hekimini 
duymuf ve belki kendisinin de o kadar 
kudreti olduğunu efendisine göster
mek için manzum tıp kitabı yazmak· 

Milliyet'in edebi romanı: 48 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

'( akışıksız bir vaziyet ve 1 

bir kaç mektup 
lstanbula gelir gelmez matba
aya uğradım. Elime bir dute 
mektup tatufturdular. Bunla
rın çoğu okuyanlarım tarafın
dan gönderilmif ve hepsi az 
çok acı mektuplardı. Hakika
ti seven ve suçunu saklayıp 
örtbas etmiyen birisi sılatile 
bu mektuplardan birkaçını bu 
raya aynen alıyorum. Hem ya 
uınların haklı olan sinirlilik
leri biraz yatıfmlf olur, hem 
ben biraz günah çıkarmıı olu
rum. 

• • • 
Birinci mektup: 

(Aka Bey, bu mektubumu size yaz
mak mecburiyetinde kaldığım için mü 
teeııir ve müteesıifim. Bana bu tü .. 
zumsuz ıztırabı verdiğinizden dolayı 
siz mes'ulsüniiz. Ben sizi ıahsen tanı .. 
mıyorum. Görmedim_. Aramızdaki mü 
naseb.!t si .::>1 b; ~. romancı olmant'?:!:ın 

benim de romanlarınızı okumak düt
lriinlüğüne • her nuılıa • diiftüğüm
den ibarettir. Maamafih §unu da ale· 
nen itiraf edeyim ki yazılarınızı bir 
daha okumak ve takip etmek külfeti
ne düşmiyeceğim. 

Eserlerinizi garazsız• ivazsız bir 
hiaai takdirle takip etınek galiba bir 
suç olacak. lıte fimabaat kendimi bu 
suçtan tenzih ediyorum. Birkaç tefri
k.anızda da ıu aon (Yayla Kızı) rnda 
oldui\J gibi fasılalar oldu. Fakat bu 
defaki hepsini bastırdı.. Dünyanın 
hiç bir yerinde hiç bir gazetesinde 
herhangi bir tefrikanın on bet ııün
lük bir fasılaya uğradığı görülmemit· 
tir. lnaan kendi parası ile ancak bu 
kadar azap intizar çekebilir. Artık. 
kendi tabirinizce hoı kalınız muhar• 
ıir Bey.) 

••• 
ikinci mektup: 

Osman Niyazi 

(Bu tefrikanrz da fasılalara uğra• 
mağa baıladr ve haddini çok aftı. Bu 
fasılalara biç bir oebep ve mazeret 
bulamazsınız zannederim. Sizi seven, 
okuya n ltarileri kendinizden bi2;z&t 
ve bili!tizam uzak!a7tırmağa çah4tığı. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA ~3 ı\GUSTOS 1933 

il[ ........ ............. 
Güzel ve ağaç 

Bir münakaşa kapısı açıldı: 
- Güzel nedir, bana bunu anla

br mısın? 
Birisi omuzlarım silkti: 
- Kendimin anlamadığım feyi 

nasıl anlatabilirim.. Güzelin tarifi 
yoktur, derler. 

Öteki güldü: 
- Güzelin tarifi vardır! 
- Söyle bakalım! .• 
- Bizi kendine çeken, her şey 

güzeldir •• 
- Bu eaaslı bir tarif olmadL. 
- Peki •• Dur, daha açık bir ta-

rif yapayım. Güzel diye ona derim 
ki Bizi bir balatta sarmaşık gibi sa· 
rar. Hayali, içimizde yeşerir, yap· 
raklanır ve büyür. 

Hepsi gülüttüler: 
- iyi ama, sen bize güzeli değil 

ağacı tarif ettin ! 
"Budalalar •••• ., Demek ister gibi 

istihfafla kartısındakilere baktı: 
- Sanki ağaçla güzel arasında 

münasebet yok mudur? 
Bir cevap alamayınca devam et

ti: 
- Her güzel, gençliğinde bir fi

dandır. Serpildikçe ve yapraklan
dıkça ağaç olur ••• 

Altmıf yafma geldiği halde mun
tazam kesilmit beyaz sakalı ve pem 
b~ yüzile bugün dahi güzel görü
nen bir ihtiyar, söze kantb: 

- Haklıdır, dedi, bana gençli
ğimde filiz gibi delikanlı derlerdi. 
Sonra anlatılan yapraklandık, uza
dık. "servi gibi boyu var., diye me
tetmeğe batladılar. Bir kaç sene ev
vele kadar, arasıra çapkınlığını tu
tar kadınların pefinde dolatrrdım; 
bütün toplıyabildiğim iltifat: 

-Hele fU kart mefeye bakın ••• 
Sözlerinden ibaret kaldr. 

Bugün ise, arkamdan ihtimal ki: 
"Odun gibi adam!., Diyorlar. Ar
kadıqınızın güzeli ağaç cinsine 
benzetmekte hakkı var! 

M. SALA.HADDiN 

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

25 ağustos Cuma günü 

Kartal Himeyeietfal cemiyeb 

menfaatine 

Güreı Mü•abakalatı 
Kartal rıhtımında yapılacak ofaıf ' 

Türkiye bat pehlivanlığı lh· 

Güreş müsabakalarına gitmeği 

unutmayınız. Bu gürefe Ameri
kada Türk kuvvetini gösteren 

Mülayim Pehl .van iştira'< ede

cektir. Her taraftan vesıiti nak· 
!iye temin edilmiştir. Hava ma~
z•ra, heyecan ve eğlenceli bir 

z ün geçireceksiniz. [6590] 

istemiıtir. 

••• 
Fransız inkılabı için<!e yeti,en Bi· 

chat'nın hekimlikte yaptrğr inkılabın 
Türkiyede bu kadar çabuk bilinmit ol· 
maar bir mesele batıra getirir: Acaba 
Fransız inkılabı, baıka memleketlerde 
olduğu gibi, Türkiyede dahi içtimai 
tesir yapmrı ınıdrr? Bizim Tanzimat 
devrinin batlangıcı Fransa inkılibına 
pek uzak olmadığına göre güdük kal
mrt olan bu inkılabın meydana çıkma· 
aında Franaadan gelen fikirlerin ve 
adamların tesiri bulunabileceği hatıra 
gelir. Her halde bu, bizim §ahsan ka
rışamıyacağımız, fakat içtimai tarih 
ile uğratanlann düıünınelerine belki 
değer bir meseledir. 

G. A. 

ruza insanın hükmedeceği geliyor. Ne 
olursa olsun yaptığınız doğru bir teY 
değildir Aka Bey. Yayla Krzrnı ta· 
hammül edilmez bir tefrika haline sok 
maruz size ait bir keyfiyettir. Fakat 
ben ve bizim gibiler birer kari arfati· 
le bir takım haklara malikiz. Bu hak· 
lan söylemeği ayıp telakki ettiğim i
çin meskut geçiyorum. Anlarımız. 
Esasen bu fasıla ve tekiıül sizin bir 
nevi tabiati saniyeniz hükmüne geç .. 
mittir. Bunu da biz anladık. Tefrika
nıza devam edip etmiyeoeiinizi açık
ça bildirireeniz fena etmiı olmazaınrz. 
Sizce tiddetli telakki olunacak sözle
rimin karileıinizce çok mülayim oldu
ğunu arz ile cevabınıza intizar eyle
rim azizim.) 

Bekir Bey oğlu 
Ali Fuat 

• • • 
Oçüncü mektup: 

(Sizin badema hiç bir tefrikanızı 
neıretmemeleri için bütün gazete aa· 
hiplerine tiki.yet ve rica edeceğim. 
Yayla Kızı dahi yanın kaldı. Bu aize 
bir keyif veriyorea ıizi okumak saf· 
dilliğine dü,en bizim gibileri müteea• 
sir ediyor. Maamafib benim ve zannı
ma kalırsa benim gibileri kariiniz ol· 
maktan kurtardığınız için gene mü .. 
!etek kiriz muhterem Beyefendi.) 

Saliha Ahmet 
• • • 

Dördüncü mektup: 

(Sizi yakından tan~amış, ol~:>\.ydıı:ı 
çok acr ~eyler yaz:ıcaktrm. Yalnız fU 

[SIHHt_ .. li ,, ..... '" 
=.OGUTLEPJ 

T eptilhava gezintileri 
Teptilbava ve tatil gezintileri

nin sıhhat üzerine ne kadar bü· 
yük faydaaı olduğunu herkes az 
çok tecrübe etıniıtir zannederim. 
Bunun maddi sıhhatten ziyade 
manevi sıhhat üzerine olan teıiri 
her türlü tahminin fevkindedir. Mane· 
viyat yükselir, sinirler kuvvetlenir. 
Harplerde maneviyatın tesiri hakkın· 
da Napolyonun söyledikleri, hastalık
lar ve rahatsızlık hakkında da tama· 
mile doğrudur. 

Napolyonun söylediklerini tamamen 
bilmiyorsam da her halde manevi kuv
vetin maddi kuvvete nispetle bire on 
nispetinde harbin neticesine tesiri oldu .. 
ğu suretindedir. 
Düıman karııama çıkan kumandan 

ve nefer harbi mutlak kazamnak au .. 
retinde maneviyah yükıelmiı ve sinir .. 
leri o türlü hamle alınıt ve gerilmi§ ise 
harp her halde yan yanya kazanılınıt 
demektir. 

Sıhhatimizi temin huıusundaki dai
mi mücadelemizde dahi ayni hal va
kidir. Ekserimizin iyi ve rahatsız ol
mamız da hemen elimizde gibidir. 
Hiç bir hastalık veya keyifsizlik yok· 
tur ki maneviyabn onun derecesine 
göre az veya çok tesiri olmasm. Ma· 
neviyat daima methaldardır. Sıhhat 
ve ~indegimiz Üzerinde daima itimat .. 
ki.r bir hiı ile ne§eyap olmalıdır. Ma
neviyatı yükaelmit ve tatmin edilmit 
kimselerin bir çok vücut hastalıklann· 
dan kendilerini muhafazaya sebep o· 
lur ve bir takım ufak tefek rahatsız· 
lıklara böyle hazırlanını§ maneviyat 
gözü ile bakılırsa onların hiç ehemmi· 
yelleri kalmaz. Zira ne,e, keyif, ümit, 
itimat onların derecesini haddiasgari· 
ye indirir. 

İtte teptilhavalann ahvali ruhiye
mizde hasıl ettiği böyle bot tesirler u
yandırdığı li.tif duygular sayesindedir 
ki kıymeti pek büyüktür. Daima bi
zimle beraber bulunan bir takım en
dite ve düıünceler teptilhava yerlerin· 
deki yeni intibalar yeni hisler ve yeni 
cbıyııular sayesinde bertaraf edilmiı 
olur. Hi.aılı bu gibi yerlerde bulunan 
kimselerin etrafındaki tabiatin bin bir 
ıekilde gösterdiği renklerden, deniz
den, kırdan zevkalarak eğlenir, nete
lenir. 

Bu yenilik ve zevk, ti.di içinde ge
çen hayat şehirlerin ve yevmi vazife 
ve itlerin verdiği kaygu ve arkrntrlar 
ve tabnin edilmiyen emel ve ihtira ... 
larla ruhumuzun paslanınıı köteleri 
ve tozlanmıf höcreleri temizlenir. Bu 
itibarla fikir ve taaavvurlarımıza aer
best bir cereyan vermeğe kadir oluruz 
ki asri istifadeyi bu şuretle temin et· 
mi§ oluruz. Zir.a arzu ve kararlardan 
ziyade yükaelmit bir maneviyat haki· 
ki selll.metifikri temin eder. Ve bu sa
yede haatalrklarm savletinden kendi
mizi masun bulundurmıya muvaffak 
oluruz. Hatta savleti halinde bile 
marazı yenmiye muvaffak oluruz. 

Alelade hayatta kadm erkek olsun 
rublan ya gıdadan mahrumiyete mab
kUın halde yaıar veyahut onları bo
zuk ve kusurlu bir takım edebiyat i· 
le gıdalandrrmağa mecbur kalır. Sa
hillerde, kırlarda sakin yıldızlar altında 
mavi sema tahtıada litif ve serin esinti .. 
lerle yelpazelenen sahillerde uzanıp yat· 
mak, tabiatin bütün güzelliklerile be
zenmit böyle bir yerde ruhumuz yeni· 
den hayat bulur ona bu yeniden doğ• 
mak ve canlanınak kudretini tepdi. 
lihava verir. 

