
lstanbulun yeni mali teş
kilatı tamamlandı.Yeni kad
roya yüksek mektep mezunu 
gençler alındı. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Yunarıistanda polis bir ca
sus şebekesini meydaQ_a çı
kardı, bunların çaldığı vesi
kalar ele geçirildi. 
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Rusya seyahatinden 
Aldığımız dersler 

Sovyet Ruıya ile Cümburiyet Tür
kiyeai arasındaki clottluk harpsoııruı 
siyaset hayatının bir an'anesi halini 
aldı. liri kotn§u memlekete m.:nsup dev
let adamlan olsun, ...-yi mütehaHll· 
laıı oİaun, sporcular olsun, tenıaııa gel
dikleri zaman daima bu dostluğun sa
ınimi tezahürlerine ıahit oluruz. 

Geçen sene Baıvekil ismet Pa§&lllll 
Sovyet Ruıyaya yaptığı seyahatten na 
derece güzel intibalarla "döndüğünü he
pimiz hatırlanz. Bu ziyaret iki komtu 
memleket arasındaki iktısadi münaae .. 
betlerin yeniden kuvvet bulmasına yar• 
dım etmiıti • . Eıki dostluğu tebarüz et
tiren yeni bir temas vesilesi de Cev· 
det Kerim Beyin reisliii altında Rus
yaya giden sporcular kafilesi olmuı· 
tur. 

Sporculanmız Sovyet Kusy.... la• 

mimi bir kabul görmüıler ve Rus ıpor· 
culanle müsabakalar yapmıılardır. Spol'o 
culanmızın bu komtu meaılekette iyi 
bir kabul gqreceklerini esasen bura
dan hareket ederken biliyorduk. Fakat 
gerek Sovyet Ruıyayı ziyaretleri esna·· 
sında memleketimize akseden haberler, 
gerek kafilenin avdetinden sonra bu 
seyahate iıtirak edenlerden iıittikleri· 
ıniz, bu ziyaretin spor teıkilitlan ara· 
aındaki temaılarda gösterilmesi mutat 
olan mısafirperverliğin hudutlannı aşa· 
rak, Sovyet Rusya ve Türkiye dost
luğunu tebarüz ettiren bir tezahür ıek· 
lini aldığım göstermektedir. Yeni bey· 
nelmilel münasebetlerde en devamlı 
dostluk, yalnız devlet adamarının takip 
ettikleri siyaset neticesi deiil, mil· 
!etlerin de biribirini tarumalarile kuv
vet bulan doıtluktur. 't/ e milletleri bi· 
ribirine tanıtmakta spor temaslanmn 
kıymet ve ehemmiyeti büyüktür. Bir 
zamanlar Rus ve Türk milletleri biri
birterile yalnız barp meydanlannda te
- ederlerdi. Gerek Rus ve serek 
Türk milletlerinin on alb sene evveline 
kadar tarihleri, böyle biribirile yapı· 
lan kanlı mücadelelerin hikiyeünden 
ibaretti. Rusyada Çarlıim yıkdmasi· 
le Türkiyede de cümhuryetin teeuüsile 
iki milleti biribirine düıman eden i· 
ıniller ortadan kalkınqbr. 

Harp -ydanlarındal<i boğuımalar 
yenne, dostça spor müsabakalan kaim 
olnıuıtar. 

Sporcularmwım Rusyadaki muvaf· 
faluyet dereceıi bazılarmµzı memnun 
etmiyebilir. Ancak bu, Türk sporcula
nnın kendilerinden beklenen vazifeyi 
yapmamalanndan ileri gelmiyor. Dai
nıa ve her yerde sporcularımlzı galip 
ve muzaffer gönnek anusuıaun bir İfa· 
desidir. Bununla beraber, sporculan· 
mız güre§ ııibi atletizm gibi tek oyun
larında büyük 'muvaffakıyet göstermiı· 
!erdir. Mağlüp olduğumuz saha, futbol 
gibi toplu oyunlardır ki Sovyet Rusya
nın bu noktadaki kuvvetini teslim et· 
ıınek liznndır. Her halde Sovyet spor
cularile temasımız, spor hayatmuzdaki 
ııayıf noktayi tebarüz ettinniıtir ki bu, 
bizim için bir ibret derıi olmalı ve za. 
yıf noktanın takviyesi için bu dersten 
istifade edilmelidir. 

Şunu da hatırlamak lizundır ki spor 
müaabakalarmda mutlaka karıı tarafı 
ınağlüp etmek yalnız !por. n!'1!'tasınilan 
bir hedeftir. Milletlen bınbirıne tanıt· 
mak noktasından esas hedef teması te
min etmekten ıbarettir. Ve temas ta 
muvaffakıyetle yapılınııtır. 

Sporcularımızın bu defaki ziyaretle
rırun müstesna bir muvaffakıyet ih· 
raz etmesinde Cevdet Kerim Beyin sem
patik ıahıiyetinin de tesiri olduğu şüp
hesizdır. Cevdet Kerim Bey, Cümhu
riyet Halk Fırkaımın htanbul reisi Si• 

fatile ıehrimiz spor ve gençlik tetki· 
labnm tabii reisi olduğu kadar da şah
tan halk ıçinden yetiımiı ve Türk 
gençliğinin bihakkin mümessili olan 
kıymetli ve ıempatik bir inkılap çocu
ğudur. Sovyet Rusyaya giden sporcu
lan:ı katııesine reislik etmek için in· 
t:'1abında büyük iıabet olduğu anlatıl· 
tnııbr. 

Yabancı memleketlere giden spor 
kafilelerine reislik yapacak zatın iyi 
intihap edilmemesi yiızünden bazen bu 
ternastann müıbet netice verecek yerde 
ınenfi netice verdiği görülmüıtür. Bi
Daenaleyh bu defaki intihapta gösterilen 
isabet, dirayetli ve sempatik bir rei· 
sın, beynelmilel münasebetlerin takviye
•• yolunda yapılacak temu hareketle
rinin muvaffakıyeti noktasından ehem· 
rniyetini tebarüz ettirmi§tir. Müstakbel 
tema.ıarda bu dersten de istifade el· 
tneği unutmamalıyız. 

Sovyet Ruıyadaki temaslarile ıki 
komıu memleket arasındaki münase
hetlenn takviyesine yardım eden spor· 
CUlanmıza bot geldiniz derken, hakla· 
ll'tnda gösterilen samimi misafirperver
likten dolayı da Sovyet komşumuz hal
lıına tqekkür beyan eder ve yakın bir 
tamanda Rus sporculanm da aramızda 
tekrar gönneği dileriz. 

Ahmet ŞOKRO 

Onuncu yıl 
Bazı faşist ricalinin davet 

edileceği söyleniyor 
Sovyet Rusya hariciye komiseri 

!dmnof yoldaıla Rıu ricalinden di· 
ger bazı zevatın cumhuriyet :ıayramın 
da Ankaraya gelecekleri yazılmı§tı. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü
b\i lnıtlu1ama meraaimine aon seneler .. 
de tnenı!eketlerinde büyük inkılaplar 
Yapını§ olan bazı devletlerin ricali de 
davet edileceklerdir. Bu meyanda Fa· 
tist ltalyanın mühim bir iki ıahsiyeti
n.in de davet olunacağı anlaıılmakta
dır. 

Başvekil •• A 
Büyük taarruzun başla

dığı gün: 26 ağustos 
On bir sene evvel bugün Türk milletinin 
kurtuluşun getiren taarruz başlamıştı 

26 Ağustoı. Bugün Türk tarihinin 
iıtikametini defiıtiren ve büyük kur
tuluı zaferini hazırlayan günün yıl 
dönümündeyiz. 26 Ağustoa yıllar geç
tikçe azameti gönüllere daha kuvvet
le yerl91en büyük taarruzun hatladığı 
gündür. Gazi çelik 
gibi azmü iradeaile 

922 senesinin 26 A· 
ğuıtosunda Türk 
orduıuna verdiği e
mirle bugünün yo
lunu açb. Zaferle 
neticelenen bu sa• 
vaı, harp tarihinde 
eıi nadir harikalar 
ıahifeaidir. Zafer o 
kadar kısa bir za-

içinde tabak· 
.. _. etti ki, bütün • 
dünya ı•ıtı. Hari
kulade yaratılınıı 

bir deha ve esareti 
tarihinde gönnemİf 
bir millet ~çi n '26 
Ağuatoaun vereceği 

netice mukadderdi. 
Bu zaferin mutla-
ka istihsal edilece-
ğini herkesten ev-
vel keatiren ve bu 
İmanla milletin ba· 
ıına ııeçen büyük 
adam tahminlerin
de hiç yanılmamıı· 

b. Türk milleti de 

kendini mutlaka istiklale kavuıturaca 
ima emin olduğu o büyük insanı ta
kip etmekte hiç yanılmadı. Türk mil-

Jeti aklı ıeliminin ıaımaz olduğunu 
bir kere daha ishat etti. Onun yaıa
ınak kabiliyetinden ıüphe edenler için, 
c .. zinin açtığı bu yepyeni tarih en 
kerkin cevap o]du. Gazi udiifmaru• .. 
ana vatanın harimi i1111etinde boğaca .. 

ğız" dediği zaman, 26 Ağustosa daha 
vakit vardı. 26 Ağustos bu aözü bir 

(Devamı 5 inci sahifede} 

''Gazinin eseri çeşitler 
içinde bir yekpareliktir,, 

M. Herriot Gazi Hz. ile yaptığı müla
kattan edindiği intibaları anlatıyor 

M. Eduard Herriot evvelki gün ıeh 
rimizden Rusyaya hareket ederken 
Onion Françoiae reUi M. Pierre Le 
Goff'a ıu mektubu göndermiştir: 

«htanbulu terketmezden evvel, ev
vela, gerek tarafınızdan ve gerek Fran 
aız kolonisi tarafından ben ve arka-

daılanm hakkında gösterilen dikkat 
ve ehemmiyete teıekkür etmek iste· 
rim. 

Ayni zamanda Fransaya gönderdi
ğim beyanatımı da teyit ederim. Ha
yatımda en kuvvetli ıahsiyet olarak 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Maliıl Gazilerin dünhü toplantı .. 

Malul gaziler nihayet 
kongrelerini topladılar 

Dün eski 
ettiler 

idare heyetinden şikayet 
• ve yerıne 

MalUlga,.iler cemiyeti azasmdan 
birçoklan uzun zamandan beri kon
greyi bir türJÜ toplayamayan heyeti 
idareden ıikayet etmekte ve resmi ma 
kamlara müracaatlarda bulunmakta 
idiler. J.tanbul vilaY,etine müracaatla 
rında da fevkalade bir kongre topla
mak iotediklerini söyliyerek mü1&ade 
istemiş.ler ve almı4lardı. 

Dün bu kongre toplanmııtır. lda· 

1 

seçtiler • • • 
y~nısını 

re heyetini teıkil eden zevat ite vila
yete taadik ettirdikleri yeni bir nizam 
name ile dört sene kadar heyetinde kala 
caklarmı iddia ed erek, kongrenin hü 
kümsüz olduğunu ileri aünnüılerdir. 

Vilayetten müsaade alan heyet dün 
kü gazetelere vermit olduğu bir ilan
da l •tanhuldaki bütün harp malülle
ri Oniveraite aaJonunda yapılacak fev 

(Devamı 6 ıncı .ahif~) 

dan 
ithalatta iıeden 
Fark var? 
Asıl ihraç mallanmız için 

mevsim yeni başlıyor 
lstatiatik umum müdürlüğünün 933 

ıenesi yedi buçuk ayına ait istatiatik 
leri bu şene ticaret müvazenem.izin ta 
kip ettiği aeyri ortaya koydu. 933 
haılangıcından ağustos on betine ka· 
dar ithalatımız 45.333.647 lira ihra· 
cabmız 44.563.671 liradır. 

Bu Taziyet göateriyor ki 933 ilk 
yedi buçuk ayında ticaret müvazene
miz ithalat lehine 769,976 lira farklı· 
dır, iustos ayma kadar vaziyet ta· 
mamen ihracatımız lehinde bulunu
yordu. Bu ayda vaziyetin değiımeainin 
iki ıebeh vardır. Birinci.si gümrük ta 
rifekrinde bazı tadilat yapılacağı, 
tdı: s ve l<ontenjan ıekillerinin değiş
tiri eceği hakkındaki ,ayialann tüc
carı fuzuli telaşa düşürmeıi ve itha
latı derhal fazlalaıması, ikincisi ih
racatımıza do.lduran Ü:tüm, incir, fnl· 
dık gibi ihraç maddeleri için ihraç 
nı v:simlnin yeni başlamakta olması
dır. Geçen aene gene Ağustosun 15 in 
de ithalatımız ihracattan 2.623. 790 li
ra fazla idi. HaJbuki 932 ıenesi ihra
catımız lehine hüyiik bir farkla kapan 
mıstır. Bu aene de ihracatımızın nor
mal ekilde cereyan ettiği mü1&hede 
edilmektedir. 

Yeni maliye 
Kadrosu hazır 

Yeni memurların bir kısmı 
vazifelerini alıyorlar 
lstanbul maliyeai teıkilat heyeti 

yeni kadroların hazırbğmı ikmal et
miıtir. Yeni ıekilde lstanbul, Beyoğ· 
lu ve ü.küdar diye üçe ayrılan latan
bul maliyesinde her memurun yeri ta
ayyün etmiı bulunmaktadır. Heyet 
düc de cuma olmaıma rağmen çaltı· 
mııiır. 

Maliye vek&leti varidat umum mü-
. dürü Cezmi Beyin bugün ıehrimize 

!',., ...-: beklenmektedir. Bugün Cez· 
mi ·Beyin İftirakife kadro son bir de
fa tetkık edilecek ve memurlara ya-
rın ve öbür gün tebligat yapılacakbr. 
Perşembe gÜnÜ ntemur.tar vazifeleri 
bumda hulunacakbr. Diğer taraftan 
mühim şubelerde itlerin aksama-
ması için hu şubelerde vazifedar bu· 
lunan memurlara idareten tebligat ya 
pılmıs ve hunlar çal"§amba ve pertem 
be günleri şubelere giderek tesellüme 
baş.lamıflardır. Eminönü, Y enicami, 
Hocapaşa şubeleri bu meyandadır. Ye 
ni tetkilatın on müdürlüiünün hepai 
n;n müdürleri ve muavinleri tayin e
dilmiftir. Yalnız muhakemat müdür
.Jüğü Üzerinde henüz bir karar verile
memiştir. Yeni lstanhul tahakkuk mü 
dürlüi<üne Adana defterdarı Talat, 
Beyoğlu tahakkuk müdürlüğüne Sam
sun Defterdarı Zevnelahidin, Beyoğ-
lu tahsil müdürlüğüne sabık Bevoğ
lu defterdan Rıza, Üsküdar tahak
kuk müdürlüğüne varidat müdürü A· 
mir, Üsküdar tahsil müdürlüğüne Ma
liyeden Şefik Beyler tayin edilmitler
dir. Fatih malmüdürü Mazhar Bey 
Eminönü ıuhesi tahsil baı memurlu
ğuna tayin edilmittir. 

Yeni kadroda bir çolıi memurlar 
memleketin diğer akaamma nakledil· 
mi,tir. Bunlann yerine yüz kadar yük 
sek tahsil görmüı memur almmııtır. 

Plajlara rağbet 
Cuma ve sıcaklar birle
şince şehir boşalıyor 

Plajda pijamalar 

Dün de mevsimin sıcak cumalann
dan bir gündü ... Cuma ve aıcak, ikisi 
bir,leşince şehir boşalıveriyor, bütün 
na'<il vaaıta!an halkı kıra ve plaja dö 
küyor. Dün şehiı:de caddeler gene bom , 

Yalova a 

Başvekilimiz dün geldi 
Pendikte trenden inerek Hariciye vekili 

ile beraber doğruca Y alovaya gitti 
Batvekil ismet Pata Hazretleri dün sabah Ankaradan Pendiğe 

gelmitler ve orada hazır bulundurulan mut ile Yalovaya gitmişlerdir. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü ve Pa ria sefirimiz Suat Beyler Pendikte ls 
met Pata Hazretlerine mülaki ol mutlar ve birlikte Y alovaya gitmİf· 
)erdir. 

ismet Pllfll Pendiğe muvasalet ve hareketlerinde bir çok zevat ta
rafından kartılanmıt ve tetyi edil mitlerdir. 

Kürek teşvik müsabaka
ları dün Salacıkta yapıldı 

T ~rabya tenis turnuvası oynandı 

Uzun muale yüzme yarıfına İftİrak edenler deparda, yarıfı ikinci ola
rak bitiren Cemil, yarıfI bitirmiye muvallak olan alh yüzücü, Fener· 

bahfe kadın kürek ekibi •• 

Dün ıabahleyin Park gazinosu ö
nünde mıntaka kürek teıvik müsaba
kası yapıldı. Sabahleyin havanın bir 
az serince olmau; yan~ların gecikece 
fini gösteriyordu. ,Netekim öyle oldu. 
Ve son yarış alaca karanlıkta yapıldı. 

• Günün illr. müaabakalan ınüptedler a· 
rasmda yapılan yanılar idi. Dört il• 
ruf teknenin iıtirak ettiği bu yanılar
da Galatasaray 14 puvan kazanımı 
ve birinci olmuıtur. Y anılar ıunlar
dır: 

Müptediler: 
Oç çifte: Birinci Beykoz, ikinci Ga 

lata1ary, üçüncü Fenerbahçe, dördün 
cü Haliç, neticede Beykoz beı, Gala
tasary üç, Fenerhahçe bir puvan aldı. 
lar. 

Dirsekli iki çifte: 
Birinci Fenerbahçe, ikinci Haliç, ü

çüncü Galatasaray, 
Neticede Fenerbahçe bet, Haliç üç, 

Galataıaray bir puvan aldılar. 
iki çifte: Birinci Galatasaray, ikin

ci Beykoz, üçüncü Haliç. 
Neticede: Galatasaray beı, Beyko• 

bQJtu. Ancak akşam dönüşünde ten 
·ve sıhhatli insanlann kalabalığı ye 
kahkahaııı içinde canlandı. Şehir dı· 
şmda gezilebilecek, eğlenilebilecek 
her yer tıklon bklon dolu idi. Bilhas
ıa plajlar hu aene fazla rağbettedir. 
Dü n öyle plajlar vardı ki denize gi
renler yakın sahilde yüzacek yer bu
lamıyorlardı. Havalar böyle ıriderse 
plaj ve bahçe sahiplerinin timdiye 
kadar kaybettiklerini n zamanda 
çıkaracaklanna ıüphe yok. 

üç. Haliç bir puvan kazandılar. 
Bir çift: Birinci Calataaaray, ikin

ci Beykoz, üçüncü Altınordu: Netice
de Galatasaray beş, Beykoz üç, Altın. 
ordu bir puvan aldılar. 

Kıdemsizler: 

Bir çifte: Birinci Fencrbahçe, ikin
ci Beykoz, üçüncü Calataaaray. 

Neticede Fenerhahçe bet, Beykoz 
üç, Galatasaray bir puvan aldılar. 

ikinci çift dirsekli: 
Birinci Fenerbahçe, ikinci Beykoz 

üçüncü Haliç, Neticede Fenerhahç~ 
beı, Beykoz üç, Haliç bir puvan aldı
lar. 

iki çifte: 
Birinci Galatasaray, ikinci Haliç, 

üçüncü Beykoz. Neticede Galatasa
ray bet, Beykoz 3, Haliç bir puvan al• 
c1ıı .... 

Üç Çifte: 
Birinci Fenerbahçe, ikinci Haliç. 
Bu yarqa dört tekne iıtirak etmiıli. 

Ancak Beykoz ve Calataıaray tekne
leri start hattına girmedikleri için dis 
kalifye edilmittir. Neticede F enerhah 
çe bet. Haliç üç puvan almıtlardır. 

Kıdemliler: 
Dirsekli iki çifte: 
Birinci, Beykoz, ikinci F enerbahçe, 

Üçüncü Ha.liç. Neticede Beykoz beı, 
F enerbahçe üç, Haliç bir puvan aldı. 

Bir çifte: 
Birinci Galatasaray, ikinci Fener. 

bahçe, üçüncü Beykoz. Neticede Ga
lataıaray bet. Fenerhahçe üç, Beyko:o 
bir puvan aldılar. 

iki çifte: 
Birinci Calat..aray, ikinci Beyk°' 

(Devamı Sinci sahifede) 
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Serasker Rıza Paşa 
2 

Sera.kerin i..tiltDUUlan Abdülhamit kufkullanmıf! - Maliye ko
misyonunda/ - Arap izzet PQfa Zihni Papanın aabnm, tahammülü
nü t(lflrtmır! Arap izzetin bir tez11 iri/ 

Padifah Seraaker Rıza Patanın Bul 
carıllan hududu ve devletin muhafa
ıtai hukuku hakkında yazdıit tezke
relerin Mediai Mahauaa Vükelaca ih
mal Ye daha açığı iptal edihneainden 
haberdar olunca Sadi-azam Sait Pa
ıayı hayli hırpalamıtb. 

Hemen Şurayi devlet reiai Kürt 
Sait Pata ile Hariciye Hukuk mÜ§a
hiri Hakkı Hey ve Noradonkiyan :Eten-
di ..-e ciheti ukeriyeden bazı funera
dan mürekkep olarak teıekkül eden 
bir heyo;t taratından hudut ilteri tet
kik ve hüsnü intaç olunmuıtu. 

Seraakerin, para yokluğu derdin
den ve kendine ianat olunan ıeyler• 
den yazılıt tarzına nazaran hünkin 
kuıkulla dınnıt ye askerin ründelik 
tayinleri verilemediği takdirde itin 
aonu fenaya varacağım biueder gibi 
olmuftu. 

itin sonunun fenaya warmaaı, nefai 
nefisi hümayuna dokumnak, dokuna
bilmek ihtimalleri idi. Sultan Hamit, 
bu gibi ahvalde katiyen tereddüde 
düşmezdi. Maliye komisyonuna ıid
detli iradeler tebliğ oluaarak ciheti 
askeriyenin birıken haftalıklan bir 
ııünde verilmiıti. 

Abdülhamit, Seraaker Rıza Paıayı 
da huzuruna çağırdı ve iıtifaaı..., geri 
aldırttı. Sultan Hamit, bununla iktifa 
etmedi. Rıza Paf&nm, idare, hesap, 
bilhaaaa para iılerindeki maharetini, 
açık gözlülüğünü daha Yıldız ikinci 
fırka kumandanlığında Ye Seraskerlik 
makamına geçer aeçmez aldığı bazı 
tedbirler ve yaptığı bazı icraatte de· 
nemı,, notunu venniıti. Seraskerin 
Maliyeden §ikiyeti üzerine onu, Ma
liye ve Nafia nazırlannm bulunduk
ları Maliye komisyonuna reis tayin 
etti. 

Burada bir nokta üzerinde bir par
ça duralım. Tarihin malı olmak ıah· 
aiyetlerin iyilik veya fenalıldannı, 
günah veya aavaplannı, kusur veya 
meziyetlerini ahliki zaaf veya kuv· 
vetlerini cözönô.nde tutarak muhake. 
me etmelidir. • 

Seraaker P&J&yı, ıı:ençliğinde, bir 
Tekke mündi olarak ıırörüyoruz. Kı
lmcını türbeye asıyor, Şeyh Efendi o
kuyup üfledikten sonra kutanıyor. 
Zabit oluyor, vakit Yak.it İatanbuldan 
uzaklaııyor, tikin lıtanbula her reli
tİı\ie he en ayağının tozile dergaha 
gidiyor; türbede sandukaya yüzünü, 
gözünü aürerelı: aaatlet-ce kapanıp ağ· 

lıyor. Liva, Ferik oluyor. rene tekke
den alilı:aamı keam.iyor, nihayet Ab· 
dülhamit bile bu hale takat getiremi· 
yor da menediyor. Likin o, el altın
dan, adamlannı göndererek Şeyhine, 
tekkesine -dakatini iobattan ııreri 
dunnuyor. 

Bu cepheden bakılacak olursa, Se
rasker Rıza Paşa, dünya umurunu 
F eranuq et:m4, gozünü, gönlünü Al
laha çevinnit bir derriıtir. Fakat ay
ııi zamanda bu zatı en ince, dakik he
sap, para itlerinin bafmda görüyor 
Ye buluyoruz. Denit Nihat(!) Seraa
ker, dünya umunıııu feramu.ı etmit 
değildir. Tekkede ahretini İmar eder
ken, bıt.tmda bulundufu itlerde de 
·,dünyasnıı imar f'loıı&ı•ediır. itte 
tam minaaile dört bap mamur diye 
buna derler. 

Bu noktada6, Seraalı:er Patayı, der
Yİf olarak değil, bilikia tam hesabı
nı, kitabım bilir bir bayat adamı ola
rak cöriiyoruz. Netekim metrutiyeti 

müt-kıp ''Niı" e çekilerek ıürdüğu 
iaude ve müreffeh ömür ve vefatında 
evlit ve enaaline bıraktığı servet ve 
aamıın ve malı firavan, bwm.1 itıraz 

kabul etmez bir ıahididir. 
lnaan, gayri ihtiyari, "Moliere ·• in 

ölmez tiplerinden Tartuffe'yi hatn--
lıyor. 