BüyÜkada 
~~~~~~~....:D:::;.:.;.r.ŞOKR'!._ !im--KADIKÖY __ _ 

" ~AıNT - JOSEPH,, 
Fransız Lisesi Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene eyliilün 1 lnci pazar
tesi günü tedrisata. baılanacaktır. 

2 - Kayıt muamelesi pazartesi 
gününden maada her gün ıabah sa
at dokuzdan 11 buçuğa ve aktam 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 

3 - · tık tahsili bitirip ıabadet
name alan talebe orta sınıfına gir
mek için evveli. ihzari amıfma ka .. 
bul edilecektir. j 
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kadar söyliyeyim ki hareketinize bir 
misal daha gösteremezsiniz. Çıktığı .. 
nız, seyahat, uğradığınız mazeret bizi 
ali.kadar etınez. Y alnrz okuyucularını 
za karıı dikkat ve riayete mecbur ol• 
duğunuz bir takım VflZİfeleriniz oldu .. 
ğunu da unutınamanız li.zımdrr. Bu 
huyunuzda devam ettikçe çok ıeyler 
zayedeceğinizi siz dütünmeaeniz bile 
aizi aevenler müteeaair olurlar. Eser
lerinizi bu çirkin tarzda neıretınek· 
tense hiç etmeseniz daha iyi edersi· 
niz.) 

Okuyucularınızdan birisi 
• • • 

Be1inci mektup: 

(Milliyet gazetesi müdürlüğüne. 
Muhterem efendim. Yayla Kızı gene 
ve bu sefer daha medit bir sükut ve 
fasılaya uğradı •• Elinizde olan veya ol 
mıyan sebepler bizim için mevzuu ba
his değÜdir. Biz gazeteleri bili. ücret 
takip eden karilerden değiliz. Tama· 
mını almadığınız bu gibi eaerleri bir 
daha tefrika etmemek.liğiniz menfa· 
atiniz iktizaaından olduğunu söyleme
ğe bilmeyiz lüzum varını? Teeuürle
rimizi arz ve ademi tekerrürünü rica 
ederiz muhterem müdür Bey.) 

Karilerinizden: 
Melahat, Nali, Ekrem 

••• 
Öteki mektuplarr netretmiyo -

rum. Bu kadarı bile bir muharrir 
için acı bir ders olmağa yeter. Ne 
ıöylecem hak kazanamıyacağımı 
biliyorum. Benim için yapacak en 

Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .• 

1 inci liste 
MAHiYET; (Özlük) mi.ni.srna ge• 

lir. Bir itin (içyüzü) nü ifade eden 
kelimedir. Örnek: 1. - (Meselenin 
mahiyetini bir türlü anlıyamadon) 
yerine (içyüzünü bir türlü anlıyama· 
dım) . Örnek: 2 - (Bu hareket, ma· 
hiyeti itibarile hayaiyetıikendir). ye
rine (Bu gidiı, veya bu yapıf, özün· 
den çirkin ve onor krrrcrdrr) . 3 -
(Meselenin mahiyeti bir hiçten ibaret• 
tir) yerine (itin özü, veya içyüzü, bir 
hiçten baıka bir ıey değildir). 

HUVJYET: Bu kelime arapçaıla 
(O) işaret zamirine ait olan (Hüve) 
edatile maıtariyet manasını lazam. .. 
mun eden (yet), yani türkçe (lik) 
li.hikasrndan müte,ekkildir.Ve (o'luk) 
diye tercüme edilebilir. Fakat (Hüvi· 
yet) in istimal ıekli, daima ıahım Öz· 
lüğünü gösteren bir mana ifade etmek 
te olmasına binaen bunu, (kimlik, 
benlik) suretinde kabul edebiliriz. 

Örnek: 1 - (Hüviyet varakası ib
raz edememektedir.) yerine (benlik 
kağıdını gösterememiıtir.) 2 - (HÜ· 
viyeti tetkik edilmek lazımdır) yerine 
(benliğini araıtrrmak li.zımdrr) . 3 -
(Hüviyetinizi ispat ediniz) yerine 
(kimliğinizi tanıtınız) denilebilir. 

HADiSE: (Doğuk) manasına kul· 
!anılabilir. Kelimenin arapça mefhu
mu, esa.aen yoktan var olmak; sonra .. 
dan vücuda gelmek manumı tazam
mun ettiğine göre (doğuk) bu kelime· 
ye karırlrk olabilir. 

VAK'A: (Olağan) kelimeaile ifade 
edilebilir. 

Omek: 1 - (Mazinin sinesinde bir 
çok hadiseler metfundur) yerine (geç. 
mit çağların bağrında bir çok doğuk· 
far ııömüktür.) 2 - <En muzlim vak'a
lar muvacehesinde Türk polisi, daima 
muvaffak olmuıtur.) yetine (en ka
ranlık olağanlarla yüzleıen Türk po
liai, her çağ üst gelmittir) denebilir. 

Hüli.sa: 
Mahiyet: Özlük; içyüz . 
Hüviyet: Benlik, kimlik. 
Hadiae: Doğuk. 
Vak'a: Olağan. 

lstanbul Poli• mektebi Dahiliye ı 
1 inci k. 

Derui§ EMiN 

• •• 
1 - Hadise: Vuku bulmak • (Beli

riı) Keyfiyetlik • Vuku bulut. 
2 - Vak'a: (Olagan) cereyan •· 

den macera, mes'ele. 

3 - Vi.kıa: Hakikaten· doğnıluk
kuıursuz. (düzlük) (savatla) böyle 
oldu. 

4 - Hadisat: Hadise • kaza • fe
laket • ha.ı (hallik > c • > 

5 - Vukutat: Geçen eıyler (gerçek 
lik). 

6 - Vakiat: it • amel • mevcut o
lan ıey • aahi • ( aabilik) gibi. 

Niıantaı: Ceuat Saik. 
Hadise, Hadisat: Oluıma. 
Ay tutulması semavi bir olupnadır. 
Hi.diaatı hikemiye • Fizik olutma· 

lan. 
Vak'a : Doğanak. 
Bu tarihi bir hi.diae (ekseriyetle 

vak'a deriz) dir. 
Bu tarihi bir doğanaktır. 
Vakıa, vakıat: Olaıran. 

(*) Fena ve iyi bir hadise ve tan 
da olabiilr. 

l,_R_A_D_Y __ o___.I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gram c fon 
19 Cennet Hanım 
19,45 Hazım bey tarafı aclan Kar••Ö• 
20.30 Udi Sabaha tti n be ,. Kemani Noh..r af. 

refakatile Hamiyyet Harum 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu Aj.ınaı, Borsa haber.i aa.at •J•rt 

ANKARA. 1538 m . 
12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkealraar. 
19, : Dans rnuaikiai. 
20,15 : Ajana haberleri. 
VARŞOVA. ıcıı m . 

19,35: Hafif lıavalar •• t arlalar. 21,SO: Haber• 
ler. 22,10: Hafif muaild. 23: Daııa muıilü. 23,41 
da•amt.. 
BUDAPEŞTE. S50 m. 

21,05: Konser. 22,30: Haberler. 22,SS: Pirano 
kon••ri. 23,30: Haberler. 23,40: Şarlalı Sisan 
musilôai. 

ViYANA, 518 m. 
21,35: Muhtelif. 22,45: Haberler. 22,Mı Dana 
plaktan. 

MILAN O • TORINO • FLORANSA 
20,45: Plalc. - Tiyatro. 24: Haberler. 

PRAG 488 m. 
20,15: Voldan'ın eserlerinden konıar. 20.25: 
Münlt.abe. 21: Piyano konseri. 21.25: Konser. 

ROMA, 441 m.. 
21,05: Pli.le:. 21,35: Salieri'nia esarlerind• "La 
arotta eli Trofonio., operaaL 
BOKREŞ, 394 m. 

18: Hafif muajJU. 19: Haberler. 19,20: Al.:ıam 
konaeri. 20,25: Mitil muaik:L 21: Kamu kon
aeri. 21,50: FJüt aolo. 22,ıG: Vi1olonael ile 
parçalar. 

BRESLAU, 325 .._ 
20: Milli netriyat "Senfonik konser,,. 21 ı Düa 
ya aiyaaetine bir nazar. 21,25: Pi7ano konseri. 
22,15: Bruckner'.in ıenfoniıi. 24,15: Şjn.mmeJ 
m.uaiki•L 

Gayrimübadiller kongresi 
Gayrimübadillerin senelik kongre

ıi dün öğleden aonra Halkevi aalo
nunda toplanacaktı. Fakat ekseriyet 
hi.arl olmadığı için kongre 5 eylw ... 
lr gününe brrakılmııtır. 

JJJi[liy~t 
Aarm umdeıi ''M l L L l Y E T" tir. 

Tiirlc:i1• içia Hariç içia 
L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
8 ff 7 50 ı4 -

~.~----~~-(~4'---~~~28----~~ 
Gelen nrak a•ri Yerilmez.-- Müddeti 

&•ç•a. nilahalar 10 kurutlur,- C.aaete •• 
matbaaJ'a ait itl•r için müdiriyete mü.· 
racaat edilir. Ga zetemi. ilinlann mea'u
liyetini. kabul etmu, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy Aakeri Raıat Merkeai.ndea. Ye

rilen malU.mata söre buıün ha•• açık •e 
mutah.a....-il rü21irh olarak dınam edecek-

t~ 1 22-8 -933 tarihinde ha ... a tazyiki 755 mi-
limetre, en fa:ır.la aıcakhk 29 en u 17 de
rece kaydedilmiıtir. 

Vukuat: (Zabıta iılerinde) Olan· 
biten. 

Aksaray : Nadi Eni. 

Mukabiller türkçe olmalı 
Biz anketimize gelen cevaplan aıra 

ile neırediyoruz. Fakat bir okuyucu· 
muz bize gönderdiği mektubunda bir 
noktaya tema• ediyor: Diyor ki: (A· 
çılan anketten maksat, yazdan kelime 
fere türkçe karırlrklarını bulmaktır. 
Halbuki neıredilen bazı cevaplarda 
kelime mukabili olarak gene arapça 
veya farsça kelimeler gösteriliyor. Me 
aela Şart mukabili olarak (li.zun, ka 
yrt, yemin) ııibi üç kelime göaterilmiı 
tir. Maksat ııazetede isim yazılması 
değil, anketin gÜttüğü gaye yolunda 
yurttat!arın bilgilerinden istifade et
-mektir." 

Hayat 

Sigortalarınızı Galıtada Ünyon Hanında Kiin 

SİGORTASINA yapbrmız. ÜNYON 

Tiirkiyede billfa11la icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON • 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaptırmayınız. 

4908 

dürüst it, bu (Yayla Kızı) nı bitir
dikten sonra artık ba9ka bir eser 
yazmamaktır. Hiç olmazsa saygı 
değer okuyanlarımı, fU dünyadan 
gider ayak, daha çok incitmif ol
mam. 

Aka Gündüz 
••• 

(Yayla Kızı) nın tefrikasının la 
ırılasız ve teahhürsüz bitirilmesine 
gayret olunacaktır. 

MiLLiYET 

47 No.lu tefrikanın devamı 
Onun içindi ki kendini bir ben

lik geçiriti ile Petek'in benliğine 
geçirmek istiyordu. 

Bir gün Petek sanat denilen ve
fasızlar, kahpeler ve hainler ka· 
lesini zaptedecek olursa burçların
da sallanacak deha bayraiJnda 
kendisinden de bir renk buluna
caktı. 

Ve bunun ilk müjdesini dün ge
ce almı9tı. Müessese bir (Yayla kı
zı gecesi) tertip etmifti.Petek ken 
di gecesinde bildiği parçalan oku
du. Herkesi çıldırtan köy danaları, 
alafranga numaralar yaptı. O ka
dar çok alkışlandr, öyle çok 1 _azan· 
dı, sevildi, öpüldü ki küçük yüre· 
ğinden içine bir ses aktı, birdenbi
re koftu, yüzlerçe gözün önünde 
üstadın boynuna sarıldı ve ağla-

mağa batladı. 
Bazı hanımlar bunun bir sinir 

aksesi olduğunu sandılar. Bir ta
kım beyler tımarıklığına verdiler. 

Ve yalnız üstat, yalm:ı bar oros
pusu Nihal, yalnız Petek, yalnız 
9air deli Mualla, yalnız titman Ma
car kansı bunun ne ve neden oldu
ğunu biliyorlardı. 

Oatat bir beyaz balmumu külçe
si halinde olduğu yerden kımıldı
yamamıftı. Gözünde yqlar vardı. 
fakat içine akıyordu. Bütün haya-

. tında olduğu gibi. İçinde mutlar, ae 
vinçler vardr. fakat fıtkuamıyor
du. Dehasında olduğu gibi. 

itte birinci müjde bu idi. 

Hayatta,göze görünen bir tenasüh 
oluyordu. Yaylanın genç kızında 
Uludağın ihtiyar çocuğu yeniden 

· doğuyordu. 
Bir derunilik yapmakta idi: O 

bende azalıyor, ben onda çoğalr
yorum. Ebedilik sırrı bu ise ben 
sonsuzluğun srrrma eremiyorum 
demektir. 

Bundan o kadar keyiflendi ki 
arka cebindeki yassı titesini eme
eme öptü. 

Hayattan masallar 
Yayla kızı epeyce sert bir bron

tit geçirmişti. Bar kızlarını ucuza 
("' r' ....... ,.) 
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Altı aylık kontenjan 

kararnamesi çıktı 
Takas sistemi kaldırıldı. Ne gibi eşya 

kontenjan harici ithal edilecek? 

1 Gazi ve Asuri meselesi 
1 Alevlendi 

1 
1 Uev~et Demiryolıarı idares1 ı.an ar. 1 

ANKARA, 22 (Milliyet) - Heyeti hince memlekete mal ithal etınek isti-

Türk gençliği 
(Başı 1 inci sahifede) 

rek ahlôken hu1111etli arhadaıları

nrn arhasrnda saflar t"§kil eden 
Türk gençliği onun 6'Türkiye, Türk
lerindir" parolasına aadıktır ve onu 
tatbik etmektedir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
mülakatı gazetesine bildirmektedir. 
Batvekil Kürt aşiretlerinin Asuri köy
lerine hücum etmelerine müteessif bu 
lunduğunu söylemiş ve bu hücumların 
Irak kıtaatı tarafından vaki olduğunu 
tekzip etıniştir. Dahiliye veziri son ka 
nşıklıklarm cereyan ettiği havaliyi 
gezmİ§ ve vaziyet hakkında Başveki
le malônıat göndermiıtir- Bu malu
mata göre, Irak hükiimeti maktullerin 
ailelerine yardım etmek Üzere derhal 
tetbirler alacak ve Kürtler tarafından 
yağma edilen eıyanın parasını tazmin 
edecektir. Asurileri yeni tecavüzler· 
den muhafaza için Dahiliye nezareti
ne merbut.olmak Üzere yirmi yeni ka
rakol daha ihdas edilecektir. lngiltere 
nin Bağdat sefiri Sir Haphya, vazifesi 
başına gitınek Üzere tayyare ile İn
giltereyi terkedecektir. lsviçreye git
mek üzere hareketini tehir eden Kral 
Faysal ile perşembe sabahı mülakatta 
bulunacağı tahmin ediliyor. 

Devlet Demiryolları İdaresinde teraküm eden takriben 20 
bin adet boş çimento çuvalı ile takriben 300 adet muhtelif de
mir ve ahşap karpit ve arapsabu nu fıçısı 2-9-933 tarihinde mü
sadif cumartesi gÜnÜ saat 14 de müzayede ile satılacaktır. Ta
liplerin teminat akçesini hamilen Haydarpaşa mağazasına mü 
racaatları ilan olunur. ( 4302) 

Vekilenin pazar ıünkü toplantııında yenlere müsaade verilirken bu eıyanm 
kabul edilen kararnameyi aynen bildi- kontenjan dahilindeki miktarlarının ta-
rıyorum: mamen memlekete ginniı ol:ıp olmadık-

25 - 2 - 933 tarih ve 13887 sayılı ka- larına balolınaz. Ancak bu nretle mem-
rarnameye zeyildir: lekele sokulacak mallardan (m) lıs-

1933 senesi birinci tetrin, ikinci teı- tesinde yazılı olanların bu listedeki 
rin ve birinci ki.Dun aylariyle 1934 se- memleket ve nispet esaslanm mubafa-
nesi ikinci kinun, ıubat ve mart ayları- za ederek getirilmesi mecburidir. 

Biz.zat Gazi de garplileımek ba
kımından uzun müd<iet uyuklamış 
olan milleti idare etmekte olduğu
nu biliyor 11e büyük adamın yega
ne se11gisi halk se11gisidir 11e istik
bali temin etmek için her feyden 
evvel gençliğe güvenmekte, ona is
tinat etmektedir. 

Eskişehir - Ankara arasında Esekent istasyonu civarında 
536, 600 üncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılarak tes
lim edilecek 6000 M 3 balastm kapalı zanCJ.a münakasası 14 Ey 
lôl 933 perşembe gÜnÜ saat 15 de Ankara'da İdare Merkezin
de yapılacaktır. 

na ait olmak üzere hazırlanan konten- Madde 11 - Devlet bütçesile husu- ı ı 
ian listeleri ve bu hususa ait on yedi si ve mülhak bütçelerle idare olunan da-

Tafsilat Ankara veznesinde beşer liraya aatılan şartname-
lerde yazılıdır. (4303) 

maddelik karar lcra Vekilleri heyeti- ireler ve amme müe11eıeleri ile me- İli!!Bı=o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;315;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7.A 

Din 20 ağustos tarihli toplantısında nafü umumiyeye hadim müesseseler ve Istanbulun nerele-
kabuı edilınittir. imtiyazlı veya inhisar işleten mües-

~dde 1 - 1933 ı"""ıinin son Üç ıese ve şirketler dahi mümasilleri 
arı birinci t•1rin, ikinci teırin, birinci memleket dahilinde bulunıniyen ecne- rinde ev ve apar-

TiCARET iŞLERi UMUM 
M0D0RL0G0NDEN: 

kanun ile 1934 senesinin ilk üç ayının bi malı ihtiyaçlannı !dahil veya hariçten 
(_ikinci kanun, şubat, mart) kontenjan tedarik hususunda hususi Jahll ve mü- tıman yapılacak?. 
lısteleri bu kararnameye bağlıdır. esseseler gibi umumi hükümlere ti.bi-

Madde 2 - Bu kararnameye bağlı dir. 
(a) liıte11nde yazdı "!Ya kontenjan kay- IM\ıdde 12 - Yeniden tesis ve yahut 
dile mukayyet olmaksızın memlekete it- tevıi edilecek ımai müesıeselerle it-
hal olunur. lebne müeııeıeleri ve bilômum maden--

Madde 3 - Bu kararnameye bağlı ler ihtiyacı için lüzumlu olup hariç-
( v) listesinde yazılı eşya siparişlerin- ten getirilecek olan her nevi tesisat, ma-
den evvel ait oldukları vekaletlerin izini kineler ve inıaat malzemesi lktısat ve-
alınmak şartile kontenjan harici mem- kil.etinin teklifi ve icra vekilleri heye-

(Başı 1 inci sahifede) 
yette kalacaktır. 

Şimdilik şelıir içinde beton inşaat i
çin azami irtifa ( 15) metre olarak teı
bit edilmiştir. Fakat (15) metre irti
fada bına yapılabilecek yerler çok az
dır. 

Kral Faysal Londradaki lrak ıefa
rethanesine gönderdiği bir telgrafta 
diyor ki: "lrakta ahvalin normal ha
le avdet ebnİf olmaama ve sıhhatinin 
bozulduğuna rağmen, İngiltere sefiri
nin Bağdada muvasalatına kadar ha
reketini tehir edeceğim. Fakat daha 
fazla endişeye hiç bir sebep yoktur.'' 

Teminat verici görünen bu telgrafa 
rağmen Jngiliz hükUmeti aon hidiae
ler etrafındaki tahkikatıru tamika lü
zum görmü§tür. Londradan verilen ma 
lfunata göre, !rakın istiklalini Millet
ler cemiyetine tasdik ettiren lngiltere 
Irak krallığındaki i§lerden kendisini 
meaul addetmektedir ve sefirinin va .. 
sayası dinlenmediği takdirde !rakın 
dahili itlnerine karıımağa hakkı ol
madığı halde müdahalede bulunacak
tır. 

30 İkindteşrin 330 tarihli k:ın.un bük üml.erine göre tescil edilmiş o.lan ecnebi 
şirketlerinden Fransız tabiiyetli (Et-ahfüı man Orozdi Bak - Etablİ.s9ement Oxosdi
Bak) şirketi bu kere müracaatla Türkiye umumi vekili Mösyö Jozef Bak'a iLiveten 
ve müctemi.an vaz" ünzaya salahiyettar olmak ve §irket namına yapacakları i§luden 
doğacak davalaroa bütün ınalıketnelerde dava eden, edil..., ve üçüncü şahıs sıfatla
ril.e hazır bulunmak üzere Arthı..r Maier ve Paul Raad Efendileri tayin eylediğini 
bildirmiş ve lazımı:elen vesikayı vermişti r. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun gö
rülmüş olmakla ilan olnmur. (6622) 

lekete ithal olunur. tinin karariyle kontenjan harici ithal 
Madde 4 - Bu kararnameye bağlı olunur. Bunlardan idare, muamele ve 

(f) listesinde yazılı eşya birinci mad- mürakabe itibariyle diğer bir vekalete 
~ede yazılı altı ay müdd'et zarfındaki bağlı olan müesseselerin bu ihtiyaçları 
ıthalat kıymetleri mecmuu altı yüz bin ait oldukları vekaletler tarafından 
~rayi geçmemek ütere Sıhhat ve iç- tetkik ve icra vekilleri heyetine arzo-
tınıai muavenet veki.Jetinin müsaadesi-- lunur. 
le, memlekete ithal olunur. Sıhhat Ve- Yeniden tesis veya tevsi olunacak 
kaleti ithalinde zaruret gördüğü ilaç- sınai müesseselere ve itletme müesse-
~ar için bu milctarın haricinde ayrıca ıelerjle madenlere celbedilecek tesisat 
ıtbal müsaadesi verebilir. ve makinelerin kontenjan harici ithali 

(f) bstesinde dahil olmayıp Sıhhat için alakadarların en az üç ay evvel lk-
Utnumiyeye lüzumlu olduğu Sıhhat ve bs.at veki.letine veya müessesenin bağ-
lçtimai Muavenet vekilletince tahakkuk h bulunduğu vekillete müracaatları ve 
eden mevat (f) listesinde dahil imit gibi bu tesisatın verimli ve ilrtıaaden fay-
Sıbhat veki.letinın müsaadesile konten- dalı olduğunun ali.kadar vekô.letlerce 
ian harici ithal olunur. yapılacak tetkikat neticesinde tahakkuk 

Madde 5 - Gümrüklü veya güm- edip lcra Vekilleri heyeti kararma ikti-
riiksiiz poıta ile gelecek olan serom, ran etmesi lazımdır. 
aıı ve tıbbi müstahzarat nümuneleri Madde 13 - Müessesat ve ticaret-
Sı~hat ve içtimai Muavenet veki.letinin hanelerin bila bedel tevzi ettikleri ve 
nıusaadesile memlekete ithal olunur. reklam mahiyetinde olan eıya ile ce-

Madde 6 - Bu kararnameye bağlı maatlere hayir ve spor cemiyetlerine 
Cm) listesinde yazdı etyanın birinci !et· teberrü ıuretile gelen etya lktısat ve-
[in, ikinci te,ırin ve birinci k8:nun ay· ki.letinin tensip ve tasdik.ile konten· 
arı iç.ın verilen konten;"\n mıktarları jan harici ithal olunur. 
bu malların menıeleri olan memlek!t- Madde 14 - Birinci maddede yazı 
ler ara11nda bu listede yazılı oldugu lı listeler 1 Haziran 1929 tarih ve 
".eçhile taksim olunmutlur. (m) liate- 1499 numaralı kanuna bağlı ithalat u-
•~nin ikinci üç aylık kontenjanlan ikin· mumi tarifeıi numaralarına göre tan· 
CJ tel!rinin 20 ıinde ilin olunacaktır. zim edilmiıtir •• 

Madde 7 - Gümrük ve inhisarlar Madde 15 - Takas sistemi kaldırıl 
Yeki.Jeti konte~jan li~tesinde yazdı Ü- mıttır. Şimdiye kadar netredilmif olan 
Çer aylık yekunları, aıt oldukları aylar kararnamelerin takasa ait hükUınle-
Ye (m) listesinde yazılı üç aylık yekun- ri Jağvedilmittir. Bu kararnamenin 7' da ait o!d.ııkla~ meml.~ketler ar~- neıri tarihine kadar vekaletlerle ya-
ında her ay ıçın muıavat uzere taksım pdmıı olan mukaveleler hükumleri 

eder 
,; . . mahfuzdur. 

1 •• ifadele 8 - M lııtesınde yazılı mem- Madde 16 _ 13887 numaralı l<a-
el:.etlere ayrılmıt olan etyanın o mem

leketler mamulat ve mahsulatından 
bulunması ve bunun isbat edilmesi ıart· 
in-, 

Madde 9 - Bedelleri tamamen Türk 
l>ara11 olarak Cümhuriyet Merkez Ban
kasına yatınlmak ve dövizleri Mer
kez Bankasının makbuzu tarihinden iti
h;-ren altı ay sonra tesviye edilmek tar
tıle umumi kontenjan listesinde ve 
<m) listesinde yazılı e§yayi kontenjan 
?"~tarlan haricinde memlekete sokmak 
lllıyenlere müsaade olunur. 

Ancak bu ıuretle memlekete aokul
Dıasına müsaade edilebilecek etY• mik
tarları mecmuu (m) listesinde yazdı 
olan maddelerden ilk üç aylık ıniktar
la-:-ın birer mislini ve umumi konten .. 
ianda yazılı olan maddelerden altı ay
lık miktarlann ikişer mislini geçemez. 
lıu suretle mendekete ithal edilmek 
i~tenilen etyalar için gümrük idarele
rıne müracaat olunur. Gümrük idare. 
teri Gümrük ve inhisarlar vekaletince 

l.ndilerine aynlmıı olan kontenjan 
m ktarlarıru alikadarlar arasında tak
•iın ettikleri uıul veçhile bu müracaat· 
11arı dahi talipler arasında taksim eder-
cır. • 

. '!aksimden bakiye kalırsa o aym yir
tnıııne kadar taksime devam ederek ar· 
lan veya ~ksik kalan miktarlan bir 
<ehel halinde tanzim ve her ayın yir
minci günü akşamı Gümrük ve inhisar
lar vekaleti namına postaya tevdi eder
ler. 

rarnamenin 1 O uncu maddesinin ikjn. 
ci fıkraaiyle 12, .16, 17, 29, 32, 34 ün
cü maddeleri ve 1388 numaralı karar 
namenin 7 inci maddeaiyle 14431 nu
maralı kararnamenin 2, 6 ncı madde
leri ve 14031 numaralı kararname kal 
dmlmıttır. 

Madde 17 - Bu kararname netri 
tarihinden muhteberdir. 

Takas muamelesi 
Durduruldu 

(Başı 1 inci sahifede) 
nedilmediği gibi, takas komisyonu da 
liğvolunmamıtlır. Esasen, hüı.timet, 

takası kaldırmak arzu ettiii zaman, bu
nu üç ay evvel alakadarana tebliğ ve 
ilin etmeyi taahhüt eylemiıtir. 

Gelen emirde, takas itlerinin sadece 
durdurulması yazdı olduğundan bunun 
sebebi alakadar §ehrimiz mahafilinde 
tamamile izah edilememektedir. Bunun-
la beraber, bu emrin bir kaç rneıele i
le alakası görülmektedir. 

Müstakbel şehir planında en ziyade 
lstanbul cihetinin Sarayburnundan 
Eyübe kadar uzanan hat üzerindeki gü
zelliği nazarı ıtibara alındığı için bu 
hat üzerinde!s.i altı tepeye ve civarı

na (9) metreden yüksek bina inşa edi
lemiyecektir. Bu tepeler Sultanahmet 
Beyazıt, Edirnekapı, Selimiye, Süley
maniye, t.yÜptür. 

Fatih te lstanbulun yedinci tepesi 
olmakla beraber, burası bu kayıttan 

müstesnadır. 
Talimatnamede Beyoğlu ciheti için 

tahsiıen bir kayıt konulmuş değildir. 
Taksim, Maçka, Şişlı ve cıvannda a
partunanlar inta edilebilecektir. Anca" 
irtifaları azami on bet metre olabile
cektir. r akat apartımarun cephesi bu
lunan yol cadde değil, sokak iıe apartı
marun irtıfaı ( 15) metre değil, ancak 
sokağın geniıliği kadar olabilecd<tir. 

Maamafih, irtifalarda binanın cephe 
geniıliği de nazarı DLl<ı<ate alrnacaktır. 

.... ephe genişliği '" I metreye kadar o
lan inşaatta irtifa ancak 7,5 metreye ka
dar yiıkselebilecektir. 

Henüz kat'i istikametini almamış, 
yeni açdan sokak ve cadde üzerinde ya .. 
prlacak hinaların irtifalan azami 9 met
re olacaktır. 

Yeni talimatnameye göre, deniz ke
narında on metrelik sabada hiç bir in
ıaat yapdamıyacak; ancak otuz metre
lik sahada da bir katlı binalar inta edi
lebilecektir. Bu bir kat azami bet met
re olacaktır. 

Belediye hududu içinde veya hudu
da yakın sayfiyelerdeki iıııaat için de 
ba%1 kayıtlar konmuştur. 

Boğazjçi Bebekten itibaren ıayfiye 

addeıfilmektedir. Sayfiyelerde yollan 
teessüs ederek şekli taayyün etmit yer
lerde bir dönümden aıağı olmıyan a
razi dahilinde köşk tarzında yapılacak 
binalar için azami irtifa nihayet 9 met
redir. 

Sayfiyelerde yapılacak binalar ah
şap olursa iki tarafından beşer metre 
boş saha bırakılacaktır. Bina ki.rgir o
lursa yan taraftaki boşluklar üçer met
re de olabilir. Genişliği on bet metre 
olarak açılan caddelerde iki tarafta in