Rıza Paşa, Maliye komiayonunda 
?lıttığı esnada Sadraazm Sait Pata 
ile çarpışmıf, mabeyin erkinından 

Arap izzet, Racıp ve Agop Paşaların 
müdahale ve hünkar nezdinde siki
yetlerine uğrayarak riyasetten çekil
meğe mecbur kalmııtı. O vakit, pa§a• 
nm aleyhinde bir çok jurnaller Yerdi
rilmit, cunagun isnatlar yapılmı,tı. 

Abdülhamit, Rıza P&J&yı M !iye ko 
misyonundan ayırmakla beraber yeri
ne, fakat aza aıfatile Mahmut Şevket 
Pata merhumu tayin etmiftl. 

Münasebet dÜJmÜJken bu komiayon 
ahvalinden bir nebzecik ıı.haeclivere-

yim. Riyasetten Rıza P&J& çekilince 
yerine Ticaret ve Nafia nazm Zihni 
Pata merhum reia olmuttu• Arap iz
zet paıa, Maliye komiıyonıma aza aı-
fatile reamen dahil değil ldlae de he
men her içtima günü gelir, gider ve 
bütün itlere müdahale ederdi. Arap 
izzetin burnunu sokmadığı, pannağı· 
m dolamadığı bir iş, yok cibiydi. 

Zihni Pafa merhum, namuı!u, te
miz, sabırlı, sessiz bir zat olduğu hal· 
de, izzet Paşanm müdahalelerinden 
lrizar olarak: 

- Zatı samileri, iradab aeniyeyi 
tebliğ ic;in komisyona teırif ediyorau· 
nuz.. t- ak.at komiıyonun müzakerat1· 
na iştirakiniz için bize henüz bir ira
dei seni ye tebliğ olunmaınıttır ! 

Demek mecburiyetinde ka lmı~tı. 
Defteri Hakani ve Dahiliye nazır

lıklarında bulunmuş olan AdLI Bey, 
bir aralık Maliye komisyonu batkiti
liğini ifa etmişti. Kendisinin mütees· 
sirane naklü beyanına göre, Arap iz
zet Paşa, bir gün komisyona celerek: 

- Şevketmaap J::fendimiz buyurdu
lar ki; Serasker Paşa, beni çok sıkış
tırıyor. isyan ı.alinde bulunan Cebeli 
deme ve Havran meşayihine, Müba-. 
relriisaabah Paşaya Makedonya Bulıtar 
etkiyasına kartı tertip ve auçlan ka
rarcir olan taburlar para verilınediğln· 
den henüz hareket ettirilmemiştir. 
Mersinde, Antalyada , iıkelel.,rde pe
ritan halde bel<leıiyorlarmıf. Bundan 
pek büyük fenalıklar, fe.laketler te
vellüt ,.deceği belli bir şeydir. Git! 
aöyle ! Maliye komiayonu ne yapacak 
iae hemen icabına baksın! Hatta :n.· 
nıret görülürıe ayıp ve ha.ram deme· 
yip •.... ,unu, bunu bile yapıın ! 

Tarzında bir irade tebliğ etmiş ve 
gazap ve hiddet aaikıı.sile müstehçen 
tabirler kullandığını ilive eylemiştir. 

Komisyon reiıi Zihni ve azadan 
Mahmut Şevket Paşalar, bu.atlan son 
derecede m:'itehayyir ve müteeuir ol .. 
mutlar ve hadiseyi padiıahm kulağı
na akaettirmitlerdi. Abdüıhamidin bu 
na canı aıkılmıttı; izzet Patayı tevbih 
ve tekdir etmekle beraber badema ko 
misyona gönderilmemesini ve komia
yondan vukubulacak tebliaatın alehi 
1111 bat kitabetten makamı sadarete 
yapılmak auretile cereyanmı emret
miıti. Şu müeaaif veaile ile i,in eski 
ve tabii cereyanına terk Ye döndür
ülmüş olması Babıaliyi serindirmi§ti. 

(Arkası var) 

Yarın: 

Serasker Riza Paşa 
3 

Torunamı emziren büyük an al - Rıza Paıamn kenıll ricıaye
tine bakılırsa! - Seraskerliğin tarihi. - "Cihan Seraskeri" Rıza 
P"la 
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DiL ANKETİMiZ 
T. D. T. C. ııreçen yıl bütün millete k&J'fl bir anket açmııtı. 105 liııtede ata

lı yukan 1500 kadar aöz ertaya atıldı. Dört aya yakm razetelerde bir çok ce
vaplar çıktı. Bu cevaplar timdi cemiyetin bu itle uğratan komiıyonımda lll'a• 
ya k-Warak Umumi Merkez Heyeti t arafmdan son ııekli verilmektedir. 

Her yerden selen Ye bir kısmı ııraze telerde çıkan kartılıklar araamda bir ta 
kım sözlerin U.ce maaa ayrılıklannı t aıtamam karıılayabilecek öz türkçe mu 
kabilleria ortaya kooamadıj-ııu ııröriiyo ruz. Bunun için, kendimizce kaqalıfını 
daha iyi Ye daha incedea inceye aram ak lüzumunu duyduiumuz sözleri, ken• 
di tarafımızdan yeniden ankete koym uıtulıt. ilk liıtemizi de bir kaç ründen 
beri neırediyorduk. Bu listeye ıırelen c eYaplardan bir takımını neırettitimiz 
cibi, daha ıırelenleri de biribiri ardınca basacağız. 

Bugün ikinci bir llıte daha veriyor u:z. Bu listenin temeli fU sözlerdir: 
1-HADISE,2-VAK'A,3 -VAKIA4-HADISAT5-VU-

KUAT, 6 - VAKIAT. . 
Bu sözlere kartılık düıüniirken fra noızca fU sözleri de gözönünde tutma

hdn-: 
1 - ACCIDET, 2 - iNCiDEN T, l - EVENEMENT, 4 - PHE-

NOMENT, S - F AiT. : 
Bu aözleria anlattıit fikirleri türk çe ne yolda aöyliyebiliri:<? itte bura11 

wtaya konmak ıırerektir. 
Bir iki örnekle düıü:ncelerimizl an latalım: 
Meseli.: "Filan adaala falan adam araaında bir hadise ÇJkmıt., dediii

mlz :zaman bu "hldise" ain franıızca 11 "incident" dır. (iki otorı bilin çarpıt
,..., hldiıeainde yaralandı) denek "lıi.diae" accitlent yerini tutar. (Tarihi 
ir hadise) un euenem""t ltütoriqae diye tercüme olunur. "Ay tutulma bir hii.di 
ei .....,.;yedir" diyecek olursak bu, fra naızcada phenomene cele.re diye söyle· 
nir. Bu &Özlerden bir talmnmm yerine vak'a Yikıa, vukuat sözlerini de kul
landığımız vardır. Şimdi, okurlarımızdan dilediğimiz tudur: Bu sözlerin kul
lanılıt yerlerine röre ttirlü manalarını ifade edebilecek öz türkçe sözleri arat
tamak Ye bia blldlnnek ... 

Cevaplıtr. sazetemizde anket memurluğu namma gönderilmelidlr. 

Yeni ırelen cevapları 4 üncü ıahifemizdedW • 
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MiLLiYET CUMARTESi 26 AGUSTOS 1933 

HARiCi HABERLER 
Dostluğa 
Güvenmemeli 

Mussolini harp zamanında 
dostlardan bile korkmak 

Yunanistan da 
Casus şebekesi 
Mühim evrak bir bomba 

hasarında bulundu 
gerek olduğunu söylüyor ATINA, 25 - Polis bir casus 

KONEO, 25 (A.A.) _ Stefani şebekesi meydana çıkardı. Şebeke 
Ajansı bildiriyor: nin reisi yakalandı, diğer mensup 

Başvekil M. Mussolini, yarunda !ardan bir kısmımn da hüviyetleri 
fırka katibi umumisi M. Starace, tesbit edildi. Hadise çok mühim· 
Jeneral Bistrocchi, Kont Galeazzo dir. 
Ciano ile Milis kuvvetleri erkıi.rı Çünkü bu ~beke Harbiye neza 

retinde Erkam Harbiye Reisinin 
harp reisi bulundukları halde Kü- odasındaki kasadan Yunanistanın 
neo şehrine gelmi9tir. 

müdafaa planlarım çalmıya mu
~aşvekil hükiimet dairesine gi-

rince balkona çıkmlf, bına etratm ~::!~a0L::~~~~:ı!:;:1 Fbi~n~:!: 
da srkıtrk bir halde toplanıp bırik-

b 1 saklamıfbr. 
mıt olan büyük bir halk kala a ığı 
tarafından hararetli bir surette al- Fakat hunu haber alan polia 

~:~ö~ı,!n:teb!:e~~~:::ı:!~~~n- ::;:ı::a~:;~';~t v:1:!~::.ı ::= 
M. Mussolini '""balkona son çıkı- cak planların birer suretinin alm-

şında bir nutuk ıöylemittir. Bu ~:!;:1::·:~-:.~:::ı::.or~c:t: 
nutkun en çok dikkati çeken parça 
1 unl d 

dir. 
arı t ar ır: Fakat isimleri gizlenmektedir. 

"lluha dinçlik veren !U bir kaç 
günlük yorgunluk zamanrmda yur Casus febekesinin, aflnlan pla::ıla-
dumuz hakkındaki sevginizi ve 1- rı ecnebi bir devlete otuz milyon 

drahmi mukabilinde satmak istedi 
talyanbğa kartı beslediğiniz içten ği ve bu hususta mutabık kılındığı 
gelen imanı yakından görüp duy- da tahakkuk etmiştir. 
mağa imkin buldum. Orduyu içi- ATINA, 25 - Casus şebekesi-
niııden gelen bir misafirperverlik- 1 nin yakalanması hakkında son a ı-
le karşıladınız. Bundan dolayı or- nan tafsilat şudur: Bu şebeke bazı 
du size kartı minnet duymaktadır. güzel kadınları para ile kandıra

"Bu yerler, bu Alp toprağı hiç rak bunlar vasrtasile ordunun ileri 
bir vakitte biç bir noktasında bir gelen erkanım elde etmit ve bu yol 
dütman ordusunun ayağı altında dan yürüyerek müdafaa planları-
kalmıyacaktır, kalmamalıdır. m çalmıya muvaffak olmu9tur. Hü 

"Kuvvetli milletler sulh zama- kumet, şebekeye yardım ettikleri 
nmda uzak, yakın bir çok dostlar 

~üphesiyle büyük ve küçük rütbe-
kazamr, harp günlerinde ise kor- li bazı zabitler hakkında şiddetli 
ku telkin eder, kendini saydırır· bir tahkikat faaliyetine girişmit
Zaif, kuvvetsiz miiletJere gelince, 
onlar sulh vaktinde tek hatlarına tir.Casusların hüviyetleri tamamen 
kalır, hor görülürler, harp zama- tesbit edildiği için hepai de yaka
mnda da ayak altında kalmak, e- !anmak üzeredir. 
zilmek tehlikesiyle karşılaşırlar, Casusların isimleri vehangi dev 
demek oluyor ki, daha ilk çocuk- !et hesabına çalıştıkları hakkında 
luk günlerindenberi kuvetli bulun sıkı bir ketumiyet muhafaza edil
mabdır. •, mektedir. Efkiirıumumiye heyecan 

"Her hangi bir karar verildiği içindedir. 
zaman geri dönmeği biç bir vakit- ----o----
te akla getirmemek, daima ileriye 
doğru gitmek gerektir. lnaanlarm 
ve milletlerin kuvetli bir seciye sa 
hibi olmaları lazımdır. 

"Ben bu topraklarda bu sözleri 
söyhyebiliyonım. Çünku İtalyan 
bükiimetinin ve İtalyan miletinin 
sulbü can ve gönülden dilediğini 
hiç kimse tanmfamazhk edemez. 
ltalyanlar bu istediklerini bir çok 
delillerle isbat etmişlerdir. 

"Yirminci asırda medeni millet 
!ere yaşayıf ve kurtulu' usulünü 
ve yolunu gösteren işte bu Fatist 
İtalyandır." 

Sahalin' e mi 
Göz diktiler? 
Uzak şarktan bir mesele 

daha çıkıyor 
MOSKOVA, 25 (A.A. -Tasa 

Ajansı bildiriyor: 
lzvestia gazetesi, Tokio matbu

atında son zamanlarda çıkan bir 
çok makaleleri mevzuu bahsede
rek diyor ki: 

- Bazı Japon mehafili Sovyet 
kamçaktuı ile sahilin üzerine göz 
dikmit bulunuyorlar. Bu mebafil 
iddialarını muhik göstermek için 
fU delili ileri sürüyorlar: 

Sovyet Rusya için Şark Demir
yollarmm satılmasını müzakereye 
amade olduğunu beyan etmekle u 
zak tuktaki vaziyetinin tasfiyesi
ni esas itibariyle kabul etmi! ol
maktadır. Halbuki bu mehafil u
nutuyorlar ki, Çin Şark Demiryol
ları SoY)'et Rusyaya ait olmıyan bir 
toprak üzerinden reçmektedir. 

Sovyet Rusya vaktiyle çarlık 
Ruıyası tarafından takip olunan 
Mançuriye vaziyet programmı ter 
ketmittir. 

Sovyet Rwıyanın ecnebi toprak 
larmı itgal siyaaetinden feragati
ni bizzat kendi topraklarından 
vazgeçmek siyaseti teklinde tefsir 
etmek tetebbüıü siyaha beyaz de
mek kadar gülünç bir teidir.-

Sovyet Rwıya, askeri aergüzett 
taraftarlarınca Sovyet toprakları
na kartı yapılan bu karıtık ma
nevraları, Uzak Şarktaki hak ve 
menfaatlerinin ihlaline kartı dur
mak için tiddetli k&rfıhklarda bu
lunmakla cevap verecektir. 

-----· 
Yunan konsolosu hari-

ciyeye alındı 
ATINA, 25 - Yunanistanm 

lstanbul jeneral konıoloıu M. Kap 
salis, Harkiye nezareti müdürlük
lerinden birine ta7in edilmiflir. 

Romada yeni bir 
mulakat mı? 

BERLIN, 25 (A.A.) - Wolff 
Ajansından: Alman, Fransız ve in 
giliz Hariciye nazırlarının gelecek 
birinci tearinin ilk haftalarında 
Romaya ğiderek M. Mussolini ile 
görüşeceklerini yazan ve Pariste 
çıkan Matin gazetesinin bu haberi 
hakkında fikirleri sorulan Berlin 
resmi mehafilleri böyle bir proje
ye dair hiç bir bilmediklerini söy
lemif lerdir. 

Hav:a nümayişi 
126 Alman tayyaresi 

tura çıkblar 
BERLIN, 25 (A.A.)-Wolff a

jansından: • 
Almanya etrafında hava turu 

hakkında hazırlanan program, 
dün yapılan kotu yarıtımdan bat
ka, - her biri bir günde yapılmak 
fartiyle - üç kapalı turu ihtiva et.
mekte<fır. 

Tayyareler bu turların her de
fasında Berlindeki Tempelhof tay 
yare karargahından havalanacak
lar ve ayni gün içinde saat on do
kuza kadar yine Tempelhof'a dö
neceklerdir. Bu tura ittirak eden 
tayyareler üç sınıfa ayrdmıtlardır. 
Birinci 7ani büyük sınıfa giren tay 
yareler 1350, ikinci yani orta smıf 
tan olanın 1100 v~ üçüncü küçük 
smıfa ayrılan 850 kilometre kate
deceklerdir. 

Her biri alb tayyareden miirek 
kep yirmi bir gurupa aynlmıt 126 
tayyare bu sabah saat albda hava 
lanmağa bqlamıtlardır. 

Bunlar Stettin, Dançig, Koenig 
sherg turunu yapıp döneceklerdir. 

Son kalan gurup saat yedide ha 
reket etmiftir. Tayyarecilerden ço 
ğu daha timdiden Koekinsberı'e 
dönmek üzere Dançiı'den ikinci 
defa olarak geçmitlerdir. 

Müthiş kasırga 
Milyonlarca zarara ve 
ölümlere sebep oldu 
NEW-YORK, 25 (A.A.) - Pen 

silivanya, yeni Jeraey, Nevv-York, 
Virjinya, Delavare ve Maryland 
hükumetleri dahilinde milyonlar
~ zarara sebep olan dünkü kasır· 
ga eanaıında ölenlerin en atağı 
tahminle yirmi kitiyi bulduğu söy
lenmektedir. 

NEW-YORK,25 (A.A.?-Dün 
kü kuırgada. ötenlerin ınlktan :... l 
de (':[~Ol11Çtıı·. 

' 

D.A&.i 
• 

I ş bankasının kuruluş yıldönümü 
11 Bankasının dokuzuncu yd dönümü münasebetiyle, bu gece, Jlft 

karapalasta bir ziyafet 11erilmiştir. Ziyafette bankacılar, meclisi idare 
azaları 11e Fırka Katibi umumisi Recep Bey bulunmUflardır. Ziya/d 
geç 11akte kadar de11am etmip, nqe 11e samimiyet içinde geçmiptir. 

• M. Benes Romaya geliyor 
PARIS, 25 (A.A.)- Havas Ajanaından: Jurnal gazetui bugiin

kü nüshasında Prag 11e Romadan gelen, M. BiUla'in bu yakınlarda M. 
Mussolini'yi tahmin ettiren haberleri göz önünde tutarak diyor ki: 

"M. Beneş'in alacağı karar hak kında şimdiden bir hüküm 11erm• 
mekle beraber denilebilir ki, böyle bir ziyaret Franaanın deliilet ile h~ 
mayui altında yapılması ge~ek olan bazı müzakereleri tamamlamlf 
olur. 

"Tuna meselesi hakkında M. Musaolini tarafından hazırlanan pili 
na dair yürütülecek mütalea 11e 11e ı·ilecek hükümlerde bu plana mu<l'
hedelerin tadilini derpif eden her hangi bir madde konmadığı fÜphe
siz olmakla beraber yine çok ihtiyatlı da11ranmak lazımdır. 

"Bu plan hakkında tamamiyle kestirme bir hüküm vermeden önce 
onun bütün teferruatının öğrenileceği zamane beklemek gerektir. lhti 
mal ki, bu planın, olduğu gibi, kabul üne imkan görülemez." 

Buğday konferansında vaziyetimiz 
LvıvfJRA, 25 ( A.A.) - Buğday konler~ındaki ltalyan mümeasi 

li yapılan itilafı imzalamadan euuel hükiimetine dan1fmıştır. 
Türkiye 11e Portekiz mümusilleri de bu itilôlı imza edecek 11azi

yette olmadıklarım aöylemiplerdir. Ruaya miimeAili itilafı imzalıyaca
ğını söyledikten sonra demiftir ki: 

"Şu kadar 11ar ki, Ruaya iatihaalôtın taltıılidi için değil, fakat ihr11t:tıı 
tın tahdidi husuaunda taahhüt altına girebilir." 

Tuna memleketlerinin mümesailleri de ayni 11aziyette olduklarını 
bildirmişlerdir. Bazı memleketlerin ileri sürdükleri ihtirazi kayıtlar 
itiliila değil, lakat zannedildiğine göre müa11eddelerine dercedilecek
tir. Konleran• kat'i metnin imzaaı için saat 11,30 da toplanmlftır. B• 

1 imzalanan kat'i 11e nihai metin Ce- ne11reye gönderilecektir. imzalar 
muayyen bir de11re zarfında geri alınacak oluraa muteber aayılacaklır. 

Eğer ırk prensibi galebe çalarsa 
PARIS, 25 (A.A.) - Framcz sosyalistleri konıreainde fırkanın sal 

cenah müfrit azasından M. Marquet demiptir ki: 
"Sosyalizmin dört memlekette yaptığı dört tecrübe dört mu11aflakı 

yetaizlikle neticelenmİftir. Bu mu11allakıyetsizlikler soıyaliat enler,_ 
yonalini dört büyük memleketti?, yani Almanya, lngiltere, Franaa 11e 
ltalyanın artık hiç bir rol oynayamıyacak bir hale getirmiftir. Bu halin 
bQflıca sebebi, aosyalizmin belli baplı maeleler karıuında aarih bir ua 
ziyet almamlf olmandır. M. Mu .. olini Fa,izm.in bir ihracat maddesi 
olmadığı düfiincuinde bulunuyor. Buna mukabil Hitlerciler milliyet 
prensibi yerine ırk prensibi koyuyorlar. Eier ırk prensibi galebe çala 
cak olursa Aurupayc uzun bir kargtıfGlık cıe harp de11reaine doğnı sü
riikliyebilir. Her ne bahaaına oluraa olsan milliyet prensibini deuarra 
ettirmek 11e onun bütnü neticelerine bGf efmek gerek olur.' 

Buğday hakkında muvakkat anlaşma 
LONDRA., 25 ( A.A. - Buf day hakkında muuakkat bir cmlGf

ma yapılmcptır. ihracatçı memleketler buğday için beynelmilel liyal o
larak kental bafına 12 altın lrank 11eya kile bafına 63,6 sent tes6it o
lunmasını kabul etmiplerdir. Güm rü.k resimlerinin de bu liyala wöre 
yeniden tayini düpünüldüğii aöy lenmektedir. 

ihracatçı memleketler 1933 - 1934 senesi zarfında yapacaklara 
buğday ihracatının azami miktarının 560 milyon kile olmaaına ue 
1934 - 1935 seneai zarlmda, Rusya 11e Tuna memleketleri müatesna ol
mak üzere, diğer ihracatçı memleketlerin ütihaallerini yüzde on b8f 
niabetinde azaltmalarına macıafa kat etmiplerdir. 

iki arslan kafesten kaçb 
VARŞOVA, 25 (A.A.) - Mla 

na tehrinde gezginci canbazlar ta
rafından verilen bir oyun bittikten 
sonra iki aralan kafeslerinden kur 
tularak kaçmıtlar, balkı büyük bir 
korkuya diifürmütlerdir. 

Arslanlar takip edildiklerini gö 
rünce parka kaçıp saklanmıtlar, 
fakat polis ve jandarma kuvetleri
nin yardımı ile tutulmutlardır. 

Belçikadaki Hıtlerciler 
BROKSEL, 25 (A.A.) - Liege 

va~ıinin ııönderdiii maliimat üze 
rine Dahiliye nezareti kalemi mah 
ıus müdürü uıulüne uyğua surette 
hazırlanmıt pasaportlarla hududa 
geçerek halk arumda propaian
da yapan Hitlerciler h•klrmda 
tahkikat icrası için bizzat Eupen 
ve Malmedy'ye ıitmeie karar ver 
mittir. 

Amerikada İl açılıyor 
NEW-YORK 25 (A.A.) -Sa

nayi kanunu münasebetiyle Ame
rika sanayi hayabncla mühim te
rakkiler elde ed.ilmittir. Amele 
sendikası ile yapılan müzakereler
de Amerikan tarihinde ilk defa o
larak cenup kömür sanayii ııunıpu 
timal kömür sanayii gurupu ile 
birletmiftİr. 

Büyük bir zelzele 
BlRMINGAM, 25 (A.A.)-= 

Birmingft.!11 rasathanesi bu sabah 
saat dokuzu iki ııeçe 5280 mil u
zakta tidde~i bir zelzele kaydet.
mittir• 

Bu zelzelenin Büyük Okyano
su da Alaaca yanın adumm cenu
bunda olduğuna ihtimal verilmek
tedir. 

İspanyanın yeni Moskova 
elçisi 

MADRlT, 25 (A.A.) - Hükii
met Meksikadaki İspanyol elçisi 
M. Alvorez Del Nayo'yi lspanya
mn i'\ osko11a E!çiliğinc tayin- et
o:~l'.,.Cir. 

Kübada vaziyet ne halde! 
HAVANA, 25 (A.A.) - Küba 

kabinesi parlamentoyu dağıtmağa 
ve 1901 tefkilab eıaaiyesine avde 
te karar vermittir. 

Bu suretle 1928 kanunuesuiıi 
mucibince tayin edilmit olan yük
sek memurlar itlerinden çekilmit 
olacaklardu. 

Yeni hükUnıet bu icraatla açık
ça ihtilalci olduğunu göstermekte
dir. Machada bükUnıetini de devi
renlerin maksadı bu idi. 

İtalya kralının ltalyadaki 
serveti 

ROMA, 25 (A.A.) - Sabıklı 
paaya kralına ait olup İtalyan ban 
bamda mahfuz bulunan eshamı 
kortes meclislerince kabul edilen 
kanun mucibince İspanyol maliye 
aiao 't'elmek üzere bu bankadan 
çekip alan Bilbao bankası mahk• 
- tarafmdan mabküm edilmittir. 