ıa edilen apartonanların aralarında 
kalan boş arsalarda ancak o caddedeki 
apartmıanlarm seviyesinde inıaat ya
pılabilir. 

Bina ruhsatiyeleri, mifa ( 15) met
re olursa belediye merkez heyeti fen .. 
niyesi tarafından verilecektir. Kanun 
ve talimatname ahkamına girmiyen 
semt ve sokaklardaki binaların şekli, 
irtifaları için, belediye mahallinde tet
kikat yapacak ve ona göre karar vere
cektir. 

lstanbulun müstakbel planı yapıl
dıktan sonradır ki her semt, cadde ve 
sokak numaralanacaktır. Bu numara
larla belediyeden in~aat ruhsatiyesi is
tendiği v~kit irtifaı, şekli, rengi, her 
şeyi dosyalara göre icrası lizım gele
cektir. ______ ___,,___ 

Yeni teşkilat 
Gümrük ve inhisarlar veki.leti bu 

:rı~ miktarları ayni ay içinde kon
_enıanı eksik olan gümtüklere verme
:~ \re bu kontenjanlardan lüzum gör .. 

1 - Yeni gümrük tarifelerinin, a-
ramızda muvakkat ticari itilaflar olan 
bazı memleketler varidatına kartı tat
bikine 1 eylUlden itibaren başlanacağı 

yazılmıştı. Bu suretle bu memleketler
den gelecek eşyadan mamul maddelerin 
gümrük resmi % 20 ye kadar, yünlü 
veya pamuklu menıuca.bn gümrük rea· 
mi yüzde 40, ipekli eşyadan % 80 e (Başı 1 inci sahifede) 
kadar artacaktır. hasrl olmadığı görülmüştür. 

uklerinin üçer ayhklannı birden tev
•ıc ve altı ay zarfında her ay istimal 
~lunınıyan bakiyeleri ertesi aylara nak-

Çay, kahve gibi mevaddın gümrük Bu vaziyet ltarşıs:nda tetkikat ya-
rüsumu da % on fazla olacakbr. pılmış ve te~kilitın ·değittirilmesine, 

Bazı tüccarın, fazla gümrük resmi vergilerin tahakkuk ve tahsili noktai 
vermemek için takas mukabilinden ve nazarından, lüzum görülmü,tür. 
ıimdiki gümrük tarifeleri üzerinden nok- Bu maksatla yeni teşkiütta malmü-

İş Bankasında tatil 
Türkiye lş Bankasmd~n. 
Bankamızın ilk açılma devlı yılı kut

lularunası dolayısiy!.c 26 Ağustos 933 

oumartesi günü İstanbul ve BeyoğJu şu
belerimizle Kadıköy ajansımızın ~alı 
bulıuna.cağım muhtıe.rem müşt..-Herimize 

aaygılarımız.Ja bildiririz. 

Dr. IHSAN SAMİ 

BAKTERiYOLOJİ 
l.ABORATUV ARI 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nazarından (Wauerman ve Kalın 

teamülleri) kan küreyvatı sayılması. 

Tifo ve ısıtma hastalıktan tqhisi. 
idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilatı, Oltra mikroskop~ hususi a
şılar iıtihzarı. Kanda üre teker. 
Klorür. Kolleıterin miktarlannın ta
yini. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

Şimdilik lrakta vaziyet müphemdir 
Londradaki Irak sefarethanesi Irak 
bayrağı altında toplanan gayri mun
tazam Kürt efradı tarafından 700 A
wrinin katliaın edildiğine dair gaze .. 
telerde çıkan haberi tekzip etmittir. 1-
rak hükUınetinin ifadesine göre, lv
riyeye gitınek üzere hududu geçmiş 
olan Asuriler tekrar geriye dönmek 
iatemiıler ve müınanaat görünce hu
dudu bekliyen Kürt müfrezelerine hü
cum ederek, uzun bir müsademeden 
sonra 25 Kürt öldürerek kendilerine 
yol açmışlardır. Ne bir kadın, ne bir 
çocuk katledilmit değildir. Gene Irak 
makamatından verilen malUmata gö .. 
re, bu hadiselerin se~eplerinden biri 
de Fransızlardır Asur•ler hududu geç 
tikleri zaman ellerindeki silahları a
lan Fransızlar, dönüşte ailihları gene 
kendilerine iade etmitlerdir. Bundan 
maada Aaurilerin baıında patrikleri 
Mar Shimun bulunuyordu .• Patrik A
surilerı lrak hükiimeti aleyhine hareke-

1 

5165 

--.-.-.-~-1-ı-ta_n_b_u_l,-G-al_a_t_a_-: 

te et ik etmittir. 
Patrik nasıl çıkanldı? 

Patrik ayın on dokuzunda Irak top 
r kJyından çıkarılmıştır. Ailesile be
raber hır İngiliz tayyaresine bindiril· 
111itt,·Hayfaya ve oradan Kıbrı58. gön-
derilmittir. lngiltere hi.ikfuneti Patri
kin Kıbrıata oturmasına müsaade et
miştir. 

Patrik lngilterede tahsil görmiiftür 
Umumi harpte Türkler aleyhine vazi
yet almıttı. On iki yatından beri pat
riktir ve timdi de ancak otuz yatların 
da vardır. Bilhaasa lrakta ekalliyette 
bulunan hıristiyan Asurilerle metgul 
bulunuyordu. A•uriler Milletler cemi
yetinden istiklal talebinde bulunmut
lar, fakat taleplerini kabul ettireme
miı.Jerdi. O :ı:amandan beri Irak ma
kamatı ile daima hali ihtilafta idiler. 
Memleketteki diğer ekalliyetler gibi 
istedikleri hukuka nail olamıyorlardı. 

Patrik lngilterede çok popüler oldu 
ğu için tardedilmesi hoı görülmemiş
tir. 

lrRktaki hadiselerin en doğru tek
li görünüıe nazaran şöyle olmUştur: 
Kürt müfrezeleri Asuri köylerine gir-
mişler, erkek, kadın, çocuk 700 kiıiyi 
öldürmüşlerdir. 

Diğer taraftan Suriyede de bir kı
srm Asuriler vardır. Dağınık halde ya 
§&yan bu Asurilerin hududumuza ya 
kın mıntakalara yerleştirilmek isten
diği haber verilmektedir. Suriye ile 
komşul~k münasebetlerimiz iyi olduğu 
için Fran.sızların hududumuz yakınına 
yeni teşevvü§ unsurlan getirecekleri 
zannedi1eanez. • 
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İtizar 
Münderecahmız.m çokluğu dola

J..Sile radyo sahifesini yapamadık. 
Muhterem okurlarımızdan özür di

1 Leyli ve N ebari 

Avusturya; Sea Jorj 
Orta kız mektebi Ticaret ve lisan 

İhzari şubeleri vardır 
9 Eylülde ikmal imtihanlarına 

ve 11 eylülde derslere başlana
caktır. Pazar •e cumadan maaca 
21 Ağustostan itibaren taleb! 
kavdına b'.i5la'lmıştır. [6583] 

Muhasebeci aranıyor 
Muhasebe işlerinde çok teıccübc gör

müş ve mühim bir şirketin Anadoluda

ki şu.besinde muhasebe muamelatını ted
vire liyakatlı, mutlaka fraruıızca bilen 

bir Türk muhasebeci aranıyor. Fransız

cadan başka almanca dahi bilenler ter
cih olunur. ALikada.rıla.rm (S.S.) rumu
zi~ İstanbul 176 No. posta kutusu air~
sin e yazma!Mı. (6553) 

5690 

Darüşşafaka Lisesi Müdür
lüğünden: 

Mektepte tane ve okka ile 
satılacak eski, kitaplar, eski el
biseler, kunduralar ve sair lü
zumsuz eşya müzayede ile sa
tılacağından talip olanların 23 
Ağustos 933 çarşamba gunu 

saat 15 de mektebe gelmeleri. 
(4307( 5720 

l etnıeğe saliıhiyetlidir. Gümrük idare-
e. 

t r~n~e yapılacak kontenjandan mahsup 
ler•-san resimle lüzumundan fazla eşya it- dürlükleri de kaldınlmaktadır. Bunun 

hal etmek istediklerı görülmektedir. yerine kazalarda tahsilat ve tahakkuk i&;;;~=,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;otBI• 
Takas işlerinin durdurulması buna ma- memurlukları ihtas olunmaktadır . Bu 

ZAYİ - Bcşiktaşta BeyoğJ.u 20 nci 

ilk mektepben almış olduğum şahadetn.a

memi yangında zayi ettim. Yenisini çı

karacağ~ eskiı;inin hükmü yoktur. 

· ômer Hiui (6620) 
arıhinden itibaren alakadarların azami 
!~ . !rİİn zarfında malın ırümrükten ge
·~•il....,.i için icap eden muameleleri bi
lİrtn.it ve resimleri tediye etmit bulun

hal bırakmıyacaktır. memurluklara: ı.tanbul tahakkuk me- Fabrı"kalar 
2 - Kontenjan listeleri, ihtiyaç na- dürlüğüne Adana defterdarı Talilt Is- vererek kullanmak zaruretinde kalmıt· 

zarı dikkate alınarak hazırlanmaktadır. tanbul tahsil müdürlüğüne Ankara' def- B l d" d !ardır. Bir fabrika, bilha11a mensucat 
llıalar, mecburidir. 

1• Gümrük idareleri dahi muamele •
"kadarlar tarafından muntazam takip 
edilmek tartile bu muameleleri müra
~~t tarihinden itibaren ayni müddet 
~Çınde bitirmeğe mecburdur. Ancak eı
" ilnın kimyahanede tnMil ve muayenesi 

• tarifeye sureti tatbikinde ihtilaf 
"ukuu gibi gerek gümrüğün ve gerek 
;'Ya sahiplerinin kusuruna atfedilmi
b ecek sebepler hadis olduğu takdirde 

1 u?fardan doğan zaruri gecikme gün
et-ı YUkarıki müddete zammolunur. 

1 
Muameleleri bitirilmiş ve gümrük

ı:n &'eçirilerek hale getirilmit olan mal
C ~n bedellerinin Türk para11 olarak 
.,~tn~uriyet Merkez Hankasına yatı-

ıırma dair makbuz irae edilmedik
~~ifüınrüklerden geçirilmesine müsaade 
r"k •mez. On bef gün zarfında güm
r\ muamelelerini bitirmiyenlerle güm

l:I veznesi makbuzu tarihinden itiba· k: bi
8
" r hafta içinde Cümhuriyet Mer-

• ankasının makbuzunu ibraz et--

dınıy1enler sıralarını ve haklarını kaybe
er er. 

l Bu ıuretJe ıırası ve hakkı sakit olan
..-ın yeniden gümrüklere müracaatla 
•ıra numarası almaları icap eder. 

Madde 10 - 'l une·l °'~~d- rnaci-

Taka• suretile getirilen eıya, piyasada terdan Salim, Beyoğlu tahakkuk müdür- e e ) Ye en labrikaları günde tonlarca ıu sarfeder. 
fazla mal toplanmasını ve bu suretle lüğüne Samsun defterdarı Ali Rıza, y k 

1 1 
Metre müki.bı 11 kuruıtan su hiç bir 

paramızın bağlanma11ru mucip olmak- Üsküdar tahakkuk müdürlüğüne Yari- a a Sİ kiyor af fabrikanın tahammül edemiyeceği bir 
tadır. Yeni kontenjan listelerinin, ta- dal müdürü Amir, Usküdar tahsil mü- masraf kapm olmuıtur. Bunun üzerine 
kas işleri durdurulmak sayesinde mem- dürlüğüne "Maliye vekaleti merkez mu- (Başı 1 inci sahifede) lktısat vekaletine müracaat edilerek 
leke! ıhtıyacına daha muvafık şekilde haaebecisi Şefik Beyler tayin edilmit- gil.ne tehir htanbuldur. Maalesef bu i- sanayiin himayesi için bu kadar fab-
ihzarı ve ticaret müvazenesinin daha terdir. ti de o ıehrin belediyesi idare etmek- dakirlık yapılırken bu ıerait içinde ıu 
salim tekilde temini mümkün olacak- Bundan batka bunlann muavinlikle- tedir. alınarak sanayide kullanılamıyacağıru 
tır ri ile ihdas olunan tahsil müfettiılikle- ş· d' k ih . bildirmişlerdir. 

• • rine yüksek tahsil görmü• olan kimseler ım ıye kadar tehrin susuzlu · tı-
3 - Takas işlerinin muvakkaten • yacının mühim bir kısmım bentlerin Bu vaziyette bazı fabrikalar garip 

tatili sayeıinde, yeni gümrük tarifele- seçiKalmektedir. sulan, Kırkçe•me suyu kar•ılıyordu. fakat zaruri bir yola sapmıtlardır. Fab-
. b' kı 1 I ._ __ 1 dro 31 ağustosa kadar bitirilmi• • • 1 eli azil · dahil" d rinın ır smı 1 ey u de tatbika .,... a- olacaktır. • Şehrin bilhassa htanbul tarafında 11k rika ar ken ar en ın e arte-

nacağından ticaret cıyasırun hangi y . k"• ilk aörülen çe•meler bu civar halkına ziyen koyulan açtırmağa ve ıulannı o-
ifel 'b" ul • d 1 eru teı ..At bilha11a vergi kaçakro- ~ • . tar ere ti ı tut acagın an muame e r- hemen hemen ıusuzluk çektirmiyordu. radan temine karar vermi!lerdir. Feı-

tanhlen. nazarı ·· -kate alınarak kolay larile mücadele edecek, tabsili.t tam bir h-- fabrı''--ıı bu volda ı"lerlemı't ve 
~ - Fakat son zamanlarda bu tekil de tabii ~ ... ' 

ca kestirilecek ve kantıkhldara meydan halde yapılabilecektir._______ yolunu kaybetmittir• jeoloji mütehassm Malik Bey fabrika 
kalmıyacaktır. l t b 1 B. . . 111' M Suıuzluktan t"-•yet eden ~elce arazisi dahilinde tetkikat yaparak ar-. , s an u ırıncı as emurluğundan ....., ~· • · 

21 ağuıtostan itibaren it an ahıra yalnız hnlk iken timdi buna bir de sa- teziyen kuyusunun yeri teıbit edilmq-
kadar takas muamelesinin tatili htanbul Müflis Jorj Papa namı diğer Yorgi nayi müeueseleri iltihak etıniştir. Ter- tir. 
gümrüklerine de bildirilmit ve dün ta- F.ı>aminonda Piloti maaaso.nı t...ıvir et- kosun belediyeye devrine kadar mühim Suyu bol bir tehirde arteziyen ku-
kas esa11rıa göre ithalilt ve ihracat mu- mek üzere >f.lb idareııi:ni teşkiJ ve mua- bir kmm fabrikalar su ihtiyaçlarım yuıu açmak bazılarına biraz garip cel-
ameleleri olmamıştır. meJatı iflii.siyeyi mecrayi kanuni.sine irca Kırkçeşine ıuyundan satın aldıkları mu- miııe de Belediyeye kartı batka çare 

Takaı i•lerinin bu suretle durdurul- k .. ,_ ak ayyen miktar su ile kar•ılıyorlardı. Ter- de bulunamamı•tır. · -d. d · h" 1 · etme uz.ere a .... c hl.arın ve ikamet"""'"• • • 
ma11 pıyasa a crın ır esır yapmııtır. 5 -· kos belediyeye devrolunduktan ve bü- Belediyeye nazaran iıe lstanbulun 
B ta · ı 1 k ı;·ı mal ·ıhal" me-"'"1 olan müflisin 28 Ag" ootoıs 933 ı ı "d ·ı k · azı cır er, a as sure e ı ı Y'....... tün sular da belediyeye t"l'~fkten sonra susuz uğu geç te o sa gı erı ece tır. 
için ihracat mo.dd:lcri almıı ve bazıları Pazartesi günü saat 14 de memuriyetimi belediye bu suların menşelerini de ~ebekenin ı!enişlemesi irin 7 bin ton 
da almakta bulan~ı·J~lardı. Bunlar, ye- z.e müraca::ıtları i.13.n 0 1 ,:..t:..'1r..ır. (6643) ara,tınn•ş ve hunlardan.,. ... k·smın'n u- boru ısmarlanınıştır. Bu borular yedi 
ni emit' kar~TS!"nda telgrafla lktısat ve-- sulsüz olduğunu ileri SÜ'!"..?.rck sulo.rını aya kadar "'~lm4 olacaktır. Bundan 
k8.Jetine müra:aat eirtlişlardir. nrn k:ırarı zanneder.:.:S: odayı v..-ku;:-1 kesmi"'tİr. B-1 ... kilde l,u fa:,rikalar ıonra şebe~e ırcnişliyerek ve şehre bol, 

Fevkalade içtima 
Dilberzade Kardeşler Müessesatı Tu

hafiye Türk Anonim Şirketinden: 
Dilberzade Kardeşi.er Müesscsatr Tu

hafiye Türk Anonim Şirketi his..edara
nm 9 Eylill 1933 mrilıine müsadif <:umar 
tesi günü saat 10 da Malunutpaşada 

Mehmetpaşa hanuıda (5) numaralı dai
rede vuku bulaıcak fevkaliid.e içtima.da 
hazır bulunmaları rica ohmur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 - Nizamnamei dahilimizin 5 inıei 

maddesi IIl<ICİbin<ıe irket aermayeısinin 
tezyidi. , 

2 - Ticaret kanunuın 323 cü maddesi
ne tevfikan Şirketle muamelatr ti<:ariye
de bn.lunmaları için idare meclisi azala
rına mezuniyet verilmiştir. 

3 - Nizamnamei dahilirnizin atideki 
fıkra.sının tadili 
( ........ Şirketin temettüatı safiyei se.nevi-
yesin.den evv.,Hi hisselerin cümlesine 
ilk temettü o!Mak bedoli tesviye edil
miş olan sermayeye % 5 >tasma kifayet 
ed.coek mebliiğ, ve saniyen ihtiyat akçe
sini teşkil etmek üzere temettüatı mez
burenin % 10 nu ifraz olunduktan oon
ra yüz itibal"ile S\Jreti atiyede taksim o
lunur). 

4 - Yeniden iki mürakip tayinile üc
retlerinin tesbiti. 

Gerek asal.eten ve gerek vekaleten he
yeti u.mumiyeye iştirak odcbilmek için 
hissc>daranm taakal 50 liliıaeyc malik ol
maları ve hisse senetlerini nihayet 7 ey
Hll 933 tarihine kadar Şirketin merkezi 
idaresine tevdi eylemeleri icap od.er. 

(6635) 

lstanbul Ticaret Müdüriyetinden: 

Rehin üzerine ödünç para verenler 
hakkındaki nizamnameye tevfikan maaş 

cüzdanı üzerine ödünç para vermek su
retilc icrayi sanat etmek üzere kendisine 

mezuniyet verilmiş olan İstanbulda Vez
necileOO.. 4 rnıınaralı ticaıetlıaneyi ka

nuni ikametgah ittihaz etmiş olan Eğin
de doğmuş 1298 doğumlu Türk tebaası!lr 

dan Agqp PalaDCıyan Efendi bu kere 
müracatla ticaretgabını kapattığını be

yan ilıe teminatının iade..ini talep etti

ğinden yukarıda yazılı muameleden do· 

layı kendisi!e alaka ve ilişikleri o1an.la

nn haklarmı aramak üzere birer hafta 

fa~ıla ile yapılmakta olan üç ilandın iti· 

haren üç ay zarfında evrakı müsbiteleri· 

le mamaileybe veyahut dairemize müra· 

caatları ve bu müddetin hitamından son

ra mevcut teminat akçesi geri verilece· 

ğindıe<ı artık bu ba,ptaki talep.terin dinL•;; 

miyoceği bilinmek üzere keyfiyet nizan 
na.menin 15 jnıci maıddesine tevfikan .ilir 

olun.ur. (6616) 

Askeri Matbaa Müdürlüğünden. 

Aıkeri matbaaya iki lira günde
lilc ile bir Kartoğraf ve bir Çinko
graf ve birer lira yevmiye ile de 
bir çinkograf bir ciltci müıabaka 
ile alınacakbr. Bunlardan daktilo 
ve kaligrafi bilenler tercih olunur. 
Ağustoıun 28 nci pazarteıi günü 
imtihan yaptlacakbr. Şeraiti anla
mak ve icap eden veıai.ki ihzar ey· 
!emek üzere simdiden Süleymani
yede Askeri Matbaa Müdür Mua
vinliğine müracaat edilmelidir. 

(4325) 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cMaden bonılaıın lifli ma.deılu ve çi

mentıolu mcvadı mayiye ile haricen ik
aasına mahsua U9Ul• bakkmdatm ihtira 
için mimal edilmiş olan 17 Eylül 1928 
tıarih ve 1496 nunııı.ra.lı ihtira bemtı ü
>ıerindelti hukuk bu kerre başkasına de 
vfr veya icara ve.ri!.cceğinden bu bU&uoı
ta fazla maHlmat edinmek i•teyen ze
vatın İstan.bulda Bahçe Kapıda Taş ha 
nmda 43-48 numaralarda kain vekili H 
W. STOCK Efendiye müracaat etme 
leri ilan olunur. (6439) 

5565 
Bazı taciı·ler de, bunu ticaret odası- şik'iyet eylemişlordir. tabiaÜle tcrkos suyunu tam ücretini bol •u leccklir . 

...:.:....:~~....:..._.:._....:...:.::...:...:.::.:~:.._~~~~~:.::.::.::::....!:::.;~:!!'_1!!:!!!:..~~~:::.......ııııı~ll.ailil;ll.ll.ı......~~~~~~~~~~~~~~~~-
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İst. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanlaı· ı 

1 
Merkez Kumandanlığına mer 

but kıt' at ve müenesat ihtiyacı 
için alınacak 8890 çeki oduna 
kapalı zarfla verilen fiat paha
lı olduğundan 26-8-933 cumar 
tesi gÜnÜ saat l 4,30 dan l S e 
kadar pazarhkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlıja girecek
lerin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmalan. 

(227) (4296) 5709 
* * • 

Topçu ve Nakliye mektebi 
hayvanatı için Mayıs 934 ga
yesine kadar olmak üzere yev 
miye azami 365 kilo arpanın 
kırdınlması aleni münak••aya 
konmuttur. Miinaka- 6-
9-933 çarşamba giinü saat 14 
ten 14,30 za kadar yapılacak 
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakasa gününde belli saatte 
teminatlarile Tophanede Mer 
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (198) (4147) 

5512 

İstanbul Merkez Yollama 
Müdürlüğü emrinde bulunan 
42 No. lu hamule motörii 26-
8-933 cumartesi gibıü saat 1 l 
den l 1 ,30 a kadar pazarlıkla 
tamir ettirileceğinden şartna
mesini görmek isteyenlerin 
her g{_::ı ve pazarlığa girecek
lerin belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satmalma Komis
yonunda hazır bulunmaları 

(219) (4270) 5671 

Kuleli Askeri lisesi talebele
rinin ihtiyacı için 250 adet ye
mek tabağı 40 adet surabi 195 
adet çatal ve 243 adet de kaşık 
29-8-933 salı günü saat l l den 
12 ye kadar pazarlıkla satına
lınacaktır. Şartnamesini gör
mek isteyenlerin her gün ve 
pazarlığa girişeeeklerin de bel
li saatinde Merkez Kumandan
lığı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (221) 

4272 5672 
...... 'il 

Maltepe Askeri Lisesi için 
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) 5705 

Kuleli Askeri Lisesi için on 
kalem elektrik malzemesi pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
24-8-933 perşembe gÜnÜ saat 
l 5 de yapdacaktır. Taliplerin 
belli saatinde Tophanede Mer 
kez Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. (223) (4274) 

5706 

Merkez Kumandanlığına mer 
but kıt'at ve müeasesat ihtiya
cı için kapalı zarfla alınacak 
4530 çeki oduna talip çıkmadı
ğından 26-8-933 cumartesi gÜ 

nü saat 14,30 dan 15 şe kadar 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün pazarlığa gİrişe
ceklerinde teminatlariyle belli 
saatinde Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

(225) (4276) 5707 ......... 
Gülhane hastanesi için bet 

kalem malzeme pazarlıkla alı
nacaktır. Pazarlığı 24-8-933 
perşembe günü saat l S e kadar 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatinde teminatlarile T opha
nede Merkez Satınalma komis 
)'onuna gelmeleri. 

(226) (4277) 5708 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için 6000 kilo Bulgur 3-
9-933 pazar günü saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
sini gfü·mek isteyenlerin her ı 
gün ve münakasaya girişecek 

lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satın alma ko 
misyonunda hazır bulunmala
n. (150) (3942) 5276 ,,. ,,. ... 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 6000 kilo Bulgur 3-9-933 
pazar gÜnÜ saat 14,30 dan 
15 §e kadar açık münakasa i 

· 1e satın alınacaktır. Şart
namesını görmek iste
yenlerin her gün ve mü
nakasaya gİriıeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
fı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (151) 
(3943) 5277 

Harp akademisi ihtiyacı i
çin 180,000 kilo Arpa kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 
12-9-933 saat 16 da yapılacak 
tır. Sartnameaini - görınek is
tey~erin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin gösterilen 
saatte teminatlarile Tophane
de Merkez Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 

(191) (4140) 5505 

.. * .. 
Harp Akademisi ihtiyacı 

İçin 8,000 kilo Kuru F asulya 
12-9-933 sah günü saat 15,30 
dan l 6 ya kadar açık münaka 
sa ile satın alınacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya girişe 
ceklerin gösterilen saatte te
minatlarile T oohanede Mer
kez Satın alma komisyonun
da. hazır bulunmaları. ( 192) 

(4141) 5506 
... 41 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 3000 kilo kırmızı Mer
cimek 12-9-933 salı günü saat 
14,30 dan 15 şe kadar açık mü 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin gösterilen saat 
te teminatlarile Tophanede 
Menkez Satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(193) (4142) 5507 

*** 
Harp Akademisi ihtiyacı 

için 6000 kilo Nohut 12-9-
933 salı günü saat l S ten 
15,30 za kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır. Şartname 
yi görmek İsteyenlerin her 
gün ve münakasaya girişecek 
lerin gösterilen saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Allma Komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (194) (4143) 

5508 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 4200 kilo pilavlık pirinç 
12-9-933 salı günü saat 14 ten 
l 4,30 za kadar açık münaka 
sa. ile satın alınacaktır. Şart 
namesini görmek İsteyenlerin 
her gün ve münakasaya giri 
şeceklerin gösterilen saatte te 
minatlarile Tophane Merkez 
Satın alma komisyonunda Ha 
zır hulunmaları. (195) 

(4144) 5509 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Eylfilün yedinci günü yapdacak Polis komserliği imtihanı-

na ihtiyat zabitliği yapını§ orta mektep ve lise mezunları da ka- . ı• u t M kt b• 
bul edileceğinden talip olanla~n ~ektep şahadetnam~si, ask~~ nşaa t . s a e e 1 
vesikası ve nüfus tezkeresile şı mebden Istanbul Emniyet Mu- • .. • . 
dürlüğüne müracaat etmeleri. (4319) Ankarada inşaat Usta Mek tebme musabaka ııntıhanı ile 

------------- ; leyli meccani olarak 40 talebe alınacaktır. 

Türkiye Ziraat A> Türkvatandaşı~!!r~~~~deYrelibirilkmekt.ep 
Bankasından: =~u olmak, C) 12 den aşaiı ve 16 dan yukarı yaşta olma-

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere 
yüzer lira maaşla altısı Gal~~s aray Ticaret .kısmı ve orta tica
ret mektebi memurlarından ve ikisi orta ziraat mektebi mezun
larından olmak üzere bilmusabaka sekiz memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı Ankara ve İstanbulda 29 Ağustos 1~33 
tarihine müsadif sah günü saat dokuzda yapılacaktır. imtihan 
programı vesair şartları havi İza h~ame .A?~~ra, v~ İstan~ul ve 
İzmir Ziraat Bankalarından tedankedileoilir. Talipler buızah
namede yazılı vesikaları bir me ktupla beraber Ankara Ziraat 
Bankası Memurin Müdürlüğüne veya lstanbul Ziraat Bankası 
Müdürlüğüne nihayet 23 Ağustos 933 akşamına kadar gönder 
mek veya bizzat verınek suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. 

(3920) 5261 
~~~~~~~~~~~~~~-