Fransada mavnacılar grev. 
PARIS, 25 (A.A.) - Bir müd

det evvel ilin edilen ıreve ittirak 
eden iki yüz mavna Seine ve Oise 
nehirlerinin birle9tiği yerde sahip
leri tarafından bir araya toplanıp 
bir mania tetkil etmiftir. Vaziyet 
ııükUn içinde devam etmektedir. 

M-i nazın çab9ma serbeıtli
jini korumak için alınacak tedbir 
ler hakkında alakadar eyaletleria 
valileriyle ıörütmüttür. 

Almanyda işsizler azalıyor 
BERL1N, 25 (A.A.) - Alman 

yada ifaizlerin miktarı ziraatto 
J'iizdo 64, orman ve dalyanlarda 
J'iizde 34, bina intaabnda yüzde 
46, kireç ocaklarında yüzde Si, 
kereste sanayiinde yüzde 34 ve de 
mir venaaden aanayiinde de yüzde 
22 azalmıftır. 

Şiddetli yağmurlar 
VARŞOVA, 25 (A.A.) -Çok 

fİddetli ve sürekli surette yağan 
yağmurlar neticeainde Carpathea
in cenup kısmındaki ınnakhr tat
mr~tıı·. 



Yine sokak terbiyesi 
Diyor lar ki ı 
- Bazı inaanlar Yar. Parklaida 

Jezerken yerlere fmdık kabukları,' 
keae kağıtları abyor. Şakır takır 
ttıküriiyor ve ,ehrin umumi zevki 
İçin itina ile yetittirilen çiçekleri 
harıl harıl koparıyorlar. 

- Bazı insanlar var. Tran:ıvaY, 
haaamaklarına salkım salkım asılı
yor, ııirip, çıkanları iz'aç ediyorlar, 
Kadınlara lakırdı abyorlar. 

- Bazı insanlar var. Kalabalık 
yerlerde bilet almak için ura bek
lemiyor, ötekini berikini, kadını, 
kızı ite kaka hastayı, ihtiyan eze 
çiğniye ileri ııeçiyor ve itiraz eden
lere küstahça çıkı9ıyorlar. 

- Bazı insanlar var. Yan kaldı
rımlarda tesadüf ettikleri alıbapla
rile uzun uzun sohbete dalıyor. Ge
lip geçenin yolunu kesiyor Ye çar• 
pıp geçenlere terbiyesizce ukalalık 
ediyorlar. 

Bütün bunlar doğrudur. 
Ve bütün bu her ııün falıi~ oldu

ğumuz vakalara her zaman tekrar 
ettiğim sokak terbiyemizin kıtlığı 
sebep olmaktadır. 

Avrupanm lstanbul gibi büyük 
febirlerinde yere kağıt ve kabuk 
atanlara herkeı hayretle bakar.Ve 
belediye bu terbiyesizliği yapanı 
derhal cezaya çarpar. 

Parklarda, umumi bahçelerde üç 
y~mdaki çocuklar bile kumlar Ü· 

zerinde kofar, oynar. Fakat çemen 
ve çiçek kısmına parmağım bile u
zatmaz. Çiçek koparanlara ne mu
amele edileceği meçhôldür. Çünkü 
böyle bir cinayet itliyen oralarda 
görülınemi9tir. 

Umumi gi,elerde bilet alrıken 
herkes, bakkal çırağından aon ekse 
lanı Herriot'ya kadar ııraanıı bek
ler. Terbiyesizlik edip öne geçmiye 
çalıfllJlı tükürükle linçederler. 

Yere tükürenlere ne yapılır, me9 
bulümüzdür. Çünkü böyle bir piı
lik kralı henüz ilin edilmemittir. 

Yan kaldırımlarda durup konu
tanı değil, sağını, solunu bilıneden 
senem, salak gideni iki adım atma 
dan muma çevirirler. Çünkü umu
mi cereyana kartı durınıya kalka
nın akıbeti tuna buna çarpıp yere 
yuvarlamnaktır. 

*** 
Bütün bunlar küçük teylerdir. 

Fakat bir cemiyetin medeni sevi
yesini gösterdiği için mühimdir. 

Zevkimiz kısır, sokak terbiyemiz 
kıttır. Ne yazık ki balolarda fırıl 
fırıl Rumba oynıyanlanmız bile 
sokak terbiyesinin bu küçük kaide
lerinin gaf!lidirler. 

Parktan çiçek koparan, sokakta 
yere tüküren bir insan ha Rumba 
oynam19 ha çifte telli kıvırnııt so
kak terbiyesi olmıyan bir mankafa. 
dan batka bir fey değildir . 

Burhan CAHJT 

Sur haricindekilerin 
mahalli ihtiyaçlan 

Fatih kaymakamı Haluk Nihat ve 
C. H. f. Fatih kaza reisi Dr. Hikmet 
Beyler dün Eyüp nalaiyeai reiıi Hulu
ai, Fener ve Eyiip fırka reisJeri ile be
raber aur haricinde mahalli bazı ih
tiyaçlan tetkik etmitlerdir. Bu meyan 
da llerispor klübünün Edirnekapı dı
tında vücude getirdiği apor aa.Eıaaı da 
görülmüıtür. ········ .................................................. .. 
1 BORSA 1 
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EkoaoMI 

Tütün stoğu 
Mahsul senesine emniyet 
havası içinde giriliyor 
İnhiaarlar idaresinin yaptığı tetki

kata nazaran ıark tütünü yetiıtiren 

Üç BaJkan memleketlerinde de tütün 
atoku mikdan pek azdır. Dünya pİya
aaımda tark tütünleri lehine müsait 
blr ceroyan vardır. 

1932 tütün mahaulünden Samsun 
ve Artvin mıntakalarından gayri yer 
lerde memleketimizde ıtok yoktur. 
Bu mmtakalarda da son on bet gün 

içinde ıeçen ııene mahıiilünden Sam
mnda 30.000, Bafrada 50.000, Alçam 
da 2010000 kilo çiftçi tütünü ıatılınıt· 
tir. Zurra 160_ Jıunıt kadar yükselen 
bu aatıı fiyatlarından ziyadesile mem• 
nundnr. Artvin mıntakasmda da aon 
olarak 30.000 kilo satılmııtır. BuJga· 
riıtanda temmuz ayına kadar geçen 
aene mahsulünden 6000 ton tütün ih
raç edllmittir. Yunanistanın 932 tÜ· 
tün rekoltesi 21518519 okka idi. Bu 
mikdarın haziran ayına kadar 15 mil
yon okkası satılmıttır. Köylü elinde 
kalan ancak 7.387.000 okka kadar
dır. Şark tütünleri müstahsili memle· 
ketler yeni mahsul ııenesine tam bir em 
niyet havası içinde girmİ§ bulunmak • 
tadırlar. : 

Şarap ofisi 
Fnınaız hükilmetinin delilletile bir 

prap ofiıi ihdaM etrafındaki cereyan 
ilerlemektedir. Bu HilAfa dahil olaca
ğını Bulgariıtan da Pariı elçiliği vaaı
tasile Franıız hükUmetine bildirmittir. 

LUleburgaz panayırı 
Bütün T rakyaya tamil ohnak üzere 

her sene Lüleburıraz meriı:ezlnde açı· 
.. n hayvan sergiıi açıhmttn'. Sergiye 
Trakyamn muhtelif yerlerile Edirne
den bir çok menldı ve hayvan salu'lıl 
Burgaza gitmiıtir. 

Seqri münasebetile ayni zamanda 
Burgazda bir de emtia ve hayvan pa
nayİri kurulmuı olup üç giin devaın e
decektir. 

ilk mahsul fındık 
TRABZON 24 - Jlk mahıul iç 

fındık önümüzdeki cumarteııi günü me
rasimle ihraç edilecektir. Her sene ilk 
ihraç ıerefini kazanmak için yanı ya
pan fındık tacirleri bu yıl masraftan 
kaçmanık bir kaç ticaretblmenin bir· 
den ihraç yapmasına karar vermiıler
dir. 

HaYBlar giizel gittiği için piyasa.ya 
çok fındık geliyor. 

Kı§ ortasında Trabzonda bir hndık 
kongresi toplanmuı için iktısadi maha
fılde bir cereyan vardır. Kongreye 
fındık mütebassıslan, müstahsiller, ta
cirler, hükiimet mümesıilleri, iktısat
çdar çağınlacaklardır. 

Çavuş uzumu 
Marmararun en nefis çavuş üzümünü 

yetiştiren Gebze ve civar mıntakaamda 
bu seneki mahsul gecilmıittir. Keyfi
yetçe geçen seneler gibi olan mahsu
lün yağııların verdiği zararla yüzde 40 
noksan olacağı tahmin edilmektedir. 
Jlk üzüm bu hafta içinde htanbula 
gönderilmiıtir. 

Fransaya yaş uzum ithalatı 
Fransa bükfuneti Yl1I üzüm ithala

tını kontenjana vazetmiştir. Fransaya 
ya§ üzüm ve Y"§ meyva ıöndermek İ· 
çin, Fransa bülnimetinden müsaade al
mak liizmıdır, 

Bundan başka, yB§ meyva ambalaj
larının üzerinde, hangi memleketten 
geldiğine dair ifal'eller, üzüm olursa 
filoksera fahadetnamesi de bulunacak
tır. 

Son zamanlarda, lzmirden Fransa. 
ya yaş üzüm ihracma t"§ebbüı edilmek
tedir. Hatta bir kaç parti mal, tecrü. 
be kabilifulen Fransaya ıönderilmit· 
tir. 

ihracat ofisi Fransa hükumetinin 
bu karan haldı::mda alikadar tacirleri 
haberdar ebnittir. 

Yeni ölçUler 
Yeni ölçüler kanunu ahkamı bir iki 

ay sonra tamamile tatbik edilecektir. 
Jktısat vekaleti bu ite ait hazırlıklarla 
meıgul olmak üzere sanayı müfettit
lerinden Kudret Beyi ölçüler müfettiıi 
ünvanile telırimize göndermiJtir. 

A vrupadan miibayaa edilen yeni öl
çüler memlekete yalnız lstanbul, lzmir, 
Mersin ve Samsun limanlanndan ithal 
edilecdr.tir. 

Şikagoda buğday 
NEW • YORK. 25 (A.A.) - Ge

çen eylülde yapdan mukavelelerin mec
buri surette tasfiyesi neticesinde baı 
gösteren mahalli tesirler üzerine Şika· 
go piyasasında lıuiday fiyatı iki buçuk 
sent düımüıtür. 

Borsa ve piyasa muameleleri buğ
day konferanımdan daha müsait haber
ler alımnadan önce kapamqtır. 

Giresonda fındık 
GIRESON, 25 (A.A.) - Köy.Jünün 

ııetirdiii kabuklu fındığın okkası bor 
aanm kontrolü altında 30 kuruıtan sa 
tıldı. 

---·-- <'· ·------

Tetkik gezintileri 
Halkevi dershaneleri ve kurslan 

tubesi tarafından tertip edilen lstan
buJ tetkik gezintisinin beşinciıi dün 
öğleden sonra yapılmıştır. Mezbaha
buz fabrika11, ve Silahtarağa elektrik 
fabrikası tetkjk edilmi~tir. 

••l•llly•d• ISTANBULDA GEZiNTİLER 
Tepe başı bahçesi ~-~----------------~---------------

Kuşbakışı Büyü.kada ..• 
Belediye ile kiracı arasında 

1 ,. . anlaşma oldu 1 Cuma günleri onu beş geçe kalkan 
Şımdıye kadar Tepebaşı bahçe ve 

tiyatrosunun müsteciri bulunan M. J Ad • d J • h ı• 
Lehman ile belediye arasında yeni bir Vapur a aya gı en erJn Vay a Jne .. 
anlaşma yapılmıştır. Bu itilainame mu. 
cibince belediye bütün heıaplanru tas ... 
fiye ediyor. 

M. l .ebmanın vaktile kendi tarafın. 
dan yaptırdığı bahçe içindeki yazlık 
sahne, artiıt odaıı, gardenbar; yazlık 
sienma dahilindeki koltuklar için yinni 
dokuz bin lira kıymet konulmuıtur. 
M. Lehman, bu tesisatı belediyeye ter
kedecek, buna mukabil belediye asri 
sinema binasını iki sene müddetle M. 
Lehmana kiralıyacaktır. Ancak M1 
Lebman sinemadaki bütün koltuklan ' 
yenileştirecek, sinemanın içini, dı§ını 
boyatacaktır. 

Kışlık tiyatro ile bahçe ve dükkan
lar mukaveleden hariçtir. 

Beyazıttaki kavis 
Beyazıtta Üniversite Fen fakültesi 

önündeki tramvay kaninin düzeltil. 
meai ve kötenin kaldmlmaaı ameliye.. 
si bitmit gibidir. Bugünkü şekilde Be
yazıttan Edimekapıya kadar cadde 
dümdüz olmuştur. Bu kavsin ve cad
denin düzeltilmesi için belediye ve 
tramvay şirketinde 15 seneden beri 
muamele cereyan etmİftİr. Bu ka ... iste 
fimdiye kadar müteaddit tramvay ka
zası olmuştu. 

Pollele 

Yankesici 
K.araköyde sabıkalı yankesici T odo

roı ötekinin berikinin ceplerini karıJtı
nrken sörülmüt yakalanmıtf.IJ". 

Çekmecedeki para 
Bakırköyiinde Bannalıane fabrikuı 

karfısında ahçı hmail Ef-.ti çırağı Atı. 
medi milılrinclo lxrakarak htanlıula in
mit, avdetinde dükkanda bulunan kilit
li çekmecesind.,.. 13 liranın çahdığnu 
göımüıtür. Çırak İltİCT&P edilmekte
dir. 

Çarpan otomobil 
Karadeniz apartnnanmda 8 yaıında 

Fredimoa oğlu Markodi ismindeki ço
cuğa 2636 numaralı §Oför Sadettin E
fendinin idaresindelıi otomobil çarpmı§ 
ve yaralanmasıı. sebebiyet vermiJtir. 

Vapurda cerh 
lzmite hareket edecek olan Kırlan

gıç vapurunda leblebici Yakubu simit
çi Yakup biila ile sol böğüründen ya
ralamıttır. Yakup yakalanmıttır. Yara
lı Beyoğlu hastanesine kaldınlmıttır. 

Sigaradan yangın çıkıyordu 
Eyüpte Kurukavakta berber Gani 

elendi sigarasını pencere kenannda 
unutmuş, alet çıkmıtsa da oöndürül
müttür. 

Çakmak 
Kasımpaıada manav Mustafanm 

dükkanında yapdan arattırma netice
sinde bir çalanak bulunmuştur. 

Karakola giderken 
Taksimde Cümhuriyet meydanında 

lfacı !Mbhmedin kahvesinde Haşat, Yer· 
v.mt, Heron, Arslan Agop aralarmda 

. ' kavga etmışlerdır. Bunlar karakola ,, •• 
turiilürken Hacı Mehmedin tabanca11· 
m başkasına verdiği görülmüf, taban
ca müsadere olunmuıtur. 

Yukardan duşen cam 
Parmakkapıda Kemal Bey apartı

manmua Meliha Hanım Bey&ı:lu htik
liil caddesinden ıeçerken 282 nama· 
ralı ibrabim Bey apartnnamnın kmk 
penceresinden bir cam ba§ma düşmiiJ 
yaralaınıtbr. 

Memnu silah taşıyanlar 
Zabıta evvelki gece muhtelif yerler 

de tüpheli adamlar üzerinde araıtrr 
ma yapmıqrr. Bu araıtırmada Beyoğ 
!unda Hasan ve KaSU11 isimlerinde iki 
kiti de büyiik bıçaklar, Orhan ismin 
de birinde bir kama bulunmuttur. Ci 
balide Ahmet isminde birinde bir ka 
ma buJunmuştur. 

Cibalide Ahmet isminde birinin ii 
zerinde bıçak, SaduJlah İsminde birin 
de bir saldırma, Kocamustafapa§Ada 
Alinin Üzerinde bir tabanca ve bir çok 
fitekler buhmmuttur. Tabanca ve bı
çaklar müsadere edilmit, sahipleri 
müaaadeaiz silah taııdıklanndan dola 
yı adliyeye verilınitlerdir. 

Esrar 
Mehmet ve Osman isimlerinde iki 

kiti Beyoğlunda §Üpheli bir vaziyett.. 
dolatırlarken polisler kendilerini ya
kalamıflardır. Merkezde her ikisinin 
de Üzerleri aranınca ceplerinde paket 
)erle esrar bulunmuıtur. Eırarlar mü
aadere edilmiıtir. Bunlarm esrarı nere 
den aldıkları tahkik ediliyor. 

Sivil tayyarecilik 
imtihan lan 

Vecihi Sivil tayyare mektebinde ye 
titen pilotların imtihanlarına bugün 
baılanacak ve imtihanlar ay sonunda 
bitecektir. imtihanlara saat on dörtte 
batlanacaktır. imtihan günleri ve ders 
ler ıunlardır: 

ln§Aat ve mülazeme 26-8-933 cu
martesi saat 14-16 

Pusla ve aeyri•eferi havaiye 26-8-
933 cumartesi günü saat 16 • 18 

Motör 27 • 8 • 933 Pazar saat i4-16 
Meteoroloji 27.g.933 pazal' s-.t 

16 • 18. 
UçuJ 10.;u:ariyalı 31-8-933 per,.em-

Büyükadan1n tarifi - Adanın kadını, başka şey ... -
Günahı telefon eden kariimin boynuna! - Yaşasın 

buhran diyeneğim 2"eliyor .. 
Geçen hafta içinde bir gün matba 

ada oturduğum odanın telefonu çaldı: 
- Alo.... Kimsiniz ? 
_ Muharrirlerinizden Salahattin 

Beyle görüşmek istiyorum .. 
- Byrunuz Salahattin Benim! O· 

rası neresi efendim? 
_ Büyiikada... Ben, okuyucuları• 

ruzdan biriai ... 
-Teşerrüf ettik ! Bir emriniz fni 

var? 
- lstağfurullah.. Emir değil bir 

rica .. Her cumarteai günü yazılarrru· 
zı tatlı tatlı okuyorum •. Fakat bir A
dalı aıfatile söyliyeyim ki size bir pal" 
ça kırgınım! 

- Niçin Efendim? 
_ Bir giin de ne olur Büyükadaya 

gelin canım ... Meııela, bu cuma günü .. 
Olmaz mı? 

- Hayhay •..• 
- Adamızda sizi alakadar edecek 

pek çok teyJer buJacağmıza eminim .. 
- Arzunuzu yerine getirmeğe ça]ı .. 

§ırnn efendim.. 
-Ben de Adaya ait yaz1DJ%1 bekle

rim! 
Telefon kapandı. Kendi kendime: 

- Bu meçhul karün hakkı var, 
dediın, Büyiikadadan bahaetmiyeli 
epeyce zaman ıeçti. Ve karar ver
dim, cuma günü, onu bet ıeçe va
pura lle Bü,.ükadaya ııitmeğe. • • 11-
kin fllllU haber verey.i.m ki cuma sün• 
!eri bu mevıimde onu bet geçe kal
kan Ada vapuruna binenler bir aaat 
yirmi dakika ayakta ııeyahat etmek 
mecburiyetinde kalırlar. 

Kınalıya kadar, değil bir yere iliıip 
oturmak, ayakta bile ııerbeıtçe dola
fılmıyor. Vapuru, tıklım tıklan dol
duran bu kalabalık, azacık ıuanaunı 
bilen insanlar olsa bari. • • Ağızlan 
dursa, çeneleri iıliyor. Gövertede, çe• 
ldrdek kabuğuna baamadan yürümek 
- mümkün! •• Belediyenin yerinde 
olsam, ilk yapacağım i'7 ıu kabak çe
ki~değini yaaak etmek olurdu. 

Dalının önünden süszülerek geç
tik, . Şimdiden Burgaza çıkacaklann 
telaşı baıladı. 

Bir Musevi vatanda§, parasına Jcı. 
yıp bir §İşe sn ısmarlamıf. Suyıı, içti. 
Fakat İçtikten aonra beğenme?;: 

- Sen bize Terkos suyıı yetirdin! .. 

- Hayır, efendim .. Halis Tatde-
len suyıı ..• 

Müthiş hiddetlendi: 
- Kiınyahanede tahlil yaptirtirim. 

Eğerkim Taıdelen değilııa sana yoate
ririm. • llaleme yedi buçuk kuruıa 
Terkos suyıı içiriyorsunuz .. Ayip de
ğil me?. Bu ne rezalet efendim? 

Ve yedi buçuk kurufluk sarfiyatın 
hıncını bir avuç çekirdekten çıkara
rak hırslı hırslı çiğnenıniye baıladı. 

Simit iatiyen çocuğuna annesi, au
ıaın tanelerini gösteriyor; ve öğürür 
gibi hareketler yaparak; çocuğu si
mitten tiksindirmiye çalı§ıyor. 

Heybeı1ide vapur, hemen yarı ağır .. 
lığını iskeleye döktü. Bunlar, belli ki 
Sadık Beyin meıhur plajına gidiyqr
lar. Hepsi de yağlı müşteriler. . . On 
kuruş banyo parası verip sabahlan 
aktama kadar .lenizin içini harman 
yerine çevirece!ler! •• 

Artık Büyükadaya geliyoruz. 
iskelenin üstü, hıncahınç dolu .. 
Vapurun yaD&Jmaımı bekleıniye 

vakitleri yokmuş gibi, halat atılır a
tılmaz bir kaç yÜz yolcu bacaklannı 
açıp iskelede soluğu aldılar. Demir 
parmak.lığın önünde tatlı tatlı sanlış
malar, öpüımeler, çıbr pıtır konu~ma .. 
lar oluyor; vapurla iskelenin arasmda 
~ok geçmeden bir insan nhtnnı teııek· 
kül etti. Bu nhtnn; sallanıyor, fakat 
bep olduğu 8erde... Uerlemek imka. 
ru yok. Biribirlerine uzaktan çığlıklaı
ile geldiklerini haber verenler var: 

- Seriiii .•• 
- Bcnjour IMhıume! .•• 

- Ah, canım kızını. . 

Mahkemeler için 
teşkilab 

sicil 

Biliimum viliyetler adliyelerinde 
her mahkemenin sudular hakkında ver
dikleri kararlan ay,; ayrı birer fİ§ ı:a. 
linde vekaletle teıkil olunan sicil dai
resine göndermeleri ve her hangi: bir 
mahkemede bir maznunun sabıkası o
lup olmadığı tahkik edileceği zaman 
keyfiyetin derhal bu sicil dairesinden 
sorulması kararlaştınlmııtı. 

Bunun Üzerine mahkemeler bir müd ... 
dettenberi sicil teıkilatı için tecrübeye 
başlamışlardı. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübeler 
iyi neticeler vennİ§tir. Yeni sicil teş
kilatı gelecek sene baıına kadar ikmal 
edilecektir. 

----o---
Mısırh misafirler 

Şehrimizde bulunmakta olan Mı
sırlı gazeteci ve hekimler dün aktam 
ki trenle Ankaraya gitmİflerdir. 

ba saat 15 • 17 
Ameli uçuş imtihanları hava şart

larının mii~aa.de~i beklener:ektir. 

Heybeli plajı 

Memurun kaim aesi: 
- Yürüyelim, hanımlar .. Yürüye

lim beyler ... 
Adım atabilirsek yiirüyeceğiz. Rıh

tım, bir türlü parçalanmıyor ki •••• 
Nihayet öndekiler, inaafa geldiler. 

Sdnıık saflar araamda bir hareket ol
dn, Ve bir kale fetheder gibi önü
müzde açılan maqal deliklerinden i
çeri girdik. 

- Merhaba Büyiikada. •• 
Aman, fanlıs aöyledim: 
- Bonjoıır l>rinkipo! demek taznn. 

dı. Dikkat ederseniz, Büyiikadada 
türlı:çenİD en az konU§ulan bir dil ol
duğunu siz de çabncak anlaraıııız. 

Rum.Jar, Yahudiler, hatta Ermeni
ler Adaya ıelince b....,en tatlı sulatı· 
yorlar. Suauz Ada İçıiı bu kadarcık 
.Wuluğu da çok görmiyelim !. • 

Büyükadaya güzel demek, onu bi
çe aayınak olur. Çok güzel demek te 
bir l"Y ifade etmez. Dünya cenneti .• 
Mev'ut toprak .. Bütün bunlar, bas
makalıp tarifler. • • Ben kendi hesa
bıma Büyükadayı kullandığllruz ktdi
melerin biç biri ile tarif edemiyece-
ğim. 

Burada rüzgar bile başka türlü esi
yor, çamlar başka türlü ses veriyor. 
Lastik tekerlekli arabaların asfalt yol 
üzerinden kayıp gidi'1.eri, boyııu çm
gıraklı eıeklerin, dünyanın en güzel 
yükünü sırtlarında taşıdıklarmdan ha
bersiz, Nizam yolunda tırıaa kalkışla
"• saat kulesi önünde heyecanlı bek
leşmeler ... 

Muhakkak kadın, başka teY, Ada· 
nm kadın gene başka f"Y· •• 

lslanbul aokaklannda rastladığımız 
kadın tip.lerile, Ada kadınının biribi
rine benzer tarafı yok. 

Tur yolunda, "l>uatepesinde, Yörük 
Alide (Yorgolo) Dilde, Lilnaparkta, 
hasılı Adanın bütün köşe bucağında 
Adanın kadmı kendini kol.aylıkla ta
nıtıyor, kolaylıkla sevdiriyor. Fakat 
ÖyJe sanırım ki kolaylıkla sevmiyor,. 
Bu yazımı, Büyiikadanm her tarafını 
ırezio dolaıtıktan aonra yazmak var
dı. Fakat bunun günahı telefon eden 
kariimln boynuna olsun!.. Adanın 
ihf?yaçlarmı, eksiklerini, Adanın nleın 
!erini bana bir mektupla bildirecekti. 

Mektubu, bütün bir hafta bekledim. 
Bu aatırlan yazarken bile h8.la bekli
yorum. Bot yere beklediğimi bilerek 
bekliyorum! 

Yazımı bitirmeden şunu da söyliye
yim ki, Ada, Büyiikadayı kastediyo
rum, dehşetli ucuzlamış. En temiz bir 
lokantada bir liraya yemek yeniyor. 

Sahildeki gazinolarda, yedi buçuk 
kuruşa bir kahve içiliyor. Ucuzluk, 
nihayet döne dolaıa Adaya kadar ge
lebildi. 

Gitme gelme ... apur, eıekle yahut a-
1 raba ile Tepeköye kadar gezinti. . Dö 
1 nÜ§te iıtahlı bir yemek. . Bütün bun· 

lar, adam batına üç liranın icinde ! .. 
insanın ••Yaşasın buhran!,, diyeceği 
geliyor. 

M. SALAHADDiN 

Ziraat tayinleri 
Ayancık ziraat memuru Sabri Bey 

Milis ziraat memurluğuna, Kaduıhan 
ziraat memuru Arif Bey Cıbabeyli zi· 
raat memurluğuna, Düzce ziraat me
muru Abdürralıman Bey Bolu merkez 
ziraat memurluğuna, Şerefli Koçhisar 
ziraat memurluğuna Rıza Tevfik Bey, 
Gaziantep ziraat memuru IMbıtafa Bey 
Diyarıbekir ziraat memur ve aşıcı JDÜ .. 
tehassıslığma, lstanbul ağaçlama me
murluğuna Beykoz ziraat memuru En
ver Bey, Beykoz ziraat memurluğuna 

Silivri ziraat memuru Fahri Bey, Siliv
ri ziraat memurluğuna Edime ziraat 
mektebi mezunlarından Fazlı Bey, Ke-

• §8.n ziraat memuru vekilliğine Ahmet 
Eyüp Bey, Ankara merkez ziraat me
murluğuna Yadigir Yekta Bey, Zira· 
at umum müdürlüğü mümeyyizJerinden 
Avni Hey Nazilli pamuk ıslah istasyo
nu baş asistanlığına, Adapazarı tohum 
ıslah istasyonu asistanlarından F abri 
Bey terfian mümeyyizliğe, Ankara zi
raat mücadele memuru Salih Bey te-
fian Bolu mücadele müdürlüiüne, An
kara ziraat mücadele muakibi SaJalıat. 
tin Bey Bolu mücadele memurluğu na, 
Adaoazan mücadeJe memuru A:zi7 Rıı:ıov 
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Allah şifa versin!.. 
- Haftanın ya:ııuı -

Şehrin kendi kendine çizdiği yeni 
imar hattı üstüne tesadüf etınit ma
halleler vardır ki; içinde Fatih devrin 
den kalma aokaklarda yapılmıt iğri 
iğri §Ahniı direkli evler ve onların ya 
nmda en modern kübik apartnnanlar 
ııörülür. Bu mahallelerin binaları na
sıl biribirinden asırlarla aynlmı§Sa, 
onların içinde oturanlar da zihniyet 
itıbarile biribirlerinden o kadar uzak
tır. 

lıte bugün sizi bu mahallelerden bi
rine götüreceğim: Mahallenin iamini 
söylemiye hacet yok: Maçka' tarafla
rında bir sokak. Üç katlı siyah renkli 
harap koca bir berhane. Yanında sey
vah vapurlarma benziyen bir apartı
man. Ahşap evde Sultan Mecidin Gi
diı Müdür:i ibrahİm Efendinin haremi 
lşvehal Hanım otunıyor. Tabii yaşlı 
bir hanım. Yanında bir siyah, bir be-
yaz - onlar da ya~lı - iki halayığı 
var. Büyük ev bir kaç kısma ayrılmı§. 
hvehiJ Hanım dört odalı bir kıommda 
bu kalfalariyle oturur. Yandaki 
kübik apartımanda oturan aile
lerden yalnrz ikinci kattaki iri· 
zi alikadar eder. Burada bir tüccar o
turuyor. Ne tüccan? Oraıı malUm de
iiil. Zat"n bugünkü tüccarlardan han· 
gisinin ne liiccarı olduğunu · J' yliyebi· 
liru? Bugün manifatura, yarm çimen· 
to, öbür gün kavun ... Bu tüccarın bir 
kızı var. Adı Rebia. Lakin arkadat· 
lan batta evdekiler de onu Ruhi diye 
çağınrlar. ıHayskul) da öyle çağırmış 
lar, kı.zm adı öyle kalmıt .. Fena da 
değil. . Y okut manaama geliyormuş. 
Ruhinin merakı alafranga farkı aöyle
mcktır. Gelelim beri tarafa: 1ıveh&l 
Hannn yaılıdır ama aofudur. Sabahle· 
yin erken kalkar. Aptes alır, sabah na
ma%1DI kılar, bir parça kahvaltı edeı·, 
tekrar yatar. Senelerden beri bu•böy
ledir. Taa oaat ona, on bire kadar 
uyur ••. 

Bitiıikteki kübik aparhmana o tÜc• 
cann ailesi tafmdı tafına.lı kadmm ra• 
hab huzuru kaçınıftrr. Neden? .. On 
bet gün var ki; her sabah aaat aekiz 
buçuk dokuzda tüccarın lozı bayılır 
ıibi bağırmaktadır. 

Bir gün lıveh8.I Hanım kö,edeki o
danın penceresinde otururken tüccarın 
hizmetçiai balkona çilıtı, halı silkmi
ye .• Ve 1ıveh8.I Hanımla görüttüler., 

- Baksana kıznn! ••• 
- Efendim! 
- Sizin evde kaç kiti ... ar? .• 
- Üç kiti: Beyefendi, hanım, kü-

çük hanım! .• 
- Sabahlan bağıran küçükharum 

mı?. • 
- Evet! 
- Allah şifa versin!. • Sar'aıı mı 

var, yoksa sinil"li mi? .. 
- Hiç bir teyai yok efendim! 
- Ey nedir o, ha ha ha ha diye 

katılacak gibi ba.~ıyor?. 
- Hanımefendi ! O alafranga şar

kıdır ... 
- Hay içi çıkım inpllah ! Patla· 

ı 
aın ••• 

- A, a. . Şuna bak! •.. 
ltvebal Hanım penceresini kapatıp 

çekildi. . Bu hadiaeyi hizmetçi, ( Ru
hi) ye anlattı. Kız giildü ve geçti. 

Bir giin Ruhi balkonda (Yıldızlann 
altında) şarkısını söyliyordu. ltvelıiil 

Hamın pencereyi açb: 
- Baksana hanım kızım. .. 

- Buyurun efendimi 
- O ne güzel ııarkı öyle! •• 
- Ho§UDuza mı gitti efendim! .• 
- Al Elbette botuma gitti •.. Ku-

zunı kızmı ! Sen misin o ıabah,an~ 
cHay bay hay!» diye bağıran? 

- Evet efendim! Eızeraiz yapıyo-
rum •• 

- Ne yapıyoriun? 
- Egzersiz .. 
-Kuzum evladım! Ekserli mi, ek-

ııersiz mi? Neyae onu yapacağına bu
günkü gibi akıllı u&!u tarkı IÖyaene. 1 
Bak yaradan& kurban olayım! Ne gü• 
zel aeıin var. Şöyle bir gazel, bir ma
ni, bir türkü. . . Kuzum evladım! Bi
zim zamanımızda bir ıarkı vardı: "A• 
kmtıya salıverdim çifte sandal piya- r 
de., diye! Onu biliyor musun?.. ı 

- Hayır efendim!. . 
- Ah evladım! Senin hocan kimse 

ona 94)r da öğretsin!. 
- Efendim. Ben konııervaluvarda 

pn öğreniyorum.. 
- Amaan l Artık laflar da değişti .• 

Konservenin tanı tere fi olur mu? .. O 
ne biçim laf?.. ., 

Ruhi gülmemek İçin kendini tuttu., 
O giinden beri o da lşvehat Hanıma 
(Şanlı konserve) adını taktılar ... 

lşvehal Hanım da Rubi'den bahse• 
derken CHay haycı kız) diyor_ 

FELEK 

Bolu mücadele memurluğuna, Gazian
tep ziraat mücadele memuru Fazlr 
Bey mezkur •ilayet mücadele müdürlü
ğüne, Kırtehir mücadele memuru Vas• 
fi Bey Ordu viliyeti mücadele memur. 
luğuna, Siverek mücadele memuru 
Tevfik ve ziraat mücadele memuru Ha· 
san Beyler Gümüıhane mücadele m"' 
murlukarnıa, Viranıebir ziraat müca• 
dele memuru hmail Hakkı Bey Çorum 
mücadele memurluğuna, Cizft mücadeo 
le memuru Salih Bey hlibiye mücade
le memurluğuna, Bilecik mü.,.dele 
manurluğuna, Silvan mücadele me
muru FeyzuUah Bey de Marat müca• 
dele memurluğuna, Adana ziraat ma• 
kiniat mektebi mezunlaımdan Zülftl 
Can Efendi Afyon - Baknııbmut Selek< 
tör ınakinııtliğine, Adana ziraat ma· 
kinist mektebi mezunlarından Omer E· 
fendi Uıak selektör makiniatliğıne, A· 
dana ziraat makinist mektebi mezunla· 
rmdan Abdullah Efendi üıak selektör 
makiniıtliğine, tayin edilmitlerdir. 

Meyvalı ağaçlar mütelıasom Ragıp 
Ziya Bey Adana ziraat mektebi bahçi
vanhk gurupq muallimuıine tayin edil
rnic.tir_ 
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( Fikirler ve İnsanlar l 
BİR MEKTUP 

Azizim, 
Geçen haftaki mektubuma yazdığın 

cebavı hayretle okudum: Mevzuu değiı 
tirivermiıoin. Sanatkarın tenkide cevap 
vermeğe hakkı olup olmadığından bah· 
aedıyorduk, sen öğünmenin gülünçlü· 
ğünü öne sürüyorsun. Pe4d, dottum, 
münakaıayi bu sahaya çevıririz; daha 
doğrusu ber iki davayı da biraz daha 
kanıhrmağa uğrqınz. 

Münakaşaya giriımeden evel taırih 
edılmeıi Uizım gelen bir iki nokta var. 
samimi olduğumdan niçin şüphe ediyor 
sun? Münakaşa zevki için siyaha beyaz, 
beyaza siyah bile dermişimi Şimdiye 
kadar hiç bır yazı münakaşasında kana 
atim.in a·ksini müdafaa ettiğimi hatırla .. 
mıyorum. Senin makaleni okumağa bat· 
lamadan kendi kendime: «Elif Naci ne 
söylemişse ben onun aksini iddia ede
ceğim!» demişim ve sanatkinn tenkide 
cevap vermeğe hakkı vard1r demem de 
sırf sen yoktur dediğin içinmiş! Senin 
vereceğin hükmü anlamak için ne ya. 
zını sonuna kadar okumağa, ne bir ka· 
hin olmağa, ne de - senin tabirinle -
«lep demeden leblebiyi anlar bir üstat» 
olmağa ihtıyaç vardı. Sen Hamit Nec
det Beyi tenkit etmişsin, o sana cevap 
venni§; bunun üzerine- sen: «Sanatka
rın tenkide cevap vermeğe hakkı var 
mıdır?» isimJi bir yazı yazıyorsun. Ken
di sord'u.ğun bu suale vereceğin cevabı 
anlamamak için insanın sana hiç ehem
miyet vermemiş olması lizımdır. Hal
buki benim seni sevdiğimi bilirsin. 

Benim biç bir iddiaya sırf itiraz ol
sun diye itiraz ettiğim yoktur; mama .. 
fih bu hususta da anlaşmak llizmıdır. 
Herhangi bir iddiaya tamamile iştirak 
etın•k, hakikati aramaktan feragat et
mek demektir; çünkü her iddia haki
katin ancak bir kısmıdır, hakikatin yal
nız bir bakımdan görünüıüdür. Böyle 
bir noktada durup hakikatin bir tek 
manzarasını temaşa ile iktifa etmenin 
de elbette faydalan vardır; bilhassa 
«action» adamlarının böyle yapması, 

hiç olmazsa bir müddet için hakikatin 
pbür bakımlardan görünüşüne göz yum• 
ması ıaznndır, Fakat bir tek bakımla 
iktifa etıniyen, el.inden geldiği kadar 
hepsini görmeğe çalışan insanlar da 
vardır. Herhangi bir iddia karşısında 
onun aksi iddianın da müdafaa edile
cek taraflarını hatırlamak hiç bir zaman 
aka kara demek değildir. Ben kendim 
bir şey söylediğim zaman bile, ona ta
mamıle inandığım halde, aksinin de 
doğru taraflarını bulmağı isterim. _ 

iyi düşünülecek olursa herhangi bir 
iddiaıı:nz, yalnız hakikatin öbür kısnn
larına değil, kendi kendimize de bir 
biyanettir, Çünkü hiç bir fikir, zihni
mize ilk geldiği zaman, diğer fikirleri 
nakzetmez; hatta onlarla imtizaç edebi
l il'. Ancak ifade edildikten sonrad'ır ki 
bir nevi sertlik İ'klisap eder, Belki en 
büyük sanat düşüncelerimizin kağıt Ü· 

zerindeki akislerine bu sertliği verme
mekte, onlan tamamlanmak için titri
yen birer parça gibi göıtereliilmekte
dir. 

Ben beyaza siyah demekten çekin
mezmişimL .. Yani, dostum, senin iddia· 
nın doğruluğu gün gibi aşiJcar; onun 
için hiç kimsenin samimiyetle onun ak
sini düşünmesi kabil değil!... Oğün

menin bir kusur olduğunu hatırlatma
ğa çalışan bir yazıda böyle öğünmek 

olur mu? 
Gelelim öğünmek bahsına. Himit 

Neod<et Beyin yazısını çok yazık ki sak
lamadım. Peyami Safa ile münakafası 
olmuş; ondan da haberim yoktu. Ha
mit Necdet Beyi tanımıyorum; kendi· 
si ile bir kere senin yanında konuttu· 

'ğumu bana sen hatırlattın. Onun bir 
haftadır matbuatta mizah mevzuu ol
duğunu da sen söyliyorsun. Kendisini 
tebrik ederim: bizim gazeteci arkadaş
lar yalnız alıştıkları şeylerle iktifaya 
karar vermişlerdir,. onlann itirazı iyi 
veya fena bir yenilik, bir batkalık oldu
ğunu i&bat eder. 

Hamit Necdet Beyin yazısını dü
şünüyorum. Onda öyle fevkalaıl'e bir 
öğünme yoktu. Bir zaman ustası Andre 
Lhote'un tesirinde kaımıı olduğunu, fa. 
kat şundi kendi yolunu bulduğunu, 
bir gün ustasının kendisine: (<Sen ar
tık şaheserler yapıyorsun!» dediğini bi· 
raz ateşle anlatıyordu. Bunlar vakıa 

tevazu nümunesi değildir; fakat bir 
parçacık <<Sympathie» ile bakarsak on-

Elif Naci'ye 

1 lann çirkin bir. öğlinme olmadığını da 
görüniz. Himit Necdet Bey güzeli.iğe 
götiiren yanılmaz yolu bulduğunu değil, 
kendisine göre bir yol açtığım zanne
diyor. «Şaheaer» kelimesi de, adamı· 
na göre, birçok manaya gelir; «kötü, 
akademik eser» manasına bile ıeldiği 
vardır. Andre Lhote'un lioanmda zan. 
nederim ki sadece bir şahsiyet, husuıi 
bir mizaç ( temperament) gösteren eser 
demektir. Hiç §Üphesiz bir iltifattır, 
fakat Hamit Necdet Beyi büyük usta
lar arasına çıkarmak değildir. Zaten 
Hamit Necdet Beyin yazısında, ustası· 
nm sözünü boyle telakki ettiğine dair 
hiç bir itaret yoktur. 

Mamafih, gene tekrar edeyim, ben o
nu müdafaaya 'kalkmıyorum. Benim o
nu «şımartacak kadar ileri gittiğimi» 

söylüyorsun. Garip iddia! bir taraftan 
kendisini dev aynasında gören bir adam 
bir taraftan da benim sözlerimle şı· 
maracak ! ... Ben onun yazısını canlı bul
duğumu itiraf ettim; senin cevabından 
öğrendiğime göre Ahmet Haşim de on
da iyi bir muharrir kabiliyeti görmüş. 
Buna benim şımarışım geliyor! ... Şiın
di herkesin hücum ettiği bir genç sa
natkarı müdafaadan, ona gücümün yet
tiği kadar yardııuıfan çekinmek iste
mezdım; ne yapaynn ki eserlerini gör
medim, görsem. de anlamam. 

O öğünmüş... Kim öğünmez ki? 
Sadece yazı yazınak bile bir öğünmek 
değil midir? Tevazu, muharririn, sa
natkarın hemen hemen daima sahte o
lan tevazuu açıkça öğiinmekten çok 
daha çirkin bir şey değil midir? Benim 
verdiğim hükümlere sanatkarın cevap 
vermeğe hakkı yOktur diyen münekkit 
öğünmüyor mu? Hele Peyami Safa'nın, 
bugünün. en çok Öğünen Türk muhar
ririnin, her hrsatta bilmem kaç kalem 
kitap yazdığını, az iyilerini çok iyile
rinden tefrik İçin müstear isimle çıkar
dığını iftiharla söyli.yen bir muharririn 
timdi öğünmelere çıkışması bir de le· 
vazu ile öğünmek için değil midir? H<> 
pimiz öğünürüz, dostum; fakat çoğu
muz içimizden öğünürüz. Hô.mit Necdet 
Beyi, bizden ziyade cesaret gösterdi· 

· ği için mi kıskanıyoruz? 
Fakat asıl mevzuumuz bu değildi. 

Sanatkô.nn münekkide cevap vernıeğe 
hakkı olduğunu söylemiştim; çünkü 
sanatkar ile münekkidi biribirinden ayır• 
mak bana garip gözüküyor. Cevap, 
tenkidin tenkididir. Sanat eseri tenkit 
edilir de tenkit niye tenkit edilmez? Ten
kitten korkan sanatkarların myıf kim
seler olduğu rivayet olunur; cevaptan 
korkan münakkit de Öyle değil midir? 
Hele münekkit kalkıp senin gibi - hiç 
öğünmeden - «benim de eski bir ar
kadaş sıfatile Hamit'in istifadesine yan
yacak bazı notlar kaydedivermem lô.
zmı geldi» der&e sanat,kartn, o tavsiye
lerin faydalı olup olmıyacağıru müna
kaşaya neden hakkı olmasın? 

Peyam.i Safa benim böyle bir müna
kaşa açmamı, durgun edebiyat alemi
mizde bir hareket uyandırmak arzusu 
diye tefsir ediyor. Sun'i hareket olmaz, 
ben de hiç bir zaman öyle bir sevda
ya kapılmadım. Acaba bana bu kadar 
bayağı maksatlar isnat etmesi; bazı yazı· 
lanmda amiyane bir eda sezdiğinden 
~dir? Oyle ise ihtanna teşekkür ede
rım. 

Kendimizde olınıyan tevazuu başka
sından beklenıiyelim çünkü o da insan 
oğludur, dostum. ' 