Istanbul Tapu idaresinden: 
T opkapıda Sıınkeş mahalle sinde Paşabakkal sokağında l O 

No. lı Sımkeş camii müezzinine meşruta hane arsasının Atiye 
Hanıma ferağ edildiğinden bahisle muamelesinin ifası bildiril
miş ise de bu yerin tasarruf kaydı olmadığından senetsiz.t:ı~~
ruf muamelesi İcra zaruri görülmüş ve tasarrufun tesbıti ıçın 
on beş gün sonra mahalline memur gönderileceğinden mahalli 
mezkiıra tasarruf iddia edenfer İn vesaiki tasarrufiyelerile bir
likte İstanbul Tapu idaresine müracatları ilin olunur. ( 43 l 6) 

(( 

1 1 Evkar mı!tjlirlyetı iUlalar1 

lstanbul Tapu idaresinden: 
Şehreminin'de Melekhatun mahallesinde kain bila No. lu 

camii mezbur imam ve müezzine meşruta iki bap arsanın tapu
ca kaydı bulunamamasından sepetsiz tasarrufata kıyasen vakıf 
namma senede raptedileceğinde n Tapu memuru tarafından ma 
hallinde tahkikat yapılacaktır. Bu yer hakkında tasarruf iddia
sında bulunan varise 15 gün zar fmda İstanbul Tapu idaresine 
veyahut 7-9-933 tarihine müsa dif perşembe günü saat 9 dan 
12 ye kadar evrakı müspiteleri ile beraber mahallinde bizzat ve 
yahut bilvekale hazır bulunma- ları ilan olunur. 

(4318) 
~-~~~~~~-~~~~~~~-~~~ 

Akşam Erkek Sanat Mektebi 
Kayıt muamelesine başlanmıştır. 8 Eylfile kadar devam e

dilecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtlannın ye
nilenmesi ve 932 - 933 mezı.µılarınm şahadetnamelerini alabil-
meleri için 4 vesika fotografı getirmeleri-lazımdır. ( 431 O) 

Istanbul Tapu idaresinden: 

D) İnşaatçı Ustası yetişmek için lizımgelen aıhhi vasıflar
da olduğu mektep doktorunun raporiyle anla§ılmak yukardır: 
ki şartlan haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya neharı. 
meccani olarak girmek isteyenler müsabakasız alınırlar.Ücretli 
leylilik için bir ders yılı için üç taksitte 275 lira alınır . 

E) İlk mektepten yukarı tahsil görmüş olanlar da yaşları 
müsait olmak şartiyle müsabak a ihtihanma girebilirler. 

Kayıt iı:in Sultanahmette m ıntaka San' at mektebine Cu~ar 
teai, pazartesi çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar mura· 
caat etınelidir. 

Kayıt işleri 2 Eyliil cumartesi saat 12 de kapanacaktır. Mü 
sabaka imtihanı 6 Eylfil çarıam ba sabahı saat sekizde mmtaka 
San' at mektebinde yapılacaktır. 

Müsabakaya namzet olarak kayıt edilmek için: 
Mmtaka San'at mektebi müdürlüğüne verilecek bir iatida 

ile birlikte: a) nüfu& teskeresi, b) tahsil vesikası, c) aşı şaha
detnamesi, d) 4 X6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotograf, e) 
Veli ilmühaberi getirmelidir. ( 431 1) 

İatanbul Sıhhi Müe••e•eler Sabnalma 
Komisyonu Rei•llğinden: 

Tıp talebe yurdu için lüzumu olan 1350 metre yerli kuma 
şı olbaptaki farlnamesi veçbile ve 12 Eylfil 933 sah günü saat 
14 de kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya kon
muştur. isteklilerin müracaatları; (4343) 

Darülaceze 
Adet 
14 Otomobil iç lastiği 

Müdürlüğünden: 
Kilo 

25 Hurda bakır bir miktar hur
da çinko 4 oto-

34 dış ,, 478 Paçavra , mobil aksamı 
Baİida cins ve miktarı yazılı Otomobil Iastiğile hurda oto

mobil alat edevatı, paçavra ve hurda bakır, çinko ve sair enin 4 
Eylfilden itibaren pazartesi, Salı, Çarşamba günleri müzayede 
ile satılacaktır. Taliplerin yevmi mezkUrden itibaren isimleri ya 
zıh bu üç günde saat on üçten on yediye kadar müesseseye mü 
racaatları. ( 4323) 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Yıldız Merasim dairesi tamiratı aşağıdaki şartlar dahilinde 

olarak kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 
l - Keşif bedeli kırk altı bin üç yüz doksan sekiz liradır. 
2-Münakasaya girınek isteyenler· Saraylar Müdüriyeti

ne müracaatla on lira bedel mukabilinde evrakı keşfiyeyi ve 
fenni ve idari şartnameleri alacaklardır. 

3 - Talipler, tekliflerini A ğustosun yİrmİ dördüncü per
şembe günü saat on beşe kadar Milli Saraylar Müdüriye_tine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. Bu saatte? s<!nra gelecek teklı_~ler 
kabul edilemez. Saat on beşe kadar verilmiş olan zarflar muna
kasa heyetince alelusul açılarak ve münakasa kanununa tevfi-
kan en muvafık teklif sahibine ihale yapılır. (3801) 

Fatihte Mimar Sinan ı;naha ilesinde Yamak sokağında atik 
cedit 2 No. lı Mimarsinan camii şerifi müezzin süknası meşru
ta arsa"Evkaf namına senede raptı talep edildiğinden ve Tapu
ca kaydı bulunamadığından sen etsiz tasarruf ata kıyasen mua
mele yapmak üzere Tapu memuru tarafından mahallinde tahki
kat yapılacaktır. 

Maltepe Askeri Lisesi için Bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan varsa 15 
nümuneleri mevcut sekiz ka- gün zarfında İstanbul Tapu İdaresine veyahut 7-9-933 perşem 
lem tabak, sürahi, tuzluk, mu- be günü sa:at 9 dan 12 ye kadar evrakı müsbitelerile beraber 
şamba gibi malzeme 21:8-933 mahallinde bizzat veyahut bilvekale hazır bulunmaları ilan olu 

İstanbul Liman İşleri 
lnhisan Türk Anonim Şirketi İdare Meclisinden: 

pazartesi günü saat 15 de pa- (4317) 
hkla hna k Tali 1 

. nur. 
zar a ca tır. p erın ------""'"'"""""""" ............... ~ ....... """" ....... ~"""" ...... """"""""...,..._~~ 
teraitini öğrenmek üzere her -la 1500 adet Su fıpsı almacak- t Hereke fabrikasından 
gün ve belli saatte teminatla- fır. İhalesi 14-9-933 perşembe . . .. 
rile Tophanede Merkez Satın .. .. 15 t d kt Fabnkı:mızda çaı1ışmak uzere Alman-gunu saat e yap aca ır 
Alma komisyonuna gelmeleri. evsaf ve nümunesini gÖrınek caya bihakkın vakıf, Daıii.!Iün.unda.n me-

(231) (4295) zun kimyagMe ihtiyaç varoır. Tal.ip ,.,._ 
İsteyenlerin her gün ve taliple-• .. * rin ihale günü belli saatten ev
vel teklif mektuplarını T opha-
nede Merkez Satın alma komis 
yonuna vermeleri. (234) 

(4326) 

lanJaım Ağustos gayesine ka.daır tercü
mei halleri ile şimdiye kadar çaiıştıkJ.a. 
rı malıallerden aLdıkıları veS<Uk ve şeba-

detname suretlerini Hereke"de Hereke 
fabrikası müdiriyetine bir mektuıpJ" gön 
dcrmereri ilan oluruır. 

* * .. (6615) 
Ordu ihtiyacı için pazarhkla DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi mucibince hissedarlar umu
mi heyetinin afağıda yazılı meseleleri müzak~re v~ karar ittihaz ~tme~ 
üzere 25 eylw 933 pazartesi günü saat 15 te şırketin lıtanbulda Sırkecı
de kain Liman hanında idare merkezinde fevkalade toplanmıya çağınl
maıı kararla,tırılmı,tır. 

Mezk:ôr kanunun 385 ve 386 met maddeleri mucibince hissedarla
nn asaleten veya vekaleten dahili nizamnamenin 26 mcı mad~e~in~ tev
fikan toplanma gününden evvelki on gün içinde hisse aenetlerı~ı tırke-_ 
tin idare merkezine veya Türkiye ı, Bankasının merkez. tubelerıne tevdı 
ile mukabilinde alacakları makbuzu idare meclisine irae ederek duhuli
ye varakası almaları muktazidir. 

• Müzakerat ruznamesi 
. 1 - T abliııiye inhisarı itinin tir ket imiz den Fef'i dolayrsile hadis o-

olan vaziyet hakkında karar itihazı. . 
2 - Müessis hisse senetlerinden e,has elinde bulunanların şırketçe 

istirasmm karara rapb. 
3-· Müddetleri hitam bulan idare meclisi azasının intihabı. 

Harbiye ve T opcu Nakliye 
mektepleri için alınacak 203 
ton kok kömürüne verilen fiat 
pahalı görüldüğünden 26-8-
933 cumartesi günü saat 15,30 
dan l 6 ya kadar pazarlıkla sa
tın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gÜn ve pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde teminatlariyle 
Tophanede Merkez satın Alma 
komisyonuna gelmeleri. 

500 adet Su fıçısı alınacaktır. « Yapıştırma etiketlere ınah&u& usul> 

Pazarlığı 27-8-933 ~ gÜnÜ hakkındaki ihtira için istimal edilmiş ı 
saat on beşten on beş b~çuğa olan 28 Eylül 1931 tarih ve 1320 ouma 

kadar yapılacaktır, Taliplerin ralı ihtira bcrati ~rindeki hukuk bu 

1ataab1d belediy•aı 1 .tintan 1 
!cerre başkasına devir veya ;car., veıi1e- Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al-şeraitini ve nümunesini gör- ceğimkn bu bapta farla ma•lııınıat ediın- tına alman İvan Graf Efendiye ait Singer markalı 2651 No. lu 

mek üzere her gün ve belli sa- mek isteyen zevaıtm !stıruruıJ,da Bahr,. ed l 28 8 933 t · ·· ·· 
r otomobilin İkinci müzay ei o an • - pazar eaı gunu ıa-(224) (4275) 

atte teminatlariyle Merkez Sa- kapııda Taş Hanmtla 43-48 n'llmaraılar- at on do"rtte Taksimde Takse mahallinde bilmiizayede satıla
tın Alma Komisyonuna gelme- da kain vekili H. w. STOCK Efendiye 

Ordu ihtiyacı için :k:a~p::ı~lı~z:a:rf~_ı:.e:r:İ --~ __ _:_'_.:?~~~3~)~(:!4::?3::2~71).J._::m:ü:,::oa:c::;aa:t~<,::tm:"'..:ıe::,:r:.,i :_:ila::·n:.,o::.:ı.:;:un::_:ur:;_· ~(6:_4::40~) ._ı_:::ea:::g!::w ı:_:ı:"r:an::..:o:.:lun::::.:u::r·::_ _ _:(~4:.:3:.46~):,_ _____________ __.. 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene m.ah•ulü toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

izere her l•te7ene •atılmaktadır. Fiatlarımız e.•ki•I gibidir. Yani latanbul'da Sirkect istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;!11':a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en a• beı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. l.tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderfllr. Depodan itibaren bittin ma•raflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heaabına •igorta ettirilir. Slpariı bedelhıln tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beı vagon slparlt ederek bedelinin temamını peıln ödeyenler vagon baııaa bet lira 
tenzllAttan i•tifade ederler. 

Adre•: lstanbul'da Bahçekapıda Dördti.ncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: Lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

3 üncü Kolordu ilanları 

Kırklareli Aşkeri Satın al 
ına Komİşyonundan : 

ikinci Süvari Fırkuı ihti 
Yacı için 12,200 kilo Sade ya
ğm kapalı zarf usulile müna
kasası 9 Eylül 933 tarihine 
tesadif eden cumartesi günü 
saat 15 te İstanbulda Üçüncü 1 
.K. O. ve Kırklarelinde İkinci 
süvari Fırkası Satın alma ko 
rnisyonlarında yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek için her 
gi;n ve münakasaya iştirak ü
ı:ere o gün ve şaatle mezkilr 
komisyonlara müracaat edile 
bilir. Taliplerin teklifnamele
rile beraber 861 lira muvakkat 
teminat yatırdıklarına dair 
makbuzun verilmesi lazımdır. 