Nurullah ATA 

İRTİHAL 
Tüccardan Beşe zade Emin Bey 

müptela olduğu haıtalıktan rehayap 
olamıyarak vefat etmiştir. Cenazesi 
bugÜn saat on birde Cerrahpaşa h"'5· 
tahanesinden ka!dırtlacaktır. Cenabı 
hak rahmet eylesin. 

~~~~~~~~ 

r Musevi lisesi 
Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu 

Ter,ouman sokağı. Telefon 41384 

Kayıt ve tecdidi kayıt muamelatı 

ı 
Cuma ve Cumartesinden maada her 

gün saat 9-12 arasında icra edilmek 
tedir. Geç kalmadan yeT temin edi-
"' niz. Mücliriyet (6086) 

5169 

Milliyet'in edebi romanı: 51 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Kom,ular öğütlemitlerdi; kötü 
göz deymesin diye güzel Haceri 
mektebe göndermiyorlardı. Yıllar 
geçtikçe Hacer serpiliyor, güzelle
Jiyordu. Hacer çartafa girdiği va
kit Umumi Harp çıkalı bir yıl ol
muftu. Geçen yedi yıl içinde babası 
epey ilerlemitti. Doğruluğuna mü
k&Eat olarak milli bir 'irkete vez
.neci yapmıflardı. Yüz kağıt lira ay. 
)ıkla çalıfıyôrdu. 

Oç yıl daha geçti. 
Devlet muharebede yenildi. 

Mütarekenin haftasına itilafçılar 
ne kadar milli müessese varsa hep· 
sinin başma üşüştüler. Kimine kar
galar lefe konar gibi kondular, ki
mini yağmaladılar. Nazmi Efendi 
doğru adamdı. Kasaların anahtar• 
larını istedikleri vakit sordu: 

- Siz kimsiniz? Necisiniz? 
- Biz yeni hükilmetin, itilaf fır-

kasının adamlarıyız. 
- Şirketin emri olmalı. 
- Şirket mirket kalmadı. 
- Öyleyse bir mahkemenin em-

rini getiriniz. 
Anahtarları zorla aldılar. Kasa

ları açtılar. Yağma ettiler. Ve bir 
zabıt varakası yaptılar: Veznedar 
Nazmi Efendinin binlerce lira ihti
liisı çıktı. Adliye yoktu. Adliyenin ı 

yerine Nemrut Mustafa Divanıharbi, 
ile bir sürü çömez divanıharpler var 
dı. Nazmi Efendi hala itin farlan
da değildi ve kasaların haksız so
yulduğunu iddia ediyordu. Bu sefer 
ba,ka damga vurdular. "Beyoğlu, 
Aksaray, Üsküdar Ermeni katliam
larını yapanların arasında, hatta en 
ba,_.mda Kasnnpa,ah veznedar, 
Kanlı Nazmi adındaki şerir de var,, 
dediler. Nazmi Efendi hem ihtilas
tan, hem katliamcıhktan ötürü Be
kirağa zındanına tıkıldı. Yükte pa
hada hafif ağır nesi var nesi yok 
haczedip götürdüler. Ana kız iki 
sahan, dört perde, bir kat yatak 
yorgana kaldı. Birikmiş beş on pa
rayı yiyorlardı. Bu para ne kadar 
olacak. Nazmi Efendinin yüreğine 
indi ve iki ay sonra hastahane kö-
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Anketimize 
Gelen cevaplar 
Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz .. 
Hususi anketinizi okudum. isteni

len kartılıklann hepsini yazamıyaca
ğıın, Ancak faydası olur ümidi ile, ha
lıruna gelenleri yazınadan geçemedim. 

1 - Mahiyyet, Zatiye! demektir. 
Bunun mukabilleri; <öz, zat, özlük, bi
zatihi, özlek, zatiyyettir.) 

2 - Hadise; yeni doğan, yeni o
lan şey demektir. Mukabili doğmak
tan, doğkökünden (doğur) 'dur. (Do
ğur doğuru doğurur,) hadise Jıadiseyi 
,tevlit eder. (Cihan doğurtan biribirini 
kovalar) cihan hadisatı yekdiğerini ta
ldp eılier. 

3 - Hüviyet; ken kökünden kendi
dir. Ken, sakız gibi yapışkan, aynlmaz 
demektir. Bu kökten, kene, kenet, 
kent, kendek (hendek) kenger sözleri 
de doğmuıtur. Kendi, maddeten gayri 
münfek olan hüviyet demek olup, müs
takillen varlığı, bir mefbumdan ibaret
tir. 

4 - Ben, sözü de enikunu tetkik 
edilirse, çok ehemmiyet kazaDlr. Bakı
nız; ben, beniz, benzemek,. benzeri, be-
nek, benlik, bengi, hep ayni kökten 
doğuyor, Benği, ebedi, muhallet ıdeıırek
tir. Şu halde, bengi, benliğe mahsus 
olup, bunu idrak eden {ben ve ben
lik) in, nedemek olduğunu idrak eden
dir, Yani, zati hakikatini idrak eden, 
ona göre çalışır ve (bengi) ye mazhar 
olur. 

KU&..A.11. ............... 
Karınca gibi görüyormuş .. 

Epeyce zamandır, birbirimizden 
uzak düşmüştük. Geçen gün tram
vaya binerken baktım bizim genç 
ahbap .. 

Benim aleyhime, onun lehine, a
ramızda on seneye yakl8'8n bir 
yaş farkı olduğu halde kendisile 
çok sevişiriz ... Bu tesadüften iki· 
miz de memnun olduk. Sordum: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Hiç, dedi, dolaşmağa çıktı:m. 
- Gel öyleyse, bir parça çene 

çalalım ••• 

Sirkecide bir gazinoya girip kar 
ıııılıklı oturduk. Aradan geçen uzun 
seneler çehresini çok değiştirme. 
mis. Yalnız haline bir donukluk, 
bi; ciddilik gelmiş. 

Dedim ki: 

- Seni bir parça düşünceli bul
dum. Neyin var? 

Güldü: 
- Eh .• Yaş kemaline geldi ar

tık .. Biraz ağır başlı olmak lazım. 
- Sahi, dedim, sormağı unut

tum .. Şimdi nerde çalışıyorsun? 

Basım salladı: 
-Cahştığım yeri, anlatmıyaca

ğnn. Sen bul bakahm .. 

- Ben nasıl bulayım? 
- Dinle, anlatacağnn: Öyle za-

HİKAYE 
T ohaf bir alış veriş 

Muzaffer, belki on seneden faz
la oluyor ki, Ayvahktaki ailesinden 
bir haber alamıyor. Gerçi merak et
miyor değôl amma, o kadar çok çalı· 
ııyor, öyle meşğul ki .. liri satırhk bir 
haberle onların hatırlarını bir türlü 
soraıpıyor. Mektup yazamıyor. Onlar 
da senelerce ve birbirri ardınca gön· 
derdikleri mektuplara cevap a.lama
dıklanndan olacak, artık mektupla
rm ardını kesmişler. Adeta Muzaffer 
burada, lstanbulda bir pansiyon nda
smda, ailesinden uzak ve unutulmut 
bir haldedir. Bu kendi kususrunun ce 
zası. Amma ne de ol•a ana, kardeı, 
akraba .. Aranıyor. 

Arasıra mektup bekleniyor. Onlar 
artık yazmıyorlar. Belki de yazmama 
ğa karar vermişler. Haklıdırlar da •• 
Çünkü yazdıklarına cevap alamadı
lar ki yazacaklarına alabilmeleri ih
timali bulunsun. Bu, böyle .. 

Evvelki giln fevkalade bir hadise 
oldu .. Birlikte ça.lıştığnnız daireye o 
gün beraber gitmek için erken buluş• 
muş ve erkence de işe gelmi~tik:. Ha
deme Muzafferi görür görmez. Güle· 
rek: 

- Beyefendi dedi, emanetiniz 
var! 

Muzaffer hayret içinde. "Ne ema
neti olabilirdi .. " Onun kimsesi yok
muş gibi. Ne arayanı, ne soranı, ne 
de hediye gönderecek kimae•i yok. 

ğunu bilmiyor musun? 
- Ne olursa olsun, dedi. 
Ben: 
- Ben alının dedim. Ve çıkarıp der• 

hal iki lirayı Muzaffere toka eltim. Ah 
met Bey sordu: 

- iyi amma dedi. içinde ne olduğunu 
biliyor musun? 

- Ne olursa olsun, dedim.. 
Şimdi. tuhaf bir alıı veriş oluyordu.. 

Bir defa sepetin içinde ne olduğunu bil 
miyordum ve farzediyordum ki, bir pi
yango bileti alıyorum. içinden hiç bir 
§ey çıkmasa bile meselii varit olmıyan 
bir ihtimalle içinden çakıl taşlan çıksa, 
yine ra:zıydnn. Bununla beraber içinden 
mutlaka bir §ey çıkacağı ve çıkacak ıe
yin her halde nefis ve güzel bir ıey ola 
cağı da muhakkak idL 

Bir yerde oturduk. lçıik. Hep bu se
pet meselesinden, içinde acaba ne oldu
ğundan bahsettik. Fakat içini açıp ba
kamadık. Çünkü meselenin tadı burada 
idi~ 

Ahmet Bey diyordu ki: 
- Ya sepetten okkası on kuruştan 

beş okka erik çıkarsa .. 
Ben - Zarar yok, 150 kuruş zarar 

dayım der sesimi bile çıkarmam. 
Gülüştük. Epeyce, geç vakte kadar 

birlikte kaldık. 

Görülüyor ki; bazı sözlerimize kar .. 
şdık aramak, biraz da sözlerimizin 
(kök) ve bunlara lfilıik olan (ek) len
rimiz hakkında fikir yormağa bağlı

dır. 

manlarım oluyor ki, insanlar gözü
me karınca gibi görünüyor •• 

· O da kendisini artık bu vaziyete alış
tırmış. Sordu: 

Muzaffer bizden ayrıldı. Biz de Ah· 
met Bey le beraber yola koyulduk. Sepe 
tin bir ucundan o tutuyor, bir ucundan 
ben. Ta Taksimden, Sıraservilerden Ci· 
hangire kadar bu ağır sepeti gÜçJükle 
,taşıdık. Eve geldiğimiz zaman ter için
de idik. 

Çalışan ve hususiyle, sevgi ile ça
lışan, her halde AMACINA ulaşır.,, 

Bengi saygılarnn efend1m. 
lstanbal Eminönü sebzehane so

kak Karaferyeli lbrahim izzet 

l
1

_R_A_D_Y_o_.I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL r 
18 CramoEorıı 
18,30 Fra.n&ız<ca ders, Mü.ptedilere mah.ıuı, 
19 Udi Refik Talat Be1 ve arkadqlarL 
20 :Sedayii Muaiki. heyeti. 
21,30 Gramofon 
22,00 Anadolu aans, Boraa haberi, ı&&t ayarL 

ANKARA, 1538 m. 
12.30 .1 CramoEon. 
181 ı Salon orkestrası 
18,45 : Alaturka uı. 
19.45 : Ajana haberleri 
VARŞOVA, 1411 m. 

21,05: Neıeli muiki. 22,10: Haberler. 22,35: 
Chopenin eaerlerinden mürekkep kon•er. 23: 
Dan• musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20,35: Aa.keri mua.iki. 22: Haberler. 22J25' Ma· 
ur fli..kları. 23..30: Sigan musikisi. 

V YANA, 518 m. 
21 135: "Andt"ea ChOnier,. iaimli musikili lem~ 
ıil "Ciordno'nun e•erlerinden,r 

MILANO, TORINO. FLORANSA 
20,45: Plik. 21: Varyete. Müteakiben bir pi· 

'· 

- Allah, Allah .. 
- Şimdi hangi meslekte olduğu 

mu anladın mı? 

- Yooook! .. 
- Epeyce düşün bakayım .. 
Düşündüm, bulamadnn. 
O zaman bir sır söyler gibi ku

lağıma fısıldadı: 
- Sivil Tayyareci Mektebine ya

zıldım •• Yükseklerde dolaştığım za.. 
man hepiniz gözüme karınca gibi 
görünüyorsunuz! 

M. SALA.HADDiN 

yeı. Sonra Balet mu•İkİıL 
PRAG, 488 m. 

20115: Kuator konseri. 20145: Tılııbi miisa.habe 
21: Şarla popürileri. 22,20: Orkestra. 23,20: 
Bando mw:ika. 

ROMA, 441 m. 
21,20: Pli.k. 21 135: muıikile temsil. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Promenat konseri. 13,SO: Haberler. 14: 
Hafif musiki. 18: Romen musikisi. 19: Haber
ler. 19,20: Konaerin devamı. 20,20: En.atrü
mintal konsıerL 21: Taganni. 21,25: Akııun kon 
ıeri. 22,20; Devamı. 

BRESLAU, 325 m. 
20: Milli neıriyat. 21,25: Yolıa.nn "gece kuıu •• 
opere ti. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üz~rine sigorta muamelesl icra eyleriz 

Sigortaları halk için miisait teraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan ıehirlerde acenta ara~m~khdır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 4907 

Deniz Levazım 
Satın Alma Komisyonundan: 

200 ton Dizel mayii mahl'lılru: Pazarlıkla münakasası: 
29 - Ağustos - 933 Salı günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı Di 
zel mayii mahrukunun pazarlıkla münakasası hizasındaki 
gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek İstiyenle
rin her gün ve mezkılr Mayii mahruku itaya talip olacakla
rın da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak
buziyle birlikte Kas,mıpaşada Deniz Levazım Satınalma ko
misyonuna müracaatleri. , (4395) 

sesinde canverdi. Cenazesinin ne
~eye gömüldüğünü bile söyleyip 
göstermediler. 

lstanbula düşmanlar girmişti. 
Memleket karmakarışıktı. 
Bu karmakarışık memleket için

de gene ipliğini dokuyanlar · türe. 
mişlerdi • .,Düşmanlarla birlik olup 
kazanç yoluna bakanlar çoğalmış· 
tı. Dünkü harp zenginlerinin yerine 
yeni mütareke zenginleri hşkırmı
ya başlamıştı. işte bu mütareke zen 
ginlerinden birisi Vefa tarafların-
da bir fabrika açmışh. Sermaye 
kendisinden, himaye düşmanlar-
dan, zorla satın alma da Türkler
den. Açlığın eşiğine basan ana kız, 
koyunlarında kalan son sekiz kağı
dı rüsvet verdiler. Hacer fabrikıı.ya 
süprüntücü yazıldı. Elli kuruş gün
delikle .• 

. Yaz günleri bir şey değildi ama 
kış bütün hızı ile bastırınca iş de
ğişti. 

Fabrikaya gidip gelmek, denizi 
ayazı, fırtınayı yağmuru geçmek 
kolay olmuyordu. Sata sava bir şey 
!eri kalmamıştı. Hacerin çarşafı da 
artık giyilmez hale gelmişti. Anne 
si evden çıkmamıya karar verdi ve 
kalınca yeldirmesini derme çatma 
bir manto biçimine sokarak Hacere 
giydircl i. Kış kıyamette bu da yet
mez olunca pratik bir korunma ça-

resi buldular. Hacer fabrikadaki 
ambalaj kağıtlarının yırtık pırtık
larından bir kaç tanesini atımuştı. 1 

Her gün bir parçasını eti ile gömle
ği arasına gelmek üzere göğsüne, 
bir parçasını sırtına koyardı. Bu bi
raz soğuğa karşı geliyordu. Hasta 
olmaktan korkuyordu. Fabrikada 
haftadan haftaya para verirlerdi. 
Bir gün sebepsiz gitmiyenin bir haf 
talik gündeliği kesilirdi. Hastalık ~ 
mazeret değildi. Elli kuruşun on 
kuruşunu kayığa, on kurutunu gaza 
verdikten sonra otuz kuruşu ile ge-
çinmeğe uğraşıyorlardı. ı 

Fabrika sahibi bir gün alt katı 
dolaşırken Haceri gördü. Biraz yü 
rüdü. Arkasına baktı. Hacer farkın 
da değildi. Ayakları çıplak, kolları ! 
çıplak, elinde süpürge sular içinde 
ortalığı temizliyordu. 

Beyefendi odasına çıkınca emir 
verdi: 

- Süprüntücü kızların arasında 
siyah urbah birisi var. O biraz za
yıf. Aşağıda kalmasın. Günahtır. : 
Onu katiplerin odalarına bakan ka-
dının yanma veriniz. ' 

Hacer oraya geçti ve gündeliği 
yetmiş beş kuruş oldu. 

Aradan on gün geçti geçmedi. 
Hacer iki daktilonun odasına hiz· 
metçi oldu. Gündeliği yüze çıktı. 

Bir gün akşam eve gelince anası 

- Kime? Bana mı? Bir yanlışlık 
olmasın .. 

Kendisine bir emanet gelemiyece
ğine o kadar emin ki .. Artık o kadar 
ümidini kesmiş, kendini arayabi .. 
leceklerin mevcudiyetini o kadar U• 

nutmuş ki.. inanamıyor. 
- Evetv Ayvalıktan. 
-A ... 
Evet Ayvalıktaki annesinden bir 

emanet gelebileceğine inanamıyor .. 
- Hayret.. 
Hademe masanın altından kosko

ca bir sepet çıkardı. 
Bir sepet ki, en aşağı yedi kilo ge

lebilir. Üstü beyaz bir bez ile sepetin 
kenarına dikilmiş. Her halde içinde 
güzel şı:yler var. Sepetin ağırlığı, bü
yüklüğü, azameti huiıu vadediyor. . 

Muzafferin sevineceğini zaneeder
siniz değil m.i? 

Hayır! Aldanırsınız. O ilk önce 
fÖyle bir düıündü. Sonra: 

- İyi anıma bunu eve nasıl götü
receğim. 

Elinde bir kibrik kutusu, bir gaze
te taşımamı§ bir insan için otomobille 
bile olsa böyle ağır bir tred iy.- t "·ı
mak gerçi kolay bir şey değildir amnıa .. 
Ne de olsa anadan se~im. getiren bir 
sepet. 

Muzaffer sevinmedi denmez. Fa
. kat nasıl taııyacağını düşünüyor ki, 
hayh oe hakkı varuı. 

Akşam oldu. Bir haftandanberi biz
de misafir olan Ahmet Bey de geldi. iş
ler bitince daireden çıktık. Muzaffer, 
ben, Ahmet Bey. 

Ahmet Bey hoş sohbet bir adam. 
Şöyle sepete bir baktı. 

- Vay dedi, Bunun içinde dehşetli 
bir şey var? 

- Meselli?. 
- Mesela ne bileyim. Ayvalığm en 

nadide mahsullerinden. 
-Ala .. 
Beyoi\"luna çıkacağız. Muzaferin e

linde k > sepet. Tramvay almaz. Ya
yan taşımak cinnet .. Elbette şeytan ara
basına binmek farzoldu. Bir taksiye at
ladık. Sepet önümüzde. Muzaffer adeta 
üzülüyor: 

- Felak et be birader .. Haydi otomo 
bilden Parmak.kapıda indik. Tarlabaşı
na kadar bunu nasıl götüreceğim. 

- Oraya kadar oto ile seni götürsek 
dedik. 

- Olmaz, Sokağmuz öyle dar ve 
berbat ki, insan bile güç geçiyor. · 

Düşündük. 

Muzaffer şöyle sepete bir baktı. 
- Yahu! Dedi. Şu sepete iki lira ve

ren oha derhal veririm ve rahat bir ne
fes alırım. 

- iyi amma, dedik. içinde ne oldu-

sevinçle haber verdi. 
-. - Bugün iki çuval kömür, biraz 

yağ, pirinç, şeker geldi. 
- Kim gönderdi? 
- Bilmem. Sordum. Fabrikadan 

gönderdiler, dedi. 
- Y anlıt olmasın anne! 
- Değil değil. Getiren senin a· 

dım verdi. Y anhf olur mu? 
Hacer düşündü. Belki fabrika i

daresi işçilerine bir yardım etmeyi 
düşündü de sonra gündeliklerinden 
azar azar kesecek ••• 

Ertesi gün fabrika sahibi çağır
·dı: 

- Sen okuyup yazma bilir mi-
sin? 

Utanarak cevap verdi: 
- Hayır efendim. 
- Bilirsin, bilirsin. /, 

- Bilmem efendim. 
-- Bilmem olur mu? Pekala bi-

lirsin. 
- Şey efendim. 
- Şeyi meyi yok. iki daktilodan 

o mendebur kara karıyı kovdum, 
hiç çalışmıyor. Seni onun yerine ge
çireceğim. 

- Ben yapamam efendim. 
- Şuna bak! Yanına bir yardnn-

cı veririm. O yazar sen nezaret e
dersin. Kırk beş lira aylık, odun kö
mür falan buradan daha ne istiyor
sun. Al şu aylığını peşin. • • Üstünü 

Evde çoluk çokcuk hepimiz merakla 
sepetin açılmasını bekliyorduk. Ahmet 
Bey bıçağı eline aldı. 

Sepetin üstünü kapatan bezin dikit· 
!erini kesti. 

Bütün ev halkının gözleri sepetin İ· 
çinden çıkacak o meçhul piyangoya ba 
kıyordu. 

Şimdi siz de menk ediyorsunuz de
ğil mi? Acele etmeyin, biz sükılnetle 
onu Taksimden Cihangire kadar ayni 
merakla ta§ıdık. 

Sepetten içi yeşil zeytin ile doldurul 
muş küçük bir küp çıktı, o kadar. Li
monlu ve zeytinyağlı bir hannan içinde 
öyle nefis bir yeşil zeytin ki.. Omrüm
de ben bu kadar ekmelini yemedim. Bel 
ki siz de .. 

Ahmet Bey hesap ediyor: 
- Beş okka olsa.. En aşağı okkası 

ellişer kuruştan olsa. 225 kuruı eder. 
Küp le her halde elli kuruıtan fazladır. 
Bunun da sepeti var. Velhasıl zarar 
yok. 

Ertesi gün Mızaffere hikayeyi an
latlık. 

- Eh artık. Yeşil zeytin yemek için 
size gelirim, diyordu. 

Yazan: 

Dr. BESiM ÖMER Pş. 
üzum ve Uzümle tedavi 

Dördüncü defa adeta yeniden yazılmış 
ve büyütillmüştlir. 

Kanaat ve ikbal kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

[6552] - 5724 

Jeıilliy~i' 
Asrın umdesi "M 1 L L I Y E T" tir. --ABONE ÜCRETLERİ : 

3 aylıiı 
6 .. 

12 .. 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Huiç-için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen ev rck :-:;eri verilmez.- Müddeti 
geç4'n nüıshnlar 10 kuruştur.- Ga:ı:ete ve 
matbaaya ajt işler için müdiriyete mii· 
racaat edjlir. Gazetemiz ili.nların mea'11· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeııilköy Rasat merkezinden aldığıma 

malUınata. naza.ran buııün bava aç.ık ve !İ• 
maiden rüı:girh .geçecektir. 

25 .. 8 .. 933 tarihinde hava tazyOO 761 1 
nıili'iııetre, en fazla hararet 27. en .az 16 
derece idi. 

batını düzelt, iki gün sonra İş batı· 
na! 

Hacer hıkmık diyemedi. Sevinç· 
ten gözleri yaşardı. Fakat Müdür 
Bey çenesini okşamıya batlayınca 
içi yandı. Ne yapsın ki. • • Hemen 
kaçtı. Annesine haber verdi. Haş
haşa dertlettiler. 

- Kızım! Sıkı tutun! Bunlar 
hayra alamet feyler değil. 

- Bilmez olur muyum anne! 
- Bir bu tarafımız bize kaldı, 

onu da kaybedersek ne olur yav· 
ruın? 

- Her fey kaybolur, o bize ka • 
lır. Merak etme anne! 

Hayır, hiç bir taraf kendilerine 
kalmadı. Her şey kayboldu, hem i
ki üç ay içinde. Hacer fabrikada 
duramaz hale geldi. 

Fabrika Müdürü ona Meyityoku
\!unda bir eski apartımanın iki oda· 
lı bir dairesini kira:ladı. Haftada İ• 
ki gece geliyordu. Sonra haftada 
dört gece oldu. Ve çok geçmeden 
haftada yediye çıktı. Kıza, anaaına 
iyi bakıyordu. Ama arada bir ku
kançhk yüzünden dayak ta }riyor• 
du. Ses çıkaramıyordu. Her teY 
bitmitti. Fabrika sahibi bir omu• 
zundan atacak olsa ne olacaktı? 

&cerin hiç haberi yokken fab
rikadan kovulan kara daktilo, bü· 
tün bunları Hacerden biliyordu: 
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6 aylık son kontenjan 
( Diinkü nüshadan mabat ) ı 

456 Dökümcü loumu(yalııuz bu 
dahl~) 
(Yal:ııwhazırlanmış sun'i de-

559 a.1.2,b. 
565 b. Gramofon pllik nııatrlıslerl 

(yalnız bu ıd.ahlılıdi.r) 

!159 
569 a.lı.d. 

ğirmen .tagı) 

M.eheınk taşı(yalnı bu dahil-

.464 
dir) 1 ' 

56~ ·b. Sınai ve tıbbi mütahzarıla.rla 
ait boyalı boyasız, şiı-e kaıp
sülleri, şovaıııtr, iriıgatör, kü
vet, kraşuar, ÜTİnuar, emaye 
ölçüler vıe ~tül (yalnız 
bıınlar daılı1td.ir) 

168 
471 

476 .. 

476 b, 
477 a. 

477 b. 

Sana~ kıullamlan hec şe
khldA! Sİiılgc.r Ulfl (yalruz bu 
dahi1dıir.) 

Büyükıl&rimizin beykelleci 
(yalnız bunlar d&liil<Ilr) 

Tasfiye toprağı, kalolin Fel 
d'11>3t vıe atıeş toıprağı (yal
rıız bıınlac dahildir) 
Toz ha.Linde zuıı;para ve ka.r
borandon (yalnız buıııJar da.. 
hilıdir.) 

A sfalt,bi tümen ( yalnızhtın· 
lar dahHdir.) 

477 h.v 
479 

Levha, toz ve yaprak haJ.in,. 
de aspe&t (yalnız bu dıılıiJ,. 
dir~ 

482 
485 

486 
487 d. 
489 
490 

494 b.l 
495 
504 
506 
507 
508 
s10 a. 

513 
514 
515 a.b. 

515 c..d. 

516 
517 
518 
519 
521 
523 a.ı.2 
523 b.ı 

S23 b.2 
524 a.b. 
521 
528 a. 

528 b.2 
529 d.2 

Pol'&CJen navan ve ıı:a,psiUl.e
ri (yalnız bunlar daılıi.Ldıir.) 

Alelitlak malcioe akısamı, ec
zacı kaıvanozu, merhem vazo 
lan, küvetle• ve tahaıbet·te 
kullanılan rnal.zeme (yalnız 
bunlar dahildir.) 

Biberon, damlalık, şişeler, 
sterilizasyon şişeleri ilaç 
koymağa mahsus cam kapak
lı veya kapaksız toz ve mayi 
şişeleri (yalnız bunlar dahil 
dir) 

sun,I göz, meilSLlıcaıt ve aurayi 
1evazunı ve plastik eşya 
fabrikalarında müstamel 
<:am taşlar (yalnız bunJar 
daıhi1dir) 

(Y aJnız sanay.i lewznnı ol
duğu takdirde) 
Ucu Jastikli ve laııtik$iz dam 
!alıklar ile vantuzlar, şırmıga 
cam ki1ve·t, irigatör ve kw:ıül 
leri, k:araşuar v.e ür.inıua.r, ba
lon, erlenmeyıer, huni, dere- ! 
celi derecesiz, ölçüler, havan 
göz kadehi, pi(pet 'Ve teıcrübe 
tüpleri, biberon ve sterilizas 
yon şişeleri, damlalık, me
meden.süt çekmek iç.in lıtt 
nemi emzikler, J.lstı.lcli ve 
lastiksiz, ve sanayi leıvazımı 
olanlar ile ma1ıbaıLcılılota kıul 
lamlan cam bily" (yalruz 
bunlar dahiLdi.r) 

Tıbbi mütahzaıılara alt ya
zısız, boyalı boyasız kapsül
ler (yalnız bunlar dahilıdiT). 
(Yalnız teneke) 

Tel halat (yalınız bu daıhildir) 
Ki).ba zincir (yaJmz bu dahil 
dir.) 

İç.erisinden tecrit edilmiş 
galvanizli elektrik boruları 

~ (YaJmz bun!M dahildir.) 
35 ıb.l VantilatörJ.ü ocaklar (yaJmz 

5 
bu dahl.l<lir.) 

38 a.b.h.v. 
538 d. El aleti (Ziraat aletıleri ımüs 

tesrta) 

545 

Balık iğnele.ri (yalnız bun
lar dahildir) 

570 b. 
573 a.b. Pasta vıo krem tü:p.leri vıe tıb

bi müstaılızaJ:laıra ait yazılı 
yazısız, boyalı boyasız kap
süller (yalnız buınlar dahi1-
dir) 

574 b.dJı. 
575 
576 a.b. Pasta ve krem tiip.leııi ve tııb 

bl müstaılızarılara ait yazılı 
yazısız, boyalı boya,;ız kaıp

&illJer (yalnız bwılar dahil 
-dir.) 

677 b.d.h. 
578 
579 a.b. Pasta ve krem tüpleri ve 

tıbbi müstahzarlara ait ya 
zılı yazısız, boyalı boya
sız kapsüller (yalnız bun
lar dahildir) 

580 a.b.d.h. 
581, 583, b., 584 a. b., 585 a. b. 2 

586, 587, a, 591 a. 594 c., 595 b. 597 
598, 602, 603, 604, 605, 607 a. b. c. d. 
2 608, 609, 610, 611, 612, 

613 Mikroskop (yalnrz bu da

614 

617 b. 

hildir) 
Gözlük, pertavsız, ve ste
reoskop {yalnız bunlar da
hildir) 
Yalnız tıbbi, 
ve aktüalite 
bildir. 

ilıni, havadis 
filmleri da-

• 

620, 621, 623, 624, 625, 626, 627 
628, 629, 632 a. 636 a. c. 648 b. 653 a. 
654. 

655 Tarifenin 648 den 653 ün 
cü maddelerine kadar mez 
klir makineleri aksamı 
(yalnız bunlar dahildir) 

667 d. h. , 669 a. c, 671, 675, 677, 
679, d. 680, 681. 

682 a. b. 1; c. h. v. 683, a, b, 1; c, h, 
687 Deniz mahsulatı saydı i

688 a. 

689 

690 

691 
692 
693 

çin her nevi mera.kip ve 
vesait (yalnız bunlar da
hildir) 
Demirden salapurya, mav
na ve saire (yalnız bunlar 
dahildir) 
Müteharrik kapaklı duba
lar ve saire (yalnız bun
hır dahildir) 
Sabih vinç ve tarak gemi
leri (yalnız bunlar dahil-
dix) 

695 b.c.h.v, 
696 
697 

698 
699 

700 b. 

Türk kırmızısı yağı (yal
nız bu dahildir) 

Liğnit kömürü mumu (yal 
nız bu dahildir) 
llV.lavi ve ombra (yalnız 
bunlar dahildir) 

702 a.b.c.h. 
702 d. ( U trmer dahil, müstahzar 

mavi çamaşır boyası hariç
tir.) 

703 a.c.h. Matbaa ve çini mürekkebi, 
resim boyaları (yalnız bun 
!ar dahildir) 

704 a.1,2,3;b.l,2, Müstahzar madeni 

705 

706 
707 
709 a.b. 

boyalar (yalnız bunlar da
hildir) 
Ağaç aşısı macunu (yalnız 
bu dahildir) 

Matbacılıkta ve debağatıe 
kullanılan müstahzar ver .. 
nikler (yalnız bunlar dahil 
dir) 

710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 
717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724 
725, 726, 727, 728, 729, 730. 

731 b. 732 b. 733, 734 b. c. 735 b. 
736 a. c. d. 738, 739 b. c. d. 740, 741 
742, 743 • 744, 745 b. 746, 747, 748, 
749, a. b. c, 750 b., 751 b., 752, 753, 
754, 755. 
756 b. Oksijen (yalnız bu dahildir) 

Kemal B. cevaba 
Cevap veriyor 
A§ağıya dercettiğimiz mektup Fe-

nerbahçeli kaı·iim,iz M. Kemal Bey 
tarafından yollanml§tır. Biz de hiç 
bir kelime ilô.ve etmeksizin aynen 
neşrediyoruz. 

Muhterem gazetenizde son yüzıne 
yarışları münasebetile yazdığım ya .. 
zıya Cümhuriyet spor muharriri Ah
met Ihsan i:ley «iptizale ugrayan bır 
üstat,, serlevhası altında cevap verdi .. 
!er. Bu yazılarından anladım ki, İh•an 
Bey yazmış olduğum yazının kulü
büınün muvaffakiyetierinin gazete
Jerinde kaydolunmadığından muğ-
ber olarak yazdığımı zannetmiıler. 
Halbuki, ben o yazım arasında, sebe
bini anlatmı§tun. 

1 - Şunu açıkça oöyliyebilirim ki, 
biz, Cümhuriyet gazetesinden bita
raflık bekliyecek kadar çocukça dü
§Ünenlerden dıoğiliz. Çok müfrit bir 
Galatasaraylinın bir Galatasaray mü
essesesinin başında bulunduğu bir ga .. 
zeteden bitaraflık beklemek gülünç 
olur. 

2 - Bana yazılarında müfrit bir 
kulüpçü bir Fenerbahçeli diyorlar. 
Bu bir hakikat ben bir Fenerliyim 
hem de müfrit bir Fenerli. Yazmış ol
duğum yazının da altına Fenerbahçe
li M. Kemal diye imza attığımı her
halde gördüler. Fakat başıarmda bu-
lunan Abidin Daver Beyfendi hiç şüp
he yok ki benden daha müfrit bir ku
lüpçüdür. 

3 - Ahmet Ihsan Bey diyorlar ki, 
bu satırları aynen buraya aldım. ' 'Bir 
kaç gün evvel o gezetenin son yüzme 
yarışlan dolayısile., başlıklı açık sü
tun ismi verilen bir sütünda bir yazı 
çıktı. Fakat bu yazı, bu defa Milliyet 
refikimizin spor muharri Muhteşem 
Ozdemir Beyin imzasını bürünerek de .. 
ğil, F enerbahçeli M. Kema.I Beyin im
zasile ve hakiki çehresile ortaya ko .. 
nuldu.,, Bu yazıları ile muharrir bey 
Bundan evvelki çıkan taı·izkir yazı .. 
larında benim tarafımdan, fakat Muh
te~em Ozdemiz imzasile yazıldığını 
anlabnak istiyorlar bu nokta bay,.:cli· 
mi mucip oldu. Madem ki, ben müf
rit bir kulüpçü geceli gündüzlü kuıu
bü için çalışan bir Fenerliyim, bir im
zaya bürünerek yazı yazmağa ne lü .. 
zum var. Ben bugüne kadar bir imza 
altma bürünmek mecburiyetini ken
dimde hissetmedim. Fakat Cüınhuri· 
yet gazetesinde çıkan bir çok yazıların 
Ahmet Ihsan imzasına bürünerek ki
min tarafından yazıldığı da bütün 
sporcular tarafından pekala bilinir. 

4 - Ahın~ Ihsan Bey kendilerinin 
bir kulüpçü olmadığını söyliyorlar. 
Ben bunun aksini iddia etmedim. Ku
lüpçü olmadıklarını hatta kulüpçülük 
ne demek olduğunu bilmediklerini 
pekala bilenlerdeniz. Kendileri de 
belki hiç bir kulübe mensup değil
le rdir. Kulüpçülük dereceleri bir kaç 
senedenberi çalı§tıkları bu bir iş do
layısile bir temayülden ibaret olsa ge
rektir. 

5 - Ahmet Ihsan Beyi bu yolda ha
reketlerinden dolayı müvahaza etmeğe 
hiç hakkımız yok, ne yapsınlar ki, baş
larında kendilerine bu yolda direktif 
veren bir Galatasaraylı amir var. Oyle 
bir amir ki, bugünkü Galatasarayın 
başında bulunan partinin en ileri ge
lenlerinden bulunuyor. Muharrir Bey 
çok haklı olarak amirlerinin verdikleri 
direktif haricine çıkamazlar, Elbet te 
Galatasaraym muvaffakıyetlerine has
sas davranacaklar, Fenerbahçenin mu
vaffakıyetlerine ise, göz yumacak ku .. 
lak tıkıyacaklardır. Bu, bir mecburi
yettir. 

6 - Son kürek yarışlannda umumi 
puvanın nazar ve itibara ahnm.ıyacağı 

noktasına gelince; bu tasnifi Ahmet 

Büyüle taarruzun 
Başladığı gün 

(Bll§ı 1 inci sahifede) 
hakil!.at yaptı. O zamandan b eri on 
bir .sene geçti. Bu on bir senede yapı· 
lanl'lrı o kadar yakından biliyor ve 
candan benimsiyoruz ki ... 

İş bankasının 
Kuruluş günü 

Bugün ayni zamanda lı Bankaamm 
kunduşunun da yıldönümüdür. 924 
Ağu•tosunun 26 aında lı Bankasının 
kapıları açılmıf!ı. Geçen fU kadar kı
sa zaman içinde Türk bankacılığının 
in!ciıafı ve memleketin iktısat saha
"nda aldığı müsbet neticeler, Türk 
kabiliyetinin daha baıka ve canlı bir 
misalidir. 

Bu münasebetle lı Bankaoı umum 
müdür vekili Muammer Bey Gazi Hz. 
ne şu telyazısını çekmişlerdir: 

Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine: 

"Büyük kararın tahakkuk ettiği 26 
Ağusto~ gibi bir a.zi: günde emir ve 
işaretlerüe kurulan bankamız dolm
zuncu vılc/önümünü bu aksam kutlu
layar. Kurdu;funui büvük Türk devle
tinin bünyesi içinde iş Bank0$1 bir ııar 
lık ve kudret olarak doğdui(u bu f(Ü· 
nü, aziz Gazinin şerelle dolu sevgUj ... 
ni minnetini taşı.yan l.ııı Bankcısınrn eo ... 
latları cnndan ,,., gönülden baiilı oldu
ğu cümhuriyete ve onu yaratan e.zeli 
kahramana derin aaygılannı sunaT ve 
ellerinizden öperler. 

MUAMMER 
811.•vekil ismet Pasa Hazretlerine. 
"/, Bant.asının dot.uzuncu yıMnnü

münü kutlulamak icin Ankara Palas
ta topla'lmış olun b;,nkru:ılar bu f(ece
yi kutlularken Büyük Gazinin, kurta
rımının büyük arkadaşı büyük Ba,ve
kil ismet Pa,a Hazretlerine somu: 
hürmet ve tazimlerini sanarken eUe
rini%den öperler. 

Kürek tesvik 
Müsabakaları 

(Başı 1 inc,i sahifede) 
üçüncü Haliç. Neticede Galatasaray 
beı, Beykoz Üç, Haliç bir puvan ka
zanmıtlardır. 

Uç çifte: Birinci Galatasaray, ikin-
ci Beykoz üçüncü Fenerbahçe. Neti
cede Gala~asaray beı, Beykoz üç, Fe
nerbahçe bir puvan almışlardır. 

Bu suretle, müptedilerde Galatasa
ray 14 puvanla birinci, Beykoz 11 
puvanla ikinci, Fenerbahçe 6 puvanla 
üçüncü olmuttur. 

Kıdemsizlerde Fenerbahçe 15 pu
vanla birinci, Bevkoz 9 puvanla ikin· 
ci, Galatasaray 6 puvanla üçüncü ol
mustur. 

Kıdemlilerde Galatasaray 15 puvan 
la birinci, Beykoz 12 puvanla ikinci, 
Fener 7 puvanla ücüncü olmu.şlardrr. 

Kadııılar mÜ•abakasında F enerbah 
çe birinci olmu§tur. 

Yüzme yarışları 
Dün Modadan Suadiyeye, uzun me 

safeli yüzme müsabakası yapılmıştır. 
Bu müsabakayı kazanması ümit edi
len Fenerbahçeden Salim Bey Dalyan 
la.rın önünde ltir arıza yüzünden yarı~ 
terl<etınek zaruretinde kalmıtşır. Mü 
sabakanın neticeleri şunlardrr: 

1 - Torna Beykoz 2.7 saat. 
2 - Cemil Fenerbahçe 2,11 saat. 
3 -Atıaytako Beykoz 2,17 saat. 
4 - Ömer Fenerbahçe 
5 - Mihal Beykoz 
6 - İsmail Fenerbahce. 
7 - Halit Nuri Vefa Kumkapı 
8 - O•man Rebii Yeniköy 
9 - Muzaffer lstanb1~oor. 
10 - Hasan Basri Vefa Kumkapı 

Tenis 
Dün her sene yapdması mutat To

katliyan kupası turnuvasına Tara!>va
kortlarında başlsnmııtır. Dünkü müsa .. 
bakalar tasfiye maçlan mahôyetinde 
olduğu için ehemmiyetli değildirler. 

pfurnuvaya pazar günü devam edile· 
cek ve gelecek pazara netıcelc j alına
caktır. 

548 a. 
55u a.l.b 
551 

76 7, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 
766, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 
779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786 
787, 788, 789, 790, 701, 792, 793, 794, 
795, 796, 797 a. 798, 799, 800, 801, 
802, 805, 810, 812, b. c. d. h. v. 813 
815,816,817,818,819,820~821,824, 
8~5,826,827,828,829,830,831,832 
833,834,835,836,837,838,839,840 
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 852, 

F etgeri Beyefendinin yaptığını ileri sü
rüyorlar. Bizim yaşımız kadar spor 
yapmış ve spor işlerinde yoğrulmuş çok 
kıymetli. ve dürüst bir spor idarecisi o
lan Ahmet F etgeri Beyefendi zannet
mem ki, umumi puvanın kürek yanş
larında nazar ve itibara alınabileceğini 

söylemiş bulunsunlar. Böyle olduktan 
sonra niçin futbolde birinci takımlarda 
şarnpıyon olan taknna o mmtakarun şam
piyonu diyoruz. Neden ayn ayn bi .. 
rinci, ikincit üçüncü takımlar şampiyo
nas: yapıhyor, her klübün üç takımı .. 
nın aldığı puvanlar toplansın hangi 
klüp en fazla puvan almış ise o klüp 
şampiyon olsun. işte kürekte de vazi
yet aynidir. Mmtaka şampiyonunu kıdem 
li müsabakalar neticesi meydana çıka-

Beykoz kulübünün balosu 

ss2 <>. 

553 a. 
554 b.., 
555 

Çikolata kalııııları, madenler· 
de kul<lanıJ.an emniyet llirn
baları, yazı makinesi şiritle
rini saımıağa mahsus kutıu ve 
makaralar, tnbbi müsta.:hza
rata ait boyalı boyaııız tene
ke kutu ve kaplar ve alelü
mum ~lar ve şişe kapsülle 
·i, şovantr, irigatör, küvet, 
kraşuar, ürinüaa:, emaye öl 
çülex, 'IPatill (y.,lnız bunlar 
dahildir) 

556 a. 
55s a.d. 
55a c. Alıtm yaldızlı ba.Jm" tıe.I ( yaJ

nız bu dahi1dir.) 

.liinıayeietfal ce· 

:::-:e.ti lstanbul mo 
. ~ınde rozet tev• 

~''h lcutuları biı 
tlyeı huzurunda a. 

~'1.n.ııtır, Her sen• 
tı. dıığu gibi, bu ae
l:t ti de rozet hasıla· 
ol ııı:nuldufu kad•r 

llıuıtıır. 

\ 

. lCutııların muhte 
:Yatı henüz sayıl
ı, aı:nııtır. Cemiyet 
I "Ikın fakir çocuk 
arın bakımına ve 
Onlara Yapılacak 
l'lltdıma ka ·· t d·-· ı·k · , r§ı gos er ıgı a a aya mın 

853 a. Trikloretilen (yalnız bu 
dahildir). 

85;1 "· 
86 1 1 

2 
3 

nettardır. 

Kaynakta müstamel çu-
buklar 

Asetonda eritilmiı sellüloit 
Güınüı yaldızlı nikel tel 
yuvar.lak. 
Dokuma tarağı imalinde 
müstamel Rulo halinde 
galvaniz)~ ince demir. 

rır. 

7 - Muharrir Bey o günkü yazıla
rında her sınıfm birincilerini gösterdi .. 
ler, fakat kadınlar sınıfının neticesini 
kaydetmek lüzumunu niçin hissetmedi
ler. O yoksa bir spor hareketi değil mi 
idi? 

8 - F enerbahçenin muvaffakıyet
lerini yazınadrkları iddiasının bir ifti
radan başka bir §ey olmadığını ileri 
sürüyorlar. Hatırlatmak isterim ki Be
tiktaş Fener maçından sonra birinciliği 
tahakkuk eden Fenerbahçenin üç takı
mımn da ıaınpiyonluğunu kayda bile lü
zum görmemişlerdi. Fakat diğer taraf
tan velev ki B takımı bile oloa Galata
ıaraym Erkişehirde Tayyare takımına 
olan mağlübiyetini affettirmek için gün
lerce sütun sütun yazılar yazdılar. 

9 - Nazarlarında F enerbahçe klü
bünün" diğer klüplere kartı bir im ti .. 
yazı hakkı tercihi olmadığını kaydedi
yorlar. 

Bunu Cümhuriyet gazetesinden bek
l~mek garabetind~ bulunanlardan deği
lız. F enerbahçenın aleyhinde de yaz
salar, 'lehinde de yazsalar hiç bir ma
na ifade etmez. Aleyhinde yazmakla 
onun kıymetine halel gelmez. 'Mlıvaf
fakıyeti kaydederlerse ona fazla bir şe
ref vermez. 

10 - Milliyet spor muharririnin 
Kadıköy stadında yapılan F enerhahçe, 
Pera müsabakasından oradaki, Türkiye 
rekorlarından bahsetmediğini yazıyor
lar. O muharririn ki, Fenerbahçeli ol
duğunu iddia ediyorlar. Yazmaması ga .. 
zetccilikte her zaman olabilen bir atla
mn keyfiyetidir. Fakat Ihsan Bey cu
ma eünkü yüzme müsabakalarında biz ... 
zat orada bulundular ve kenarda da yü. 

Evvelki gece, Beykoz kulubü yüzme 
şub~si ·Mı:>dadaki. Yalı gazınosunda 
kendi severlcrine bir balo vermiştir. 
Çok temiz bir davetli zümresini göğüs .. 
!erinde loplıunağa muvaffak olan Bey
koz yüzücüleri misafirlErine çok eğ .. 
leııcelı ve çok neşeli bir gece geçirtmiş
lerc!ir. Eğlence gece onda başlamış ve 
sabah altrya kadar devam etmiştir. 

Baloda çok zengin ve nadide kotiyon 
lar dağılmış ve aynca da bir piyanko 
çekilmiştir. Piyanko biletleri orada bu
lunan misafirlere tevzi edilmit ve ke
şide yapılmıştır. Çok zengin olan bu 
piyankoda muhtelif kıymettar hediyeler 
ver)miştir. 

Yeni doğan bn kıymetli !etekkülü 
tebrik ederken, bu kadar temiz ve gü
zel bir gece geçirtmek için son bir gay
retle çalışan kıymetli denız şubesi rei
u Ihsan, kaptan Fahri, ve azadan Ne
zahat ve Perihan Harum!an da tebrik 
etmek bir vieıdan borcu olur. 

Balonun yapıldığı Yalı gazinosu; 
bu gibi alevi toplantılara çok müsait 
bir yer olduğu bir daha taayyün e!miJ
tir. Yeni açılan bu lokale muvaffaki
yet temenni ederiz. 

züyorlardı • Değil mi ki bitaraf olduk
larını iddia ettiler. Neden bir kaç satır 
yazmak külfetini ihtiyar etmediler. At
letizm müsabakasındaki rekorlar gaze
telerinde her nasıl ise takdirle karşılan
mış yüzme müsabakalo.nndaki rekorlar 
neden takdirle karşılanmadı. Yoksa o
rada elde edilen kıymetli neticeler Türk 
gençliğine ait değil mi idi? 

Hi.irmetler efendim, 
Fener bahçe k!ülıü aznoından 

M. Kemal 

"Gazinin eseri 
Çeşitler içinde 
Bir yekpareliktir" 

(Başı 1 inci sahifede) 
tesadüf ettiğim ve büyük bir Ordu ku 
mandanı kadar büyük bir hükümet re 
isi olan Reisicüınhur Hz. hakkında 
minnettarlık hi.Jerile beraber bir ha
tırayı beraber götürüyorum. Dürüst 
ve· hayırhah olan Bafvekil lamet Pa
şaya ve bu seyahatiıni medyun bulun· 
duğum Hariciye vekili Tevfik RÜ§!Ü 
Beye samimi surette teıekkür ederim. 

Bana refakat eden güzide tahsi
yetleri unutamıyacağnn. Bu zvatı tam 
bir diplomat tipi olan Numan Beyin 
§ahsında selim)armı. Nihayet, vasıta
nızla büyük Türk milletini ve şaya

nı takdir olan Türk köylüsü ve ifçisi
ni ve Üzerlerinde bir çok ümitler bea
l~mekte olan bu sevimli gençliği se-
lamlamak isterim. 

Burada yeni bir dünya doğmuştur. 
Hür bir millet, genç bir Cümhuriyet 
O.tikbale yaklaşıyor. Ben 1909 hadi
selerini gördüğüm ve Türkiyenin kur
tuluşu için sarfettiği gayreti bildiğim 
için, vücude getirilen eseri meserret
le tetkik ettim. Bu, muhteşem bir e
serdir, bunu söyliyeceğim, yazacağım ve 
genç Türk cümhuriyetinin büyük kar
deıi Fransız cüınhuriyeti ile bir kat da 
ha dost olması için bana ait olan her· 
şeyi yapacağım. Milletlerin saadeti i
çin, sulh ve aükünetle, beraberce ça
Jışabiliriz.'' 

E. HERRIOT 
M. Herriot'nun Havas Ajansına 

beyanatl .• 
M. Herriot'nun giderken, Fransız 

gazetelerinde neşredilmek Üzere yu
kariki mektupta işaret ettiği gibi Ha
vas Aıansının lstanbul muhabiri 
M. Valery'ye vuku bulan beyanatını 
da aynen alıyoruz: 

u Ben ve arkadatlarım, \tugün Ruı
yaya gitmek üzere lstanbuldan ayrılı
yoruz. Bütün suallerinize rağmen bey 
nelmilel siyasi meseleler hakkında ıe 
yahatimde edindiğim malümattan bah 
ıedemiyeceğlın. Bunu parlamento ha· 
riciye encüm.eni azalarma ıaklıyonım.. 

Fakat söyliyebileceğim 'l"Yı me.m; 
leketimizin demokratik prensıplenm 
halkın alkışladığı Bulgaristan gibi bu
rada gördüğümüz hüsnü kabuldür. 

Cümhurreisi Gazi Mustafa Kemal 
V amadan bizi aldırmak için son sÜ· 
ralli bir torpido göndermek, Ankara
ya seyahatimiz için hususi vagonlar 
tahsis etmek ve yatını bırakmak sure
tile bizleri son derece İzaz etti. Kendi 
sile mülakatların en faydalısını ve en 
şavanı dikkati olanmr yapmakla müf 
tehirim. Ciddiyeti ve zekasının geniı
liği bende derin bir intı"ba bıraktı . .A. 
ker, kelimenin bütün kuvvetli mlna
ıile bil' hükıimet adamı olmuftur. Bat 
vekil l.met Paşa Hazretleri de daha 
az sevimli davranmadılar. Ankarada 
lcendisi ile uzun uzadıya görüştük. 
Onda sakin, müdebbir, olgun bir fik
rin bütün yerindeliiini gördüm. Ha
riciye vekili J'evfik Rüttü Bey ve me
sai arkadaşları bizim icin her zaman 
ki dostlar olmuşlardır. Misafirperver
.liğin inceliğini anlamak için bu mem 
leekte gelmelidir. 

Çalıştım. eUmden l(efdi;li kadar gör 
düm tetkik ettim. Hiç §Üphe yok ki 
burdda on seneden beri olup bitenler, . 
harikulade bir tekamüle i~aret ediyor. 
Gazinin eseri çeşitelri içindeki yekpa 
reliii ile şayanı hayrettir. O, Türkiye· 
ye hakiki bir cümhuriyet verdi. Sat
hi görüşler ve iltiralar onun eserinin 
muvallakıyetini örtemez. Tarihin öğ
rettiklerine hassas olan bir mÜfahede 
icin, saltanatla hilafetin ügası akıl 
durduran bir tebeddüldür. Bu, evvela 
ha.zırlanmış ve sonra nüfuzu na.zan 
isbat eden şerait dahilinde tatbik edil 
miştir. Bundan başka daha az ehem
miyetU olmıyan bir çok esaslı ıslahat 
.vapılnııştır. Ceza kanunu, kadın erke_k 
hukukunda müsavat, Maarif ııe Nafıa 
i>JlerinJe inkişaf, ltitin harflerinin ka· 
bulü, bütün bunlar, Gazinin bana te
lerrüatı ile anlattıilı ve bana kıymet
li vesikalarını verdiği toplu bir düşün 
cenin ve bir metodun eseridir. 

Avdetimde öğrenmek istiyenlere, 
ve istihbarlarını burada budalalık ad
dedilen siyasi ihtiraslarla karqtırmak 
istemivenlere bütün bu h&diseleri üah 
edeeei!im/' 

M. Herriot bundan sonra Türk -
Fransız mukareneti için elinden geldi 
ffi l-,:dar çalışacağ rnı vadetmiştir. 

Von der Go tz paşanın 
yegeni geldi 

Von der Goltz Paıanm yeğeni ve 
Berlinde çıkan bir çok gazetelerin mu 
habiri bulunan M. Sterneck fehrimize 
gelmiştir M Sterneck Von der Gol· 
tz'un Tarabyadaki mezarmı ziyaret 
edecek ve Yeni Türkiye hakkında tet 
kikat yapacaktır. 
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1--;;Unyada neler oluyor~' 

Irak petrolleri 
Borular günde dört kilo

metre tefriş ediliyor 
Irak petrolleri çok eskiden maliim 

dur. Kitabımukaddes bir çok yerin
de bundan bahseder. Hatta Hazreti 
Nuh gemisini kalafatlamak için ka· 
rasakızı buradan tedarik etmiı. Ba• 
bil kulesini yapanlar da, tuğlalanru 
harçlamak için buralardan istifade 
etmiıler. Faka! bu petrollerin bütün 
zenginliğine ve geni§liğine rağmen1 

Çelik borulan nakleden bir kattı
yon çölü geçiyor 

gözler ancak geçen asır sonlanna doi! 
nı buralara çevrilmittir. 

Umumi harpten bir J.caç sene evvel 
beynelmilel bir konsorsiyom (Alman
ya dörtte bir hisseye sahip) Osmanlı 
Hükümetinden bu petrolleri iıletmelr 
imtiyazını almııtır. Müttefiklerin ga
libiyeti üzerine Almanların hiaaesi 
Fransızlara geç:mit ve konsorsiyom 
''Irak petrol k~panyası,, ismi alhn .. 
da faaliyete geçmİJtir. 

90,000 kilometre murabbaı bir 11&• 

ha dahilinde teskip illetleri işe b~la
mııtır. Bir kaç ay sonra 14 teıriniev
velde Gerkuk civarında Baba Gorgoı 
denilen mahalde 1 numaralı kuyuda 

Biribirine raptedilerek tahtelarz 
dötenecek borular 

makkap 465 metreye vannca, öyle 
bir petrol indifaı hasıl oldu ki, kuyu· 
nun üzerindeki tesisat yıkıldı ve fış
kırmanın önüne geçmek için üç gün 
uğraııldı. 

Yirmi dört saatte on iki bin ton ü
zerinden akan yağlardan bir derya 
hasıl oldu. Dünyada §imdiye kadar 
bu derece büyük randımanlı bir kuyu 
görülmemiftir. Bundan ba§ka diger o
tuz beı kuyu daha ııtılmı§tır ki hepsi 
biribirinden iyidir. 

Şimdi bu aerveti Akdeniz aahilleri: 
ne, rafinaj ve ihraç yerine g~tirmek 
18.zımdı. Bir kaç sene deva.D) eden to
pografik tetkikat ve ketiflerden son
ra muazam bir bonı fe!'§iyatına karar 
verilmiştir. İki koldan ibaret olan bu 
boruların tulü 2000 kilometreyi bula
caktır. Her ikisini de memba merkezi 

olan Gerkükten baılıyarak biri Trab
lus§ama'a, öteki Hayfaya varacaktır-~ 

1932 bidayetinde baılanan fel'§İya. 
tın 1934 Ün son aylannda bitirileceği 
tahmin ediliyor. Digerinden daha kı
sa olan Gerkuk - Trabuluıışam kısmı 
bu zamana kadar her halde bitirile-

cek ve önüınüzdeki baharda faaliyet• 
geçecektir. Bu iki bin kilometrelik 
~elik bonıları nakletmek, biribirine 
lehimlemek ve ekseriya kayalık ar• 
dullahıvasiada ve kızgın bir günef 
altında hendekler açmak kolay it de
ğildir. 

Ham petrolü Gerkukten Akdeniz 
sahillerine kadar nakledecek olan bu 

dizi günde ~rt Jcilometre üzerinden 
ilerlemektedir. 