(3237) (4206) 5590 

:r. "'. 
K.O. kıt'aları ihtiyacı için 

· Pazarlığa konan 1430 ton odu
na talip çıkınadığından ihalesi 
26 ağustos ~33 cumartesi gü
nü saat 14,30 a bırakılınıftrr. · 
İsteklilerin pazarlığa gİnnek 
İçin tayin edilen gün ve saatte 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu 
Satmalma komisyonuna gelme 
leri. (312) (3351) 

5663 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 318 ton kriple maden 
kömürüne teklif edilen fm pa
halı görüldüğünden pazarlığa 
konmuştur. İhalesi 24 Ağus
tos 933 perşembe günü saat 15 
tedir. İşteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek İçin o gün ve vak
tinden evvel F mdıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. na müracaat-
ları. (310) (4094) 

5664 
* *. 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan 7 45 ton lavemarin kö
ınürüne teklif edilen fiat paha
lı görüldüğünden pazarlıga 
konmuştur. İhalesi 24 Ağuş
tos 933 perşembe günü saat 
15,30 dadır. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
Ve pazarlığa girmek için o gün 
\re vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom. na mü
racaatları. · (311) (4094) 

5665 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 356 ton hamam odunu sa-

tın alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 933 cumartesi günü saat 
16 dadır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün, 
ve münakasaya girmek için 
o gÜn ve vaktinden evvel te
minatlarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu satın alma komis!; o 
nuna müracaatları. (305) 

(4200) 5585 

Konya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı i 
çin 426,000 kilo kok kömürü 
kapah zarfla münakasaya 
konınu§tur. İhalesi 2 Eylül 
933 cumartesi günü saat 16 da 
drr. Şartnameşinİ görmek is
teyenlerin her gün İstanbulda 
3 üncü Kol Ordu Satın Alma 
Komisyonuna ve münakaşaya 
gireceklerin teminat mektup
larile birlikte tekliflerinin 
muayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu Satın Alma ko 
misyonuna ve>:"meleri. (3243) 
(3995) 5389 

*** Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 
ihtiyacı İçin 90.000 kilo un ka 
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin nümune, evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3 . K. O. SA. AL. 
KOM. nuna mUracaatları. 

(304) (4201) 5586 
* * * 

İkinci süvari fırkası ihtiya 
cı için 12,200 kilo Sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 16,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görınek üzere her gÜn ve mü 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
Komisyonuna 'gelmeleri. 

(303) (4202) 5587 
"' "' ,,, 

l. F. Kıt'aları ihtiyacı i 
çin 280 ton Un kapalr zarfla 

K. O. ve 1 *F ... kıt'alan için münakasaya konmuıtur. İhale 
Pazarlıkla alınacak 51000 kilo si 9 Eylül 933 cumartesi günü 
karpuz ve kavuna talip çıkma- saat 14 tedir. İsteklilerin nü
dığıiidan ihalesi 24 Ağustoş mune ve şartnameyi görmek 
933 perşembe günü saat l l e üzere her gün ve münakasaya 
h kılnu İ girmek için o gün ve vaktinden ıra şbr. eteklilerin şart- evvel teklif ve teminat mektup 
nameyi görmek üzere her gün larile Fındıklıda üçüncü Kol 
ve pazarlığa girmek için tayin Ordu Satın alma komisyonuna 
edilen gün ve saatte Fmdıkh-
d 3 müracaatları. (301) (4205) 

a K. O. Sa. Al. Kom. na mü 5589 
ra.caatları. (309) (4178) * * * 

5666 K. O. ya bağlı kıt'alar ihtiya-
•. * 

. K. O. va"bagwh Kıt'alar ih- cı için pazarlıkla 150,000 kilo 
t "· odun satın alınacaktır. İhalesi 
l •Yacı için 340 ton Un kapa- 26 ağustoş 933 cumartesi gü-
l :ıarfla münakasaya konmut İ 
tur th ı · 9 E lül" 933 nü şaat 15,30 dadır. şteklile-

. a esı y cu- · · ·· k ·· 
tnartesi günü saat 14,30 da- hn şa.~tnameyı gf~e . uz~~e 
dır. isteklilerin nümune ve .er ~.ve pazaakr ı~adgırme ıl-
ta.rt · - k .. h çın o gun ve v tın en evve 

llameyı gorme uzere er F dıklıd Ü .. .. K l d 
gün ve ınünakasaya girmek i- m Alınaa k çuı:ıcu o or lu 
çin 0 g·· ktind l Satın omısyonuna ge -
teklif veunteve. vat kten el~I . · meleri. (314) (4341) 
F nuna me up arı e * * • . 
S uıdıklıda üçüncü Kol Ordu 7 K. O. Hayvanatı ihtiyacı 
atın alma komisyonuna mü içiı: pazarlıkla 1400 giyim nal 

raca.atları. (302) (4204) satın alınacaktır. İhalesi 26 a-
5588 w t 933 . .. .. * * * gus os cumarteşı gunu sa-

l 
K. O. Kıt'at ve müesseseleri at 16 dadır. İsteklilerin nümu

e 1. F. Kıt'at ve müesseseleri ne ve şartnamesini görmek ü-

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra S.mti Mıhalleıl 
No 

648 Kadıki5y Cafer ağa 
649 " .. 
650 .. .. 
651 .. .. 
652 Galata Keman ket 
653 Çeuırelk&y ÇenırelklSy 
654 .. .. 

Sokağl 

Boıtan 
Moda caddesi 
Bostan 
Moda caddesi ve 
Bostan ıokak 
Yüksek kaldırım 
Hasanpqa selU 
Ekmekçi 

Cinai Hiaıesi 

Ahıap •ane 
.. " ve bahçe ıiraı 1428 

Ahıap hane ve bahçe 
,, " ler ve ,. ve 

kiğir hane ve ahır ıiraı 6648 

1/3 
1/3 
1/3 
1/3 

Enılik 
No. 

11 
22J 
3 

219-219/2 

ffiuıye göre mu
hamınea kıymeti 

1670 T.L 
4000 
1100 

14296 

.. .. .. 
KAjir iki mağa1a (14,50)/120 108-108Jl-110 6646 .. 
Abtap hane 113 5 4SO .. 
Ana elyevın iki baraka 112 4 elkl 250 .. 
ve dtıkkan 

655 
656 
657 

" Maılak ,, Abıap hane 1/4 10 225 ., 
,. ., Yeni çeşme ,. ,. 1/4 14 125 ., 
., ., Taşçıodaları çıkması .. ., 1t2 l 600 ., 

Yüzde yedi buçuk pey •kçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimtıbadil bonoıile ödenmek üzere yukarda evaııfı yazılı gayrimen
kullerden 651 ve 652 sıra numaralıları kapılı zarflı diğerleri açık arttırma ıuretile satıp. çıkar.tınıştır. Kat'i ihaleleri 419/933 pazartesi günD 
saat on beıtedir. Müzayedeye ittirak edecekler müzayede günll saat on dört buçuğa kadar pey akçeleriııi yabrmalan lazımdır, Şartname 
Bankamız kapuına asılmıttır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müıteriye aittir. {4193) 

zere her gün ve pazarlığa gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol
ordu Satmalma komisyonuna · 
müracaatları. (315) (4340) 

Darıca Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 60,000 kilo arpa, 25,000 
kilo Saman ile 16,000 kilo bul
ğur kapah zarfla münakasaya 
konmuştur. İhaleşi 10 eylii.l 
933 pazar giinüdür. İdeklile
rin şartnameleriıii görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Darıca Askeri Satın Al
ma komisyonuna müracaatları 

(3263) (4331) 

Muhabere alayları güvercin
leri ihtiyacı için pazarlıkla 3 
bin 900 kilo mercimek, 750 
kilo pirinç, 450 kilo mışır, 900 
kilo darı ile 300 kilo buğday 
satın alınacaktır. İhalesi 26 a
ğustos 933 cumarteşi günü sa 
at 11 dedir. İsteklilerin şartna: 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel F ındddıda 3 
K.O. Sa. Al. Kom. na müraca-
atları. (316) (4339) 

Darıca Askeri Satm Alına 
Komisyonundan: 

bin kilo odun satın almacakbr. 
İhalesi 26 ağustos 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstekli
lerin şartnameyi görmek üzere 
her•gÜn ve pazarlığa. girmek i- ı 
çin de o gün ve vaktınden ev
vel Fındıklıda üçüncü Kolordu 
satın alma komisyonuna gel-
meleri. (313) 4342) 

*** 
Darıca Aiıkeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çm 117,000 kilo kömür, 13 
bin kilo nohut ile 200,000 kilo 
ottun kapalı zarfla münakasa

· rı konmuştur. İhaleleri 13 ey
lfil 933 çarşamba günüdür. İs
teklilerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek İçin de o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alma komişyonuna 
müracaatları. (3266) (4334), 

Darıca Askeri Satm Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

. çin 2, 700 kilo Sa9eyağı, 3,500 
kilo F aşulya ile 5,000 kilo Tuz 
kapalı zarfta münakasaya kon
muştur. !haleleri l 1 eyliil 933 
pazartei günüdür. İsteklilerin 
şartnameJerini görmek Üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel Darıcada Askeri Satın Al
ma Kontlsyonuna müracaatla-
rı. (3264) (4332) 

>,< . )( ... 

Darıca Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kocaeli Maarif 
Müdürlüğünden: 

Kocaeli Vilayeti şehir ve köy bütün mektepleri eylülün 
birinci gÜnÜ açdarak kayıt işlerine ve 16 mcı cumartesi günün 

den itibaren de tedrişata başlıyacaktır. Bütün muallimlerin ta
limatnameye göre muayyen zamanlarda vazifeleri başında bu 
lunmaları. (4209) 56 44 

Bursa Vilayet Jandarma 
Kumandanlığından ı 

Vilayet Jandarma kıt'ası Süvari takımı hayvanatı için 
bir senelik Arpa, Saman, Ot aleni münakasa ve ihalesi yapıla 
cağından atağıda miktarlari yazdı yemliklere talip olanlar 
pey akçelerini maliyeye yahut bankaya yabnlıp makbuzlarile 
5 Eylül 933 gÜnÜ saat 3 de Bursa Hükfunet konağında Viliyet 
Jandarma Kumandanbğmamüracaatları ilin olunur. (4242) 

Arpa 
Saman 
Ot 

Azami Asgari 
Kilo Kilo 

41500 40000 
18500 18000 
20000 15000 

4242 5642 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Sekiz kalem mutabiyenin münakasadan pazarlığa değişti 
rilerek 28 Ağustoş 933 pazartesi günü saat 1 O dan 1 1 re kadar 
satın alınacaktır. Talipler şartnameyi gönnek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de mezkiir günün muayyen saatinde mali 
yeye teı;lim edilmiş ilk teminat makbuzlarile birlikte komisyo 
numuza müracatları. ( 4322) 

Haydarpaıa Emrazı atiliiye 
Hastahanesi Baıtabipliğinden: 

Hastanemizde yapdacak çanı aşırhane ile hava kürü ve tara 
çasmda yapılması açık olarak münakasaya vazedilmiştir. 12 Ey 
ifil 933 salı gÜnÜ saat 14 de Galatada Kara Mustafapaşa soka
ğında İstanbul Limanı sahil Sıhhiye merkezinde mürıakasuı ya 
pdacağmdan isteyenlerin şartname ve projelerini görmek üze
re hastane idaresile mezkUr merkez levazon memurluğuna mü-

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 1600 kilo zeytin ile 1000 
kilo zeytin yağı kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale 
leri 18 Eyliil 933 pazartesi gÜ
nüdür. lsteklilerin şartnamele
rini görmek Üzere her .gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Da
rıcada Askeri Satın Alına Ko
misyonuna müracaatları. 

(3268) (4336) 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı İ· 
ç.in . 8,000 kilo pirinç, 6,000 ki
lo üzüm ile 6,000 kilo teker 
kapalı :ı.:arfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 eylii.l 933 
salı günüdür. İşteklilerin şart
namelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teıninat mektuplarile 
Darıcada Askeri Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 

. racaatları. ( 4324) 
~ .=(. :(. 