~~~~~~~----~~~~~~-

Dünkü at yarışları 
ISTANBUL, 25 CA.A.) - Yüksek 

yarış ve ıslah encümeninin tertip ettiği 
yaz koşularından betincisi dün Veli 
Etendi lroşu yerinde yapıldı. 

Birinci koşu: Satış koşusu ünvanınr 
taşıyan ilk yanş üç ve daha yukan 
yaştakı halis kan lngiliz hayvanları

na mahsustu. ikramiye mecmuu 300 
lira, mesafe 2,200 metre idi, Prens Ha
lim Beyin Ladi Tuğ ismindeki hay
vanı· birinci, Mister Dins'in Flaı Light 
ikinci, gene Mister Bins'in Cifraıı Ü· 

çüncü geldiler. 
ikinci koşu: Uç Yllfmdan yukan yer

li, halis kan arap hayvanlarına mahsus .. 
tu. ikramiyesi 300 hra, mesafesi de 
1400 metre idi. Ziya Beyin Selameti 
birinci, lbraLim Efendinin Leylflsı ikin .. 
ci, Murtaza Beyin Yaşan üçüncü gel .. 
<lıler. 

Uçüncü koıu: Hendikap koıuau 

ismini lllfıyan bu kotunun ikramiyesi 
300 lira, mesafesi de 2600 metre idi. 
Tevfik ISeyin 5eda' dı birinci, Ahmet 
Efendinin 5edadı ve Kemal Efendinin 
Al Dervişi üçüncü geldiler. 

Dördüncü koıu: Uç Yaımdan yuka
n halis kan lngiliz hayvanlarına mah· 
sustu. Mesafesi 1600 metre, ikramiyesi 
de 300 lira idi. Prens Halim Beyin Ak· 
natonu birinci, Ahmet Fikret Beyin Pi
peri ikinci, Hasan Efendinin Odepllf• 
tosu üçücü oldular. 

Beşinci koşu: Dört yaşından yukan 
halis kan arap hayvanlarına mahaua
tu. Mesafesi 3500 metre, mükafat mec
muu da 300 lira idi. Ahmet Efendinin 
Tayyarı birinci, Prens Halim Beyin Ha. 
kanı ıkinci, Mustafa Efendinin Se
vinci üçüncü oldular. 
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Malul gaziler 
(Bagi 1 inci sahifede) 

kalide toplanbya davet etmit bulunu 
yontu. 

Bu davet üaerine idare heyetini 
teıldl edenler .. hrin bir çok mmtaka
olaırma adamlar gönd-rek cemiye
tin koıısrem yapılmıyacafını, harp 
malüllerine aöylemek ınıretile elueri
yet olm•maoma ~abtDUflardır. 

Fakat buna rafınen latanbulda bu 
lunan harp malılllerinden 150 den faz 
lau Onivenite ..:tonunda toplanmıt· 
lardır. 

Umumt harpte, latiklal harbinde 
memlet<et için uzuvlannı kaybetmiş 

olan bu gaziler toplanınca müteıebbiı 
ler heyeti namm• Enia Bey namında 
bir maldl künüye gelmit ve zabıta 
memurlarının huzurunda celaenln açıl 
4bjmı aöyledikten sonra: 

- idare heyeti 16 aydan beri fuzu
~i olarak bizi temıll etmeğe uğrafıyor 
lar. Şimdiye kadar icraat ve heaapla
rmı vermemek için kongre yapmadı
lar. Artılı: cemiyetin idameai için ko
nuımak, gÖrütıDek lazımdır. demit ve 
bir kongre reiıl ile iki katip seçilmesi 
ni söylemiıtir. 

Yapılan intihapta Dr. izzettin Bey 
kongre reisliğine ve Enis berati Bey
ler de litipliie seçiJmittir. izzettin 
Bey kongreyi açtıktan sonra azanın 

teklifi üzerine Ulu Gazi Hazretleri 
ile Batvekil lanet, Erkanı Harbiyei u
mwnlye reiai Mütir Fevzi Patalarla 
Milli Müdafaa vekili Zeka; Beye ta
zimat telgraflan çekilmeıine karar ve 
rilmit ve bu karar dakikalarca allut
lanmııtır. Bundan sonra Dr. izzettin 
Bey vaziyeti ;zah etmiı ve demiıtir ki ı 

- Şimdiye kadar yapılan itıeriko
nıqmak ve dertlerimizi söylemek istiyo
ruz. Enis Bey de izahat verecektir. 
Mütetebhlıler heyetinden Eniı Bey 
kürıÜye gelerek cemiyetin baıma ge
çen idare heyetinden ıiüyetle bu heye
tin ılerbal iakatını teklif etmiıler. Fakat 
bir çok azalar bu toplantının cemiye
tin senelik kon~ mi 7 yoksa alela
de bir toplantı mı olduğunu sormuı
lardır. Cemiyet nizemnameai ~e me .. 
deni kanun mucibince l!IO den fazla 
cemiyet azası hazır oldufu için bunun 
bir aenelik kongre oldufu kararlatımt 
ıre bundan sonra cemiyet itleri görütül 
müıtür. 

Bu husuata ilk takriri Tüfenkçi 
Zeki Bey vermittir. 

Zeki Bey verdiği takrirde İJ.)eri i
dare heyetinin beğenmediğini , arka
daşlan cemiyetten çıkarmağa karar 
verdiğinden bahisle bu kararlar hak
kında bir karar ittihazını teklif edi
yordu. 

Bu hususta aöz alan bir çok hatip
ler cemiyetten çıkanlacak azanın di
van heyetinden ve nihayet umumi he
yetten alınacak kararla çıkanlacağını 
söyliyerek cemiyetten çıkanJmaıına 
karar verilen1erin cemivet azası oldu
funu kararlaştırmışlardır. 

Bundan sonra eski idare heyetin
den Cevdet. Hamit, Hakkı, Faik. Cu 
di Beyler idare heyetinden istifa et
tiklerini söylemişlerdir. B.unun Üzeri .. 
ne büabütün infisah eden eski idare 
heveti verine derhal yeniden bir he
yet ıeçilmeaine karar verilmiştir. 

Bu esnada söz alan Baba Bey na
mında bir zat malul gaziler ismi altın 
da bir çok aahısların ticaret vapbğmı 
ft mütemadiyen aalname. takvim, ro
zet aatarak paralar topladıklarmı söy 
lemit ve cemiyetin aamimi varJıiı i
çinde ikilik husule getirildiğinden şi
klyet etmittir. 

Mralay mütekaidi Celal Bey de ce 
miyeti kuran kör, topal, çolak, Telha
aı] yaron uztrt-lu jnsanlann iaiınleri
ne sığınarak •r. memleketin en büyük 1 
himilerinden de malıil ismi altında ka 
ğıUar alanlann derhal itlen çektiril
meşİni aöyJemif ve bu heyetin heaap
lannın kontrolünü istemiştir. 

Malul Bekir Sıtkı Bey iıe eski ida
re heyetinin salahiyeti olmadığı hal
de nizamnameyi değiştirdiğini ve he
yeti umumiyeye göstermeden hükU .. 
mete müracaat ettiP.ini Vf' hükômeti 
de iğfal ettiğini söyliyerek haklann
da kanuni takibat yapılmasını istemit 
tir. 

Ha.Jit Efendi ismindeki malw ise 
eskiden Zelı:i Paşa zamanında biç ol
mazsa çocuklarımıza, doğumum.uza, 
ölümümüze hastamıza bakacak bir 
varlık bııluyorduk. Bugün hiç bir yar
dım göremiyoruz. Arka sokaklarda di 
lenen harp maJiilleri var, bunlara yar 
don ediniz. Harp ma!Ulleri namını le
kelebneyiniz, diye bağrrmıfhr. 

Malul Ratit Bey de vaziyeti hüla
aa ederek dr.rhal idare heyetinin seçil 
mesini ve hesapların tetkikini istemiş
tir. 

Bu temenni kabul edilmİf, fakat 
kongre reiainin İpreti Üzerine ortaya 

Milliyet'fn romanı: 27 

'Y man: G. de la FOUCHARDİERE 

Arkaımdan gideraek belki kocaamı 
nereye hapsetıifini öğrenebiliriz. 

Honorc heaabı başka bir aefer vere
ceğini bir İfaretle meyhaneciye anlat
b. Aııguate'le beraber Madam Bi
card'ı takibe batladı. Madam Bicard 
da köpeii takip ettiği için hakikaten 
çok tuhaf bir tarzda yürüyordu. 

Bir çok defa kaldırım değiıtirdikten 
mütevazı abidelerin etrafında biınana 
bir tarzda döndükten, birden bire du
rup durup ta gene hızla yurumeğe 
baıladıktan sonra Auguıte Gradouille' 
a: 

- Kadın biraz oyuatmıt ıraliba .• 
dedi. 

Fakat birden bire v:tziyet kanıtı. 
O zamana kadar. amatörce av avlı-

İst. Mr. Kumandanlığı 
Sabnalma kom. ilinları 

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

••• 
Harbiye mektebi için üç bin 

kilo Zeytin yağı aleni münaka. 
aa ile alınacaktır. İhalesi 5-9-
933 sah günü saat 14,30 dan 
15 e kadar yapılacaktır. Ta- . 
liplerin §arbıamesini görmek 
üzere her gÜn ve münakasa 
giinü belli saatinde Merkez 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri, (157) (4003) 

5373 

••• 
Akademi Kumandanlığı i

çin 800 kilo zeytin yağı aleni 
münakasa ile alınacaktır. İha 
lesi 5-9-933 salı günü saat 15 
ten 16 ya kadar yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve münaka 
aa günü belli saatinde Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel-
meleri. (159) (4004) 

5374 

• • • 
Fındıklıda qya ve teçhizat 

ambarından Sirkecide Merkez 
ambarına 23,500 kilo eşyanın 
nakli pazarlıkla yapdacaktır. 
Bu eşyanın 15 kamyon ile nak
li kabildir. Pazarlıkla nakle ta
lip olanların 27-8-933 Pazar 
günü saat 15 den 15,30 kadar 
Tophanede Merkez Satın Al
ma komisyonuna gelme1eri. 
(232) (4328) 5782 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt' at ve müessesat ih
tiyacı İçin alınacak 1206 ton 
Lavamarin ve 300 ton Kriple 
kömürüne kapalı zarfında ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den 28-8-933 pazartesi günü 
saat 14 den 14,30 kadar pazar
lıkla satın alınacağından İstek
lilerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin !telli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda hazır bulunmala
n. (236) (4361) 5784 

bir meacle çıkmıtbr. 
Eski idare heyetinin heyeti umu

miyeden habersizce kendi arzusuna gö 
re tanzim ettiği ve hükfuneti iğfal et
tiği iddia olunan nizamnameye göre 
mi, yoksa eski nizamnameye göre mi 
İntihaba başlanacağını sormuştur. Bu 
cihet te konuıulmuf, azadan Hüseyin 
Bey, Hakkı Bey bu hususta hükcime
tin takibat yapacağı için eski nizam
name ile intihap yapılmasmı teklif et
mitlerdir. Bu teklif müttefikan kabul 
edılıniş ve bundan sonra celse beı da 
kika tatil edilmiştir. 

ikinci celsede iatiıari reyle intiha
ba ba.,larunış ve ekseriyetle Miralay 
Celal, Enis, Bahaettin, Ahmet Faik, 
Cudi, Doktor izzettin, Zelı:i, Berati, 
Cevdet, Abdürrahman, Zihni, Cemil, 
Hakkı Mehmet, Halit ve Hüsnü Bey
ler Y~!!.İ idare h"yetine aeçi.tmişlerdir. 
Kongre birde nihayet bulmuflur. Ye
ni idare heyeti dün derhal ıçt.ma et
miş ve riyasete Miralay mütekaidi Ce 
lal Beyi aeçmiıtir. 

• 

Tercüme: Kamran Şerif 

yan bir ferma köpeği gibi burnu ha
vada dolatan Viski, bir iz yakalıyan 
bir av köpeği gibi kaldmmı kokladı. 
Keyifli keyifli homurdandı. Ve ileri 
atıldı. 

Bouif'ia izini eline geçirdiiinden 
emindi. 

Aldanmıyordu. 

On adım ileride kolunda bir paketle 
iri yan bir kadın yürüyordu. Bu kadın 
Mariette'ti. 

Mariette'in ayaklannda Bicard'ın pa
buçlm olduğu malüm. . • değil mi? 

Viski yandnuyordu: Bu koku, efendi
ıinin, kokuıu idi. 

Mariette iri erkek adıınlarile yürüyor· 
du. Mariu s Pim:hard'la bir an evvel bu
ruş,mak için acele ediyordu. 

MİLLiYET CUMARTESi 26 AGUSTOS 1933 

• 
inşaat Usta Mektebi 

Ankarada İn§aat Usta Mektebine müsabaka imtihanı ile 
leyli meccani olarak 40 talebe almacaktır. 

ŞARTLAR: 
A) Türk vatandaşı olmak, B) Tam devreli bir ilk mektep 

mezunu olmak, C) 12 den aşağı ve 16 dan yukarı yqta olma
mak. 

D) İn§aat~ı Ustası yetişmek için lizmıgelen sıhhi vasıflar
da olduğu mektep doktorunun raporiyle anlaşılmak yukarda
ki şartlan haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya nehari 
meccani olarak girmek İsteyenler müsabakasız alınırlar.Ücretli 
leylilik için bir ders yılı için üç taksitte 275 lira alınır. 

E) İlk mektepten yukarı tahsil görmÜ§ olanlar da yaşları 
müsait olmak şartiyle müsabaka ihtihanma girebilirler. 

Kayıt için Sultanahmette mmtaka San' at mektebine Cumar 
teai, pazartesi çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar müra
caat etmelidir. 

Kayıt işleri 2 Eylfil cumartesi saat 12 de kapanacakbr. Mü 
sabaka imtihanı 6 Eylw çarşamba sabahı saat sekizde mmtaka 
San'at mektebinde yapılacaktır. 

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

ile birlikte: a) nüfus teskeresi, b) tahsil vesikası, c) aşı şaha
debıamesi, d) 4X6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotograf, e) 
Veli ilmühaberi getirmelidir. (4311) 5753 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet Sıhhat dairesi için 7 kilo kinin ile memleket hasta

hanesi için 146 kalem alab cerrahiye ve eczayi kimyeviye ale
ni münakasa suretiyle satın almacağından talip olanların iha 
le tarihi olan 6 Eylül 933 çarşamba günü yüzde yedi buçuk 
teminatla Kocaeli vilayetine ve şartnamesini görmek istiyen 
lerin Kocaeli Sıhat Müdüriyetine müracaatleri. (4119) 5518 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyon un danı 
Nev'i 

Erzak 

Haa Ekmek 

HaaUn 

Kilo 
108000 

120 

ihale 

Tarihi 

&-9-933 

ihale 

Günü 

Ça..,amba 

ihale 

Saati 

17 

Muvakkat 

Teminat 

Lira Kurut 

567 70 
kapalı zarf 

l - Bayramiç Jandarma Mak inalı tüfek taburu efradının 1-9-933 
den 31-8-934 tarihine kadar bir ae nelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı 
ekmek ve un 1-8-933 tarihinden iti haren 36 gün müddetle kapalı zarf 

usulile münakasaya çdt:anlllllfhr. 

2 - ihale &-9-933 çarpmba g ünü saat 17 de Çanakkale Vilayet 

dairesindeki komisyonda y&pdacakbr. Mahalli teılim Bayrllllllçta la· 

burunun göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve tefıif mektubu nümuneleri komisyondan ve 

Bayranuç tabur K. L ığmd arzu edenlere gösterilir ve gönderilir. 

4- Münakasaya İftiralı: etmek isteyenler, usulü daireıinde tan
zim edecekleri teklif mektu larile teminatı muvakkatelerini ihale aaa· 
tinden evvel Komisyon Riyasetine ve makbuz mukabilinde teılim etme 

lidir. 

5 - Muvakkat teminat ı Mal sandığı makbuzu, hükiimetçe müte

ber banka kefaletnamesi istikrazı <!ahili tahvili,Borsa fiabndan % 10 
noksaniyle Milli esham ve tahvilathr. 

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

(3892) 5248 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Çatalca Mst. Mv. Krt'atı ih 

tiyacı için pazarlıkla 2,000 ki 
lo Gaz yağı salın almacaktır. 
İhalesi 28 Ağustos 933 pazar 
lesi giinü saat 11 dedir. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa gir 
mek için de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma Komisyonu 
na müracaatları. (317) 
(4402) 

* * 
Çatalca Müstahkem Mev

ki ihtiyacı için 8,000 kilo Sa
de yağı kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. İhalesi 6 
Eylül 933 çarşamba günü saat 
15 tedir. İstek1ilerin şartna
me ve evsafı görmek üzere 

Saint - Cloud'dan aynlmadan evvel o
na telgrafla randevu vermişti. Mariua 
Pinchard tayin edilen noktada, yani 
Marıal Ney abidesinin önüde bekliyordu. 
Keyfi yerinde değil gibi idi. 

Mariette'i görünce; 
- t'arise ne diye geldin? dedi. Onu 

orada niçin bir başına btraktın? 
'Marietıe koltuiunun allmda tuttuğu 

paketi göstererek: 
- Kendisi bana itler havale etti .• 

Sonra ıen de ne zamandan beri gözük
medin ... Oraya niçin uğramıyorsu? 

- ihtiyatlı davranmak li.zun, Mari
ette.. . Sen Kont de Saint - Gaudenı'e 
bakbğın müddetçe ben Sain - Cloucl'a 
gözülımemeliyim ki beni ileride diplo
muız ıcrayitababetle kimse ittiham ede
mesin.. • Fakat vefat ilmühaberi ver
mek için geleceğim ••• Malıim a, onun i
çin iki tahit ister •... Şahit olmak için de 
doktor diplomasına !uzum yoktur.. Bu 
köpek senin mi? 

- Ne köpeği? 
Viski Bouif'in pabuçlarını kokluyor ve 

Boui.Pin pabuçlann iç.inde olmadığını 

bariz bir füturla ııörüyordu. 
- Defol buradan!. . Pis hayvan. , Ku-

2\lm, Marius, bu .... e'nayiler de kim? Tanı
yor muıun bunlan? 

her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda Üçüncü Kol 
Ordu Satın alma Komisyonu
na müracaatları. (296) 
(4134) 5503 

'lo 'lo :f. 

Danca Askeri Satınalma Ko
misyonundan: Darıcadaki lat' 
at ihtiyacı için açık münakasa 
ile 6,000 kilo şeker satın alına
caktır. İhalesi 10 Eylw 933 
pazar giinü saat 14 tedir. İstek 
lilerin şartnameyi görmek üze. 
re her gün ve münakasaya gir
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel Darıcada Askeri Satmal
ma komisyonuna müracaatları 
(3259 ) (4267) 5669 

Enayiler dediği Euırenie Bicarcl, Au
guıte ve Honore idi. Uçü de kaldırımın 
üstüne mıhlanıp kalnutlardı. Eugeeme 
V ııkinin hareketinden mana çıkarmıya 
çalıııyordu. Auguatele Henore de Eug;.. 
nie yiirüıün diye bekliyorlardı. 

Cam aılolan Mariette: 
- Allahasmarladtk, Marius. . • dedi. 
Mariuı bu garip alaym uzaklatmaaııu 

biraz edinteli bir nazarla ıeyretti: Viıki 
Mariette'i takip ediyordu, Viskiyi Euge
nie takip ediyordu, Bouif'in iki kafadan 
da bir kaç adım geriden gidiyorlardı ..• 
Mariuı hazan zabıtayı alikadar eden it
lerden birine ırirdiğini biliyordu. Onun 
için bir kat daha ihtiyatkar olmıya karar 
verdi. 

Mıuunafih kafile Pariı aokaklarmda i
lerlemekte berdevamdı. Hedefi yalıuz 

Mariette biliyordu. 
Nihayet üıtünde üç renlı:li Fransız bay 

rağı bulunan büyük bir kapının önüne 
geldi: Burası terhiuiemval idaresi idi. 

Mariette kapının kemerinin altından 
geçti. 

Viski oraya oturdu. 
Bu vaziyet k&r§uında §&talıyan EugO. 

nie de o sırada Auguıte'le Honore'yi gör 
du. Onlar da Madam l\jcard'ı yeni gör
r.'lÜJ davranc'ılar. 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonundanı 
Erzak Miktan İhale İhale ihale Teminat 

Tarihi Günü Saati Lira Kurut 
Makarna 21000 2-9-933 Cumartesi 18 4S2 !Q. 
Şehriye 8260 2-9-933 .. ı..1' ..!1. ... 
Kuru Faıulya 82400 3-9-933 Pazar 5 02.7 
Arpa 298000 4-9-933 Pazarteai ı5 437 f 
Sığrr eti 120000 5-9-933 Salı ıs ı7S8 
Has Ekmek 897000 &-9-933 ÇarfaJDba ı5 4722 
Has Un 2050 ., ., " ., 
Odun 1374000 7-9-933 Per,embe 18 793 SO 
Sade Yağı 18100 9-9-933 Cumartesi ıs 1069 
Pirinç 42300 10-9-933 Pazar 15 990 

1 - Çuıakkale Jandarma Me kteplerile Jandarma Haatahaneıi ef 
ral ve hayvanahnın 1-9-933 tarihin den 31~934 tarihine kadar bir ae
ııelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı mevaddı i~ sekiz kıt'a flll'lnamesi 
mucibince 1-8-933 tarihinden itibaren kapalı zarf uaulile münakuaya 
çıkarılmıfbr. 

2 - İhale yukarda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komiıyonda icra edilecektir. 

Mahalli teslim Mektepler ve !ııt tahanenin depolarıdır. 

3 - Şartnameler ve teklif mektupları numunesi arzu edenlere 
Çanakkale Jandarma Satın alına Komiıyonundan verilir ve gönderi
lir. 

4 - Münakıuaya ittirik etmek iıteyenler, uıulü daireıinde tan· 
zim edecekleri teklif mektuplarile teıninab muvakkatelerini ihale saa· 
tinden evvel makbuz mukabilinde Komiıyon Riyasetine teslim etme· 
li.Jir. 

5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükfımetçe müte• 

her banka kefaleti istikrazı dahili tahvili, Borsa fiahndan yüzde 10 

1 

1 

noksaniyle Milli eıham ve tahvilat br. i 
6 - Banka kefalet mektuplar mm numunesi Komiıyondan alma- , 

bileceği gibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceği ilin olunur. 