Darıca AsLeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

(3265) (4333) 
* * * 

Darıç,adaki lot'at ihtiyacı i
çin 10,000 kilo ga:ı, 6,000 kilo 
makarna ile 2,000 kilo beyaz 
peynir kapalı zarfla münakaşa İzmit Frrka Sa. Al. Kom. 
ya konmuştur. İhaleleri 17 E- • dan: 
ylfil 933 pazar günüdür. İste- Fırka M~rkez krt'atile Tuz
klilerin şartnameleri görmek ladaki kıt'at ihtiyacı için 104, 
üzere her .gün ve münakasaya bin 300 kilo uğır eti kapalı 
girmek İçin o gün ve vaktin- zarfl~ münakasaya 'konmuş-
d · l klif tur. ihalesi 16 eylfil 933 cumar 

eı:ı evve te ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske- teşi günü saat 15 tedir. İstek-
ri Satın Alma komisyonuna lilerin şartnameyi görmek üze
müracaatları. (3267) (4335) re her gün ve münakasaya işti 

1. F. Kıt'at ve müesseseleri 
ihtiyacı için pazarlıkla 150 

rak edeceklerin de tayin olu-
nan günde İzmitte Fırka Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 

(3269) ( 4337) 

Sümer Bank Umum 
Müdüriyetinden: 

intihap olunan talebelerin pasaport muamelesinin intacı i 
çin askerlik vesikaları ile nüfus tezkerelerini hilınilen saat 10 
da Bankada bulunmaları tebliğ olunur. (4347) 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Sabaalma komi•7oau Rel•lltlndea: 

Akliye ve Asabiye hastanesi için lü:ı.:umu olan 4000 met
re yerli elbiselik kumaş il!' 300 tane karyola mühürlü nümu 
neleri ve olbaptaki şartnameleri veçhile 5 EyliU 933 ıalı gÜ 
nü saat 14 le kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere ayrı ayn 
münakasaya konmuştur. İsteklilerin müracaatları. (3973) 

SJSD 
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Erzincanda Jandarma Mektebi 
' 

Satınalma Komisyonundan: 
(1) - Mektep efrat ve bayvan~tının 933 senesi ihtiyaçları olana 

pğıda mıktarı yazılı (35) kalem muh1,,:.l'fülcins erzakın 13-8-933 tari
hinden itibaren 3-9-933 tarihinl! m üıadif pazar ve pazartesi gününe ka 
dar isimleri hizalarında gösterildi ği veçhile aleni ve kapalı zarf usuli 
le (20) gün müddetle münakasaya konulmuttur. (2) - Kapalı zarflar 
pazartesi günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. Münakasaya ittirak 
edecek zevabn mezkur tarihten iti haren bedeli muhammenin yüzde 
7,5 niıbetinde teminatı muvakkate akçesi veya kıymeti muhe.neresi Ü· 
zerinden istikraz dahili veya borsa fiatından yüzde 10 noksanile diğer 
Milli esham ve Şömendlifer tabvila tının malsandıklarına teslimini ha
vi makbuz veya banka kefaletnamesini hamilen 3,4-9-933 tarihine 
müııadif pazar ve pazarteai günleri öğleden evvel saat 9-12 ve 13-15 te 
kadar Erzincan Belediye Salonunda "Jandarma Umum Kumandan 
lığından badeliatizan" ihaleyi kac İyesi icra kılınacağından izahat 
almak isteyenlerin her gün Komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

Kilo Münakasa U suli C i n s i 
l50000 Aleni Me~e Odunu 
l95000 """ Tahniye "Ekmek " 
lSOOOO Kapalı Un (Ekmeklik) 
35000 Aleni Sığır eti 
15000 _, Bulğur 
15000 -= K. Fasulya 
10000 ..,. Arpa 

8000 -= Tuz 
8000 -= Sade Yağ 
8000 es Patates 
8000 """ Kuru Soğan 
8000 """ Kur'.u Ot 
7000 = Saman (Düğen) 
5000 = Sakız Kabağı 
5000 = Lahana 
5000 = Patlıcan 
5000 = Kırmızı T omates 
4000 = Sabun (Hacı Bekir) 
4000 = Pirinç Tosya 
4000 = Kendime (Çorbalık) 
4000 -= Gaz yağı Batum 
4000 .,,. Yoğurt 

3000 = Faaulya Taze 
3000 -=- Ispanak 
3000 ~ Pıasa 
2500 - MP.rcimek 
2500 = Şeker kesme 
2000 -= Makarna 
2000 - Kuru Ozüm 
1000 """ Salça 
1000 -= Zeytin Yağı 
1000 = Zeytin 
l()(J,) -= Peynir Tulum 
1000 -. ~ekmez Dut 

25 """ Çay 
35 

• 4159 5593 

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif Vektletince cam devreli lise olarak casdik edilmiştir, 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kolec ingilizce ve fransızcayı en iyi ögreıen bir mües5eıedir. 

Oniverslte bakaloryasına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eyliilde başlıyacak ve 30 eylüle kadar devam 
edecektir. lkm•I ve hususi imtihanlar 26 Eyliilde bqlıyacaktır. 
Ocrcıler: Leyi! 350, nısıf leyi! 140, nehut 90 ve başlangıç ingilizce sınıfı 

için nehari ücm 70 liradır. 

Daha fazla malumat almak iatiyenlerin Kolec Müdürlüğüne 
müracaatları rica olunur. 

Adı es: İzmir posta kutusu No. 258 -Telgraf: Kolec, lzmir 
[6533] ... 5689 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Yeni Şehirde Ecnniyet abidesi etrafında yapı

Jac:ak bir bahçe ile iki havuz ve teferruatının inşası 88110 
Lira keşif bedeli üzerinden ve 25 gÜn müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konuhnus.tur. İhale 24 Ağustos 933 per
şembe günü saat 15 te İcra edilecektir. Münakasaya girecek 

ler Vilayet Nafia Baş Mühendislığinden alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ve (6608) lira 25 kuruşluk teminatı mu· 
vakkate makbuzunu ve itibari ınali mektubunu 661 Nu
maralı kanun mücibince hazırlayacakları zarflara koyarak 
ihale gÜnÜ saat 15 şe kadar encürneni Vi~ayete vermeleri ve şe 

raiti anlamak üzere her gün Ankara Baş Mühendisliğine mü 
rı>.caatları. (3827) 5181 

MILLlYET ÇARŞAMBA 23 AGUSTOS 1933 

.t ·~0p-. f\ı Nişan !aşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

Kız F·eyziye Lisesi IJ...eyli 
ve 

Nehari 

Memleketimizin en e•kl husu•t llse•ldlr. "Feyzlye mektepleri 
cemiyetinin ,, idaresi altında manevi bir ıah•iyettir. 

Kazanç müessesesi olmadığından ücret vesair hususlar hakkında talebesine her tllrlü kolaylığı gösterir 

Mektep, taleb~nin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğrap· 
bilmek için azami 150 leyii talebe kabul eder ve her sınıfta 

otuz betten fazla mevcut bu~undurmaz. 

Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 Eyliilde ve der.;;lere 11 Eyliilde başlanacaktır. 

Mektebin tarifn:ı!llesini isteyiniz. Telefon: 44039 - [6153] Qi 530 i 

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: 
1- İlk· orta ve lise kısımlarına kız ve erkek ley; ı ye nehari talebe kay:lın:ı. başlanmıştır. 
2- Müdiriyet müracaat! ırı cumartesi, paz u tesi, p~rşembe günleri saat lOdan 18s kadar kabul eder. 
3- Leyli ve nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenz'.Lit yapılmıştır. 
4- Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adres: Şebzadeba1ı Polis Merkezi arka9ı • Tel. 22534 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

118 

Cinsi 

Dükka~ 

119 " 
120 " 
120 M 195 M2 Arsa 
121 Dükkan 

Mahalle 
Mevkii 

Mr~1mudiye M. 

" 
" 
" 
" 

Kapu 
No. 

25 

27 
29 
o 

31 

Devir Muhammen 
Malsahibi Kıymeti Kı:Vmeti 

Lira Lira 
1 /2 hissesi Yor- O 300 

. gİ ve Roksani 

" 
" 
" 
" 

o 
o 
o 
o 

250 
250 
300 
250 

SADJKZADE DERLER 
Vapurları 

KARADENİZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
24 ağustos perıembe ırünil -..at 18 
de Sirkeci nhtunından hareketle 
Zonguldak, Inebolu, Samsun, Ordu, 
Gireıun, Trabzon, ve Rize liman
lanna azimet ve avdet edecektir. 

İzmir Sürat Postası 
SAKARYA vapuru 

Her Cumartesi günü 

saat tam 18 de doğru lzmir'e 
hareket eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Hanı a 1tmda acentalığa mü~ 
racaat. Telefon: 22134. 6576 

~----.... --......... 
1 5694 
............................. _...~ 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4236• 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
Vapuru 23 Ağustos çarşamba 
glinü saat 18 de Galata Rıh· 
tımından kalkar. 4252 5675 

........................ ~ 
TAVlLZADE VAPURLARI 
Ayvalık Ekspres Postası 

Selamet 
146 

" 
Camişerif M. 61 32,5/36 hissesi mav-

Tapuru her perşem 
be 16 da Sirkeci

den hareketle Gelibolu, Çanakkale · 
ve Körfez tariki!<: Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma 
günü Edremit yolcularını trene ye
tiştirir ve Ayvalık yolcularmı ayni 
gün ak§'llDI Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adres: Ye
miş'te Tavilzade Mustafa biraderler. 
Telefon: 22210. 6646 

rumati vereseleri 4,000 1,500 
1,700 
1,200 
3,500 

147 
148 
151 

Depo 
Dükkan - Mağaza " 

" 

63 
65 

" 4,000 
" 5,000 
" 9,000 

38 
Depo 
Hane " Nüzhetiye M. 

6 
30/ 42 21/192 hissesi 

Argiro, Ermiyoni O 1,500 
Yukarda evsafı yazıh gayri mubadi Here ait emvalden 118, 119, 120 ve 121 120 Mükerrer 

No. lu olanların 1 '2 hissesi ve 146, 147, 148 ve 151 No.lu olanların 32,5/36 hissesi ve 38 No 
olanın 21 192 hissesi 9-8-933 tarihin den itibaren açık artırma ve peşin para ile müzayedeye .. _ .. _________ .. 
çıkarılmıştır'. İhaleleri 30-8-933 otuz Ağustos 933 çar· şamba günü saat onda Mersin Ziraat Ban İLAN 
kası binasında müteşekkil hey' et huzuru nda yapılacaktır. 

Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüz de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat te 
minat akçasınm müzayede saatinden ev vel Banka veznesine yatırılması lazımdır. 

Osmanlı Bankasının Galata, Ye
nicami ve Beyoiflu devairi, Zafer 
Bayramı münasebetile ağustosun 
30 ncu çarf81Dba günü kapah bulu· 
nacakbr. 

Satış ve müzayede eraitini anlamak isteyenler Zi raat Bankasına müracaat edebilirler. 
7 (3861) 5515 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi üdürlüğünden: 

l - Kayıt ve kabul muamelesine 20 Ağustostan 1 Eylôle 
kadar devam edecektir. 

2 - İkmal imtihanları 1 E ylulden 11 Eylfile kadardır. 
3 - Mektep 11 Eylôlde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep sipariş atelye leri; erkek ve kadın kostilınleri 

gibi siparişleri 16 eylôlden itiba ren kabul edecektir. 
6 - Mektebe girebilmek iç İn ilk mektep mezunu ve 17 ya

şından büyük olmamak, şahadetname, nüfuz tezkeresi, sıhhat 
raporu ve çiçek aşısı raporları v e dört vesika fotografı ibrazı 
şarttır. 

ADRES: lata.nbul • Sultanahmet • Dizdariye mahallesi. Tel:22480 (4264) 
5680 

Halkalı Ziraat Mektebi 
Ciftliiinden: 

Kilo 
15,000 Buğday 
20,000 Arpa 
75,000 Makina samanı 

4,000 Yerli kuru bakla 
1,400 Kıbrıs kuru ba kla 

12,000 Yulaf 
10,000 Kaphca 

300 Kuşyemi 
20,000 İmrallı kuru soğan 

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

5475 

Üsküdar Amerikan Kız l .isesi 
Mektep Eylülun 18 inci pazaıtesi aaat 13,30 da açılır. Lise kısmından 

maada mükemmel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. 
Leyli talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve hüsnühaLe son ~ece 
ihtimam ed1lir. Darülfünün hakaloryasma hazırladığı da bu sene mezun 
olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyetile sabittir. 
Ücret dö" taksitle verilir. Fazla malfimat almak i9in her zaman mektupla 
ve it i> ustostan itibaren Salı ve Cuma günleri bizzat mektebe 

müracaat edilebilir. Telefon : 60474. • (5207)•!919 

> Denizcilere ilin 
Fabrika ve Havuzlar Müdürlüğünden: 
Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar 

tarifesind~ 2v Ağustos 933 tarihinden itibaren mühim tadilat ya· 
pılm ştır. Tarife hakkında malümat almak arzu buyuran zevabn 
f b,ika v,. havu~la! mürliirlü~iinc mür~c,atları. [4321) 

1 

Diyarıbekir 
Defterdarlığından: 

Maha?lcsi Mevkii Cimi Rakkamı Hududu Muhammen 
kıymeti 

Lira 
M.ıyıl\11 Kapu Suuk punar Pirinç 
lıarid Dingi ve 

ebniye•İ 

j 1 Sağı tarikiam "20000" 
solu su barki 
arkası isken 
der pata vak
fına ait değir
men cephesi su. 
barkı ve tari
kiam 

Zirai 
150 

Cins ve evsafı ve muhammen kıymeti yukarda yazıf maa 
mÜ§temilit Pirinç dinginin bedeli sekiz taksitte ahnmak ü 
z"' ~kapalı zarf usulile mülkiyeti 3-8-933 tarihinden 
3-9-933 tarihine kadar bir ay rnütltletle aleni müzayede vaze 
diL,,jşt;r. 

1h1tle gÜnÜ olan 3-9-933 tarihine müsadif pazar gunu 
saat 12 on ikide teklif zarfları Diyarıbekir Defterdarhğmda 

müteşekkil satın komisyonuncakabul ve ihaleyi muvakkatasi 
icra lulmacağmdan taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile 

birlikte mezkiir gÜn ve saat Kon:ı:.;voneo müracaatları ilan olu
nur. (3912) 5257 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebinden: 

1 - Mezuniyet ve sınıf imt ihanları 1 eylfilden 1 O eylfile ka 
dar devam edecektir. 

2 - Meslek sınıflarına alınacak leyli ve meccani talebe için 
talimatnamede muharrer şerait dahilinde 7 eylfil 933 akşamı
na kadar namzet kayit olunacaktır. Yalnız ikmali olanlar ka
bul olunmıyacaklardır. 

3 - İstanbul Erkek Muallim Mektebi meccani talebe mm 
takası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinop ve İs
tanbul Vilayetleri olarak tayin eclilmiştir. Binaenaleyh bu Vila 
yetler çocuklarından olanların en yakın muallim, lise, ortamek 
tep müdürlüklerine ve ohnayan yerlerde Maarif Müdürlükleri-
ne müracaatla namzet kaydolunmaları. 

4 - Müsabaka imtihanları 9 Eylfil 933 cumartesi gÜnÜ sa 
at tam sekiz buçukta her vilayetin yukarda tadat olunan mek
teplerinde teşekkül edecek imtihan komisyonları marifetile ic
ra olunacaktır. İmtihanda muvaffak olanların mutlaka kabulü 
şart değildir. Münhal vuku buldukca derece sirasile yerleştirile 
cektir. (4279) 5682_ 

Umumi Nefrİyat ve Yazı l,leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Ma tbaacrlrk T. A • .Ş. 