(3893) 5249 

Devlet Demiryolları idaresi ilan arı 

Devlet Demiryollan İdaresinde teraküm eden takriben 20 
bin adet boş çimento çuvalı ile takriben 300 adet muhtelif de· 
mir ve ahşap karpit ve arapsabunu fıçıu 2-9-933 tarihinde mü
sadif cumartesi günü saat 14 de müzayede ile sablacaktır. Ta
liplerin teminat akçesini hamilen Haydarpqa mağazasına mil 
racaatları ilan olunur. ( 4302) 5750 

Eskişehir - Ankara arasmd a Esekent iıtaayonu civarında 
536, 600 üncü kilometrede vaki taş ocağından çıkanlarak tes• 
lim edilecek 6000 M• balastuı kapalı zarfla münakasası 14 Ey 
ifil 933 perşembe günü saat 15 de Ankara'da İdare Merkezin• 1 

de yapılacaktır. 
Tafsilat Ankara veznesinde beter liraya ıablan şarbıame-

lerde yazılıdır. (4303) 5751 

• 
Bursa Vilayet Jandarma 

Kumandanlığından ı 
Vilayet Jandarma lat'ası Süvari takımı hayvanatı için 

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

Azami Asgari 
Kilo Kilo 

Arpa 
Saman 
Ot 

41500 40000 
1 

18500 18000 
20000 15000 

4242 5642 

Sihhat ve içtimai · 
Muavenet Vekaletinden: 

'Ankara Nümune Hastahanesi yeni paviyonu muhtelif 
şubeleri için 766 kalem cerrahi ve tıbbi alat, edevat ve eçhi: 
ze kapalı zarf usuliyle müna kasaya konulmu§tur. İhaleaı 
14- 9 - 933 Perşembe günü saat on beşte Ankarada Vekalet 
binasında mahsus komisyonu tarafından yapılacaktır. Müna· 
kasaya iştirak etmek istiyenle rin şartname ve listelerini An· 
karada Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğünden 
ve İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden 
(5) lira mukabilinde almalan ve şarbıameai veçhile hazırlan· 
ımş vesaik, pey akçesi ve teklif mektuplarını ve taraflarından 
imza edilmiş §arlname ve listelerini muayyen vaktinde mez
kUr komisyona vermeleri ilan olunur,. (4356) 

~ 

- Ne yapıyorıunaz burada ikinis7 
- Geçiyorduk. 
- Ben ele. •• 
Bundan sonra birilıirlerinden uzaklat

maktan batka yapılacak bir fey kalmadı 
Yalnız Viaki, iti bafmdan ..-dıfı i

çin T erbin Sandıfmm önünde kaldı. E· 
Dinde aoauncla Bicard'm ayııldıabtlarmm 
chpn çtkacaiııu biliyordu. 

FA ll L X 

Bouif nerede diriliyor? 
Mariua Pincbard Wtada ilıl cWa El

telle .ıe. Carpettea'ID erine pdlp ....,_. 
nu veriyordu. H....ıratz'la Hulıert de 
Saint - Gaucleıia ıu.alrta l d'ain! ~ 
ıızlıkla beklerlerdi. 

Onu ıörür gö..- iki ...-ı 
- E-? Ne ı.aı-7 diye ...nar.il. 
Bu ıuale Pincbard elam. fU cıev• .,... 

rirdi: 
- Gün pclen ı-alafıyor ••• 
Pinchard bir ıey bilmiyordu ve W.. 

mezeli. Ne yülı:ıek bir fikriihtiyat Te dl. 
riisti ile hareket eden Pinchard'm Sııint • 
Cloud'ya gitmekten nasıl çekindiğini gör 
dük.. . Fakat bu ona bu cevabı verdi
ren, 'T abibimüdavi varisleri daima teael
li eder,, kaideitıbbiyeıi idi; bu itte de 

Kontla banker Bouifia nriıi mevkiind' 
idiler. 

Fakat Lariboiıiere haıtahaneai ıertalri" 
iri Dr. Marollea ona Boaif'in ökıüriü gil 
tikçe artarak nihayet bir ar içinde öıar 
ıidec:9iini söylememit mıydi? Böyl• 
lıir talıibibazilôa aöylecliiiııe kartı itin>' 
aızbk göıtennek w.riuı f'lnchard'in hl 
• deiilcli. 
~ ~ bir Mtiae h&aıl olma.ı-1 

altı Wta ..-..ı. . 
Mııria• l!iacılaard haftada iki defa .,., 

parnım daha az emniyetle veriyordıl• 
Be 1 n Hu ıofıatz'm hotnatsuzluiu ıit 
tillçe Wbjcwda. 

KGata ,.,ıinee; mecburi inzivuınd-1 
dnlaıı adeta lmclal'DMlt bir laaldeydi. 

Huenfrab itirazkir bir tavırla: 
- Çalı muyor. . Biz ıize gövendik 

... ite prdilı:... ıllyorda. 
ilıllriıaı Plndıard cevap Terdi: 
- Ben ıelip aizi aramadım... Eğer 1' 

.ıa.-tızı ı.- haklamak iıtiyorsand 
aahici bir doktora müracaot ediniz ... 

Maaıııafih Taziyet gittikçe gerginletv 
ii İçin nihayet Pinchard kahramanca " 
karar Termeğe mecbur oldu. 

- Oraya kadar gidip vaziyeti bir aiİ' 
reyim. •• 

(Arkası ı•ar) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan .Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

tlzere her l•teyene •ahlmaktadır. Fiatlarımız e•ki•I gibidir. Yani i•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!~:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıUa Küp Şekerin Kilosu 39,50 luro~tur. 
Ancak en a• beı vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerl~rden yapılacak alparlıler be
delin yilzde ylrml•I peıln ve tlat tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve mea'ullyet mtltterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he•abına •İgorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon •iparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
tenzllAttan latlfade ederler. 

Adre•s l•tanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: Lıtanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu : 
Bahçekapıda Salih Necati 

Ankarada yapılacak Polis ve Jandarma 
Mektebi için plan müsabakası 

Ankara Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankarada yaptırdacak ol an polis ve jandarma mektebi 
içlıt bir plan müsabakası açılmıştır. 

1 - Her iki mektep bir catı altoıda, fakat ayrı kısım· 
larda bulunacaktır. -

2 - Polis mektebi 300 kitilik leyli bir mektep olacak 
Ye aşağıda yazdı rnüştemilall havi bulunacaktır. 

A - Dershane: Ellişer kişilik beş, yirmi beş kişilik iki 
&alon. 

Sıhhat ve içtimai Muavene t 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu, eczahane 
ve şubelerine ait olup evvelce ilin edilmiş olan 125 kalem a
lat ve edevat ve malzemenin l O - 8 - 933 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle yapdan münakasasmda talibi tarafından kayit 
ve şarta bağlı teklifte bulunduğundan reddedilerek müzaye 
de, münakasa ve ihal8.t kanununun 18 inci maddesinin C. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla mübayaasma karar verildiğin 
den istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekalet 
İçtimai Muavenet Umum müdürlüğünden ve lstanbulda Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabi
linde almaları ve ihale tarihi olan 31 • Ağustos· 933 Perşem 
be günü saat on beşte Ankarada Vekalet binasındak; mahsus 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (4360) 

5790 
B - Yatakhane: Ellişer kişilik beş, yirmi beşer kişilik sa 

lon, hala ve banyo daireleri. IJ Türk Kadın Birliği ----
-----

----.. 
C - Sıhhi kısım: Revir, eczahane, muayene odası, hasta ı 

bakıcılar ve doktor daireleri. 
Himaye ve milrakabe•inde 

KIZ TALEBE YURDU D - Fenni kısım: Daktiloskopi, ihbarı ikamet, mülaj, foto
grafhane "karanlık oda beraber" laboratuvar, seyrüsefer, tel 
li ve telsiz telgraf, kıyafeti, değiştirme daireleri. 

E - Yemek kısmı: Mutfak, kiler, bulqık yeri, büfe ve ye 
inek salonu. 

F - Müdürlük: Müdiriyet bürosu, hususi daire "dört o· 
da, bir banyo, bir mutfak, hal8." · 

G - Dahiliye Müdürlüğü: Büro ve hususi daire "üç oda, 
bir banyo, mutfak, hali". 

H - Kapı karakolu ve bekleme odası. 
l - tdare: Dosya, yazı itleri ve yazı işleri amiri odaları. 
K - Muallimler odaıı. 
L - Kütüphane. 
M - Umumi salon "avla" 
N - Depolar: eşya, elbise, teçhizat, evrak. 
O - Hademeler oduı "20 hademe için' • 

2 - Jandarma mektebi atatıda yazılı 
tak•imatı havi olacakbr. 

Oda adedi 
1ektep şeref salonu "avla". 1 

:ı..ıektep müzesi 1 
l(umandanlık odası, hususi daire dört oda. ban-
:Yo, mutfak, hali" · ~ 
Kumandan muavinliği odası 2 
Mülhak odası 3 
ICalem odası 1 
levazım Hey' eti odası 1 
Levazım yazıcı neferi odası 1 
liekim odası 1) Bu kısımda 
Eczahane ve eczacı odası 1) hal8. ve mu& 
Revir "biri zabitan bölüğü için" 3) luklar da o-
Sıhhiye efradı odası l) lacakhır. 
Muallimler odası 3 
Nöbetci zabiti odaıı 1 
l<.ütüı>İıane 1 
Mütalea salonu 1 
Depo. 1 
k~ 1 
Mutfak ·ı 
1-Iaınam 1 
Ot Ve Samanlık 1 
l<.ahahatli efradın hapisleri için oda. '1 
ICuına.ndanlık kısmı için hali. ve el yÜz yıkama 1 
'Yeri 
4 - Zabitler kısmı: 
~ölük Kumandam odau: 
1 akun K. odası 
Zahitler kısmı: 

1 
1 

Oda adeı:li 
ICafem oduı 1 
Emirber ve hademe odası · 1 
Y enıekhane "elli zabit için" 1 
})erahaneler (elli zabit için) 1 

· Yatak odası, "beheri on zabit için) S 
Zahit hal8.Iarı "12, el yüz yıkayacak yer, 6 küçük 
zbdest bozacak yer, bunun yarısı üst katta 6 
,.,. ahitler için tıraş salonu. 1 
'-l<U:İno 1 
l\tutfak 1 
5 K·· ülc' b. l - uç za ıt er kısmı: 
~~ç~k zahit bölük kumandanları odası 4 
1( uçuk zabit takını kumaıadanlan odası 4 

alem odası 4 
Küçük zabitler ınıntakasma birer h..-lli il~ el yüz 
Yıkanacak yer 4 
liademe ve emirber odası 4 
Ue. shmıeler "her bölüğe clli%e;·dcn :oeklz 

Şelızadebaıında açılmıştır. Mlldür: ATiFe Hanımefendi 
ÜNiVERSlTEYE devam adecek hanımlar, Cağaoğlunda Türk 
K · d on Birliği idare heyeti merkezine müracaatla kayit olunm•-

• 1 hdırlar. Tafsilat isteyiniz. 1 (6638) 1 1~ 
- -

Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 
MALATYA, AKÇADAG. Hara ve ayğır deposllhayvana 

tınm ihtiyacatı için mübayaa olunacak 60 • 80 bin kilo yulaf ve 
10 - 20 bin kilo arpa 18-8-933 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların daha zi
yade izahat almak üzere Sultan suyu Harası Müdürlüğüne mü
racaatları ili.n olunur. ( 1304) 5718 

Eskişehir Hava mektebi 
Kumandanlığından: 

Hava mektebine kaydi kabule talip olupta evrakını te
kemmül ettirmiş olarak mektebe gönderenlerin müsabaka im 
tihanları 9 Eyliil 933 tarihinde icra edileceğinden taliplerin 
mezkUr günde Eskişehir Hav a Mektebi binaııında bulunma
ları ilan olunur. (4382) 

Preventorium Müdürlüğünden: 
933 senesi için alınacak o dun ve Manğal kömürünün ya 

pılan açık münakasasında ver ilen fiyatlar muvafık görülmedi 
ğinden 30-8-933çarşamba gÜ nü saat 14 te Yüksek Mektep 
ler mühayaat komisyonunca tekrar münakasa yapılacaktır. 

(3990) 5351 
- -- - - --~ 

dershane" 8 
Yemekhaneler "her biri yüz talebeye mahsus" 4 
Koğuş "her biri elli talebe için, karyolalar iki kat 
b, birisi kumandanlık kadro ve efradı için 9 
Küçük zabit talebeleri için hala "yarısı üıt katta 
koğuşlara yakın olacaktır. 32 
120 beygir istiap eder ahır . 1 
100 neferlik bir koğuş l 
Kapalı manej yeri "12 hayvana göre" 1 

6 -Atağıdaki kısımlar polis ve jandanna mektepıermde 
müşterek olup bin<'.Dlll ortasında ve her iki cihetle irtibatı bu
lunmak üzere yapılacaktır. 

A - Konferans salonu. "Talebe alacak kadar büyük ve 
projeksiyon tertibatını havi" 

B - fdnıan ve İskrim salonu. 
C - Kantin. 

D - Umumi gazino. 
E - Çamaşır yıkama ve kurutma yerleri. 
F - Otomobil ve araba konacak sundunna. 
G - Şufaj tesisatr: Kalorifer daireai, kömür deposu. kalo 

riferci odası. 
H - Elektrik dairesi. 
l - Telefon santral dairesi. 
7 - Müşterek iki bina için en ç~k "600,000" lira sarfedile 

cektir. 

8 - Binanın l / l 00 mikyasında her kata ait pilanlarile u 
mumi maktaı ana cephelere nazaran ufak mikyasta manazl.'!'ı 
nihayet 933 senesi eylulünün on beşine kadar "Ankarada Da 
biliye vekiletinde İnşaat komisyonuna" bir rumuzla gönderi 
lecek ve rumuza ait İzahat muvazzah adres kapalı zarf içinde 
bildirilecektir. 

9 - Planlar mütehascıs bir heyet tarafından tetkik oluna 

l
cak ve birinci gelene 3000 lira ikinciye 500 lira mükafat verile 

cektir. 
10 - Arsanm planı ve fazla malumat için "Ankarada Da 

biliye V-ekaletinde İnşaat komiıyonuna "ınüracat olunabilir" 
(4356) 5788 

Çanakkale Jandarma 
mektepleri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Erzak Kilo 

Hu Ekmek 210000 

ihale 
Tarihi 

6-9-933 

ihale 
Gün il 

Çal'famba 

lhale 
Saati 

16 

MuTakkat 
Teminat' 

Lira Kuruş 
1102 50 

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

kadar bir senelik ihtiyacı olan ilci yüz on bin kilo Ekmek 1-8--933 tarİ· 
hinden itibaren 36 gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya cı-
karılm1fbr. . 

2 - ihale 6--9-933 ça,..amba günü saat 16 da Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılaca ktrr. Mahal teslim Gelibolu mekte· 
binin göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve teklif mektubu nümuneleri komisyondan ve 
Gelibolu mektebinden arzu edenlere gösterilir ve gönderilir . 

4 - Münakasaya ittirik etmek İsteyenler, usulü dairesinde tan
zim edecekleri teklif mektuplarile teminah muvakkatelerini ihale saa
tinden evvel Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim ehne· 
li.ıir. 

5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükumetçe müte· 
ber banka kefaletnamesi,istikrazı dahili tahvili, Borsa fiatmdan 3 10 
noksaniyle Milli esham ..-e tahvilat hr. 

6 - Banka kefalet mektuplar mm numunesi Komisyondan alına· 
bileceği gibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceii ilıin olunu.-. 

5247 (3891) 

Beşiktaş Mal Müdürlüğünden: 
Bqiktaş Viıne zade mahallesinde Vipe zade camii 

meydanındaki kahve mahalli müzayedesi bir hafta temdit e
dilmiştir. Taliplerin yevmi ihale olan 28 - 8 -933 tarihine mü
sadif Pazartesi gÜnÜ kazada müteşekkil satış komisyonuba 
müracaatleri. (4371) 

Ankara Yilk•ek Ziraat En~titüıi 

Ziraat ve Baytar Fakül
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

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

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

Kabul şartları ıunlardın 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabasından olmak 
2 - Lise bakaloryasını v ermiş bulunmak . 
3 - Yaşı 17 den apğı ol mamak 
4 - Bu mesleklerin ica p ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
ıil devresinin ortaımda (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine d evam ebnek imkiru-
nını kayb etmiı ola nlar müstesna olmak 
üzere) ıtaj veya mektebi ter kedenlerin veya cezaen çıkarı
lanlarm hükUmet tarJmdan kendilerine yapdan rnaarafı 
tazmin edeceklerine dair No terlikten musaddak kefaletna· 
nie vermek (Müeısesece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya pollı merkezin 
den hüınübal mazbatası ile 4 kıt'a fotoirJ vermektir. 

7 - Taliplerin miktarı kadroyg tecavüz edince phadet 
name dereceleri ve müracae.t tarihleri sıraaile kabul muame 
lesi yapdacaktır. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzecli sıfatile staja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulun duiu müddetçe yemek ve elbi 
~ bedeli olarak kendilerine ay da 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapı buz. 

Bu tartları haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enıtitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine airmek iıtiyenler in 31 Eylul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları göster ir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. fstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha .fazla malfunat alı- ak istiyenf,,.,.~ 
tıtkdirinde Proıpektüaler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4999 
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MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 100,000 Türk Lira•ı 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
T0RKİYE İŞ BANKASI tarahndan teaia eclllmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

İSKENDERİYE de aatılmak tlzere emaneten mal 
gönderenler, heaabmuza, TÜRKiYE tş BANKASI 

ıubelerlnden avana alabilirler. 

Tıraş Bıçakları 
kat'iyyen ve e e iyy_ ...... 
RADİUM Şirketinindir 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komi.yanla emin bir' 1Urette 
iş giSrmek isteyenlerin MISIR İŞ LİMİTED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icabıdır. 
Telgraf adreal: MISIRİŞ - iakeaderiye 

4911 -

Üzüm Sahlıyor 
l.tanbul Ziraat Mektebi Satım 

Komi•yonandan: 

isim, alamet ve etkiline resmen sahip olduğumuz RADlUM tıraş bıçaklarının üzerindeki marka ve zarflarındaki etkili kullanan Ber
linde mukim Roth - Buchner 'irketi aleyhine lstanbul Birinci Ticaret mahkemesinde 928/ 1727 dosya numa rasile i~ame ettiğimiz DAVA LE 
HIMIZE NETiCELENMiŞ ve RADlUM ism , alamet, elvan ve etkilini Türkiyede istimalden Roth - Buchner tirketinin menedilmesine dair 
sadır olan karar mahkemei temyizce de TASDiK EDiLEREK HOKÜM KESBi KAT'iYET ETMiŞTiR. Bu karar icra dairesi vasıtasile ls
tanbul ve lzmir Rüsumat idarelerine tamim ve tebliğ edilmit olduğundan RODIUM ismini tatıyan bıçak arla Radium elvan ve eşkalini muh 
tevi Rotbart bıçaklarının Türkiyeye ithali resmen menedilmekte bulunmuttur. Kaçak olarak satıldığım gördüğümüz bu markalı malları sa
tanlar aleyhine kanuni takibat icrasından geri kalmadık ve Birinci Ceza mahkemesinde bu kabil malları satanlar aleyhine dava açtık. 
Suçlu mevkiinde bulunan Roth - Buhcner tirketinin İstanbul mümessili ile diğer aabcılann mülkiyeti tirketimize ait olan RADIUM elvan 
ve etkilini ta,ıyan mallan bilerek sattıkları hakkındaki kasti cürümleri sabit olmadığından dolayı beraetlerine karar verildi. Bu beraet ka
rarım alan Roth - Buchner tirketi fırsatı ganimet bilerek RADIUM marka ve elvan ve etki.linin tasarrufu giiya kendisine intikal etmit gibi 
gazetelerle ilanlara kalkıtmıttır. 

Halkalıda kain İstanbul Ziraat mektebi bağlarının ınüza 
yedeye çıkardan üzümlerine verilen bedel haddi layik görül
mediğinden ihalesi işbu Ağustosun yirmi dokuzuncu Saİı gü
nüne talik edilmiştir. Taliplerin bağları ve şartları görmek i
çin Halkalıdaki ınezkiir melet ebe ve pey sürmek için de yev
mü mezkiirde Maarif müdüriyeti binasında İstanbul Liseler 
muhasebeciliği nezdindeki ko misyona müracaatleri ( 4355) , 

RADİUM tıraş bıçaklarının isim, elvan ve eşkali şirketimizin yeddi tasarruf ve mülkiyetindedir. 
Bu isim ve elvan ve Cfkali havi brat bıçağını her kimin elinde ve dükkanında görürsek bila kaydü f8 rt zaptettirmek ve mütecasirleri 

hakkında takibah kanuniyeye tevessül ederek cezalarını istemek ve zararlarımızı tazmin ettirmek hakkı kanunisini haiz olduğumuzu her
kesin malfunu olmak ve ileride bir guna itiraz serdine hakları kalmamak üzere ilana lüzum görüyoruz. 

Muhterem vatandaş; ecnebi tıraş bıçaklarına tercihen yerli malı olan hakiki RADİUM tıraş 
bıçaklarını daima kullan ve heryerde ara! Zira hem iyi, hem ucuzdur. 

Radium Ticarethanesi 1!16698 

Hatırınıza 
her rengi 

Beyoğlu 

lstiklAI caddesi 

KIZ 

5788 i 

- Şu tuvaletin du
ruşunu, düzgünlüğünü 
ve güzelliğini siz de 
beğendiniz ya? 

- Beğenmemek ka
bil mi ? Bu tuvalet 
İPEKİŞ MAROKEN 

• 
B/RMAN'larından ya-
pılmıştır. 

PE. Ş MA 
~\ RM 

Birmanları'nın da iki yüze yakın rengi vardır. 

getird~ğiniz, hayalinizde yaşattığınız 
/PEKiŞ kumaşlarında bulabilirsiniz 

...... · 1 ma ları 
İstanbul 

Sultan hamam 1 
Ankara ı -İzmir ı Bursa 

Necati B. caddesi Odun pazarı Gazipaşa caddesi 
[6291] 11llm 5484 

Leyli ve Nehari 
Reımi Ltaelere Muaudiı 

Arnavutköy'de - Çlfte•araylarda 
ERKEK 

• r 
Ana ımıfıaı, ilk kısmı orta ye lise sımflannı havidir. Tedris ve terbiye· usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanınmıı olan müeasese lstanbul'un en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

ıartları haizdir. Gayret ve muvaffakıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemittir. 

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

10 d11n 18 e kadar mü ·•caat olunabilir. İstevenl~r~ mekten tarifnam•si gönder;lir. 
Telefon: 36.210 [6039) • 5166 

)lııı- Nişantaıında - Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

1 LEYLi 1 ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ INEHARtl 
55 Hne evvel Selinikte teaia ve 1919da İstanbula nakledilmiı, Türkiyenia en eıki huıusi mektebidir. 

Roıml Li1elere muadeleti ve muamelatının düzgünlüğü Maarifçe munddaktır. 
KIZ ve ERKEK TALEBE fçiN yanyana ve geoit bahçeli iki binada AYRI LEYLi TEŞKiLATI 
ANA - iLK - ORTA - LiSE SINIFLARI- FRANSIZCA • ALMANCA 
INGILIZCE karları vardır. 45 kitilik bir Maarif encümeninin ne
zaret ve himaye•İne mazhardır. Mektep her gün •aat 10-17 ara-

' 

K I z ı sında açıktır. Kayit işleri~e Cumarte•İ ı ERKEK ı 
Pazarteıt; ve Çarşamba ~unleri ha ılır. 

Telefon: 4'2517 [6436] il 5721. 

11 

••• ı< .... 

UL An EKıKAN K.OLEJi 
Amerıkan Kı:ıt Koleji Robert Kolej 

Arnavutköy Bebek ~ 
Kolej Müd riyeti önümüzdeki ders senesi için L E Y L J 
r. crPtlerinde mühim t~nxilat pptı~nı muhte

rem velilere arzeyler· ~[6531] ~ 3654 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

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

2 - İkmal imtihanları 1 Eylulden 11 Eylwe kadardır. 
3 - Mektep 11 Eylwde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep sipariş atelye leri; erkek ve kadın kostümleri 

gibi siparişleri 16 eylwden 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: htanbul - Sultanahmet • Dizdariye mahaUeai. Tel:22480 (4264) 
5680 

,,ı _____ "' 
Verdiğin para 
çektiğin bir 

saniyelik acıya 
değmez 

En kolay Hastalığın 
Şekilde KökUnU 
En çabuk Kurutan 
Tedavi llAç 

Beşir Kemal 
NASIR İLACI 

(6041) 

Darüttafaka Müdürlüğün
den: 

İkmal imtihanlarına eylwün 

ikisinde ve derslere de on birin 

de başlanacakbr. (4308) 
5721 


