
İstanbul un yeni mali 
kadrolar 

teş

biti-kilatına ait 
rilmek üzeredir. 
tayinler .yapıldı. 

Dünde yeni 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanyadan kaçan Yahu
diler hemhudut devletler için 
bir mesele oldu. Milletler ce
miyeti müdahale edecek mi? 
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te ,, !:~:"~~= mü~-1 Anadoluda 
aebetile, Büyük Gazi, bu milli mü- 1-------------------------------------,------------------------------------
essesemizi yeniden taltif buyurdu- o d • k d d 
lar. ı, Bankası ailesi, büyük şefin m Asur"ı ı· syanı rta te rısat a rosun a 
bu teveccüh ve iltifatlarından derin • 

bir tehassüs ve heyecan duymakta- ••h• d • •kı•kı ' • ~:~d~~ser~~=~,ı;.~:d:raiyrHıı::::;ıi~I Hududumuzaf yadpıllan mu ım eg"' ışı ı er var. 
taarruz de edil i ifade eden bir yarabcı mevkiinde 

bulunuyorlar. Çünkü Cümhuriyet Mütecavizler elli kadar 3 Orta mektep bire indi, 8 ilk mektep 
Türkiyesinde muvaffak olan her j ' maktul bıraktılar ? 
iyi ve güzel it gibi, bu milli mües- daha açılıyor, leyli talebe ... 
sese de kendi eserinden batka bir Iraktaki Asuri isyanı meselesi 
feY değildir günün meselesi olarak devam e- A • 'h l L" "lk k 1 

Bundan o~ sene evvel, Büyük > dip gitmektedir. Bağdattan ge- vrupa ımtı an arı - ıse, orta ve 1 me tep ere 
şef, Türkiyede milli bir banka kur- len malfunata göre Irak hükılme alınacak talebe - Muallim değişikliği .. 
mak istediği zaman ona dediler ki: tine kartı isyan çıkarmıt olan Bu ıene memleketin muhtelif yerle-
"Bir banka kurmak için, yalnız Asuriler işi son günlerde daha rinde yeniden bir çok lise ve ortamek-
karar ve hüsnüniyet kafi deg"ildir. . k'll ) k d tep açılma11 dolayısile, Qrta Tedrisat 

k 
garıp te ı er a ma ta ır. muallim kadrolannda mühim değiıik· 

Hatta bu işte sermaye bile büyü Irak hiikılmeti tayyareler va lik olacaktır. Orta Tedrisat Umumi 
bir rol oynamaz. En mühim fey, (Devamı 5 inci tahilede) Müdürü Fuat Bey yeni kadroları hami 
böyle bir müessese için muhtaç ol- len yarın Ankaradan tehrimize geli· 
cluğu elemanları bulmaktır. Halbu- • • s t yor. Kadrolar burada Maarif Vekil 
ki,yüksek bir ihtisas ve teknik is- ıçın ıVaS a vekili Dr. Refik Bey tarafından tas-

ı k tik edilecektir. Yeni kadrolarda lstan· 
tiyen bu elemanları mem e et ÇO• Leningrat'ta yapılan büyük hava müdafaaları esnasında.. y J ? buldan Anadoluya nakil ve tayin edi-
cukları içinden bulamayız!,, B k d I l h d apı amıyor. lecek muallimlerin adedi 40 kadardır. 

Ona bu sözleri söyliyenlerde u•• yu•• ev et erı•n u ut Anadoluda bu sene !feniden 15 orta-
fena bir niyet aramak günahtır. - Fen heyetinin verdiği rapor mektep, 4 liae açılmaktadır. Bu sene 
Onların samimi kanaatleri bu idi. S k 1 d 1 kadrolara Avrupadan tahsillerini ik-

i d k f ı 
ivasta uru ması ütünü en te 

yalnız memleketi, muhiti . ve bu A • t mal ederek dönen 50 kadar genç te 
uh ki . "d ti arın a as erı aa ıye var ker fabrikası için pancar ziraatinc alınmaktadır. Bundan batka, orta 

m itte ya,ayan sa 1 ıstı a arı yarayan sahaları tedriaat muallimliğiıMı olan fazla ihti-
aezmit ve görmüt değillerdi. Ha- tetkik ve tesbit i- yaç dolayısile eylUlde üniversitede or-
tırlardadır ki, Milli Mücadeleye Fransız Başvekı·ı.· de cephedekı· mı·ıı"ı çin fenni bir he- ta tedrisat muallimliği için bir ehliyet 
karar verdiği günlerde de Gazi yetin 0 havaliye imtihanı açılacaktır. imtihanda kaza-
buna benzer mütalealar dinlemitti. d f k J nanlar vek&letin tayin edeceii yerde •• t • ,. t t f t• • tt • gittiğini yazmıf - • 'ki h' b Fakat o tuttugu" iti iyi bildiği ka- mu a aa eş ı a ını e ışe gı ı asgan 1 sene ızmet etmeğe mec ur 

tık. Bu tetkikat tutulacaklardır. imtihanlara eylw or-
dar, nihayete kadar bu itin kuvvet • ·T.<~&I yapılmı,br Sivas tasında baf]anacaktır. 
Ye heyı:canını da yaptmuını bil- ltalya ve Rusyadaki manevralar! mıntakuının pan Bu sene Maarif Vek&leti ıehrimiz-
mitti. car ekimine mü- de de yeniden bir liae ve üç ortamek-

Banka kurulduktan sonra onu Dünya sulbünü nizamında tutabil- 1 Daha bir çok büyük küçük devletler- sait olmadığı hak btep açmak kararmı vermi,ti. Ancak 
Yaııabnak ve ileri götürmek bir mil- mek için bir çok faaliyetler ıarfedilir- de faa"'yet var. u mekteplerin binalannı hususi idare 

· k d' t f d b" "k d 1 1 V b b -'- • h l ki kında U""k ,eker t . d kti' H • 'd b k li izzetinefis meseleıi oldu. Buraya •n ıger ara tan a uyu ev et e- e. . ütün u a .... erı azl1' ı ar, r- emın e ece . usuJt ı are u me • 
rin son zamanlarda gösterdikleri as- günden güne artan faaliyet ''Kuvvetli !abrikaaı ziraat tep binalanndan ancak bir tanesini 

intisap eden her Türk genci; ken- keri faaliyetler göze çarpıyor. sulh, harbe hazır devletlerin kuvvetile c.ımumi müfetti,i (Devamı Sinci sahifede) 
dini ücretli bir memur gibi değil; ltalyada büyük askeri manevra'ar teessüs eder .. ,. nazariyesine, yahut ferit ve Alpullu 

Yeni kadrolarla beraber yann Anka· 
radon 11elecek olan Orta Tedrüıat 

Umumi Müdürü Fuat Bey 

Öz malı gibi, vatani vazifesi gibi yapıldı. Rusyada dü§JJ1an baskınları- milli müdafaa prensiplerine istinaden fabrikası umumi 
yüksek bir feragatle ite sarılmış, na kartı büyük hava müdafaalan ya- yapılıyor. ŞEFiK B. müfetti•i Şefik B. 

k d · d benım" emı'ttı" pıldı. Şimdi de Franaız Batvekili Lo- Dün bu yolda aldığımız telgraf ha-onu pe erın en 1 • lerı'n ı'mzaları'le 
ı b .. T'' k 1 • b f ren cephesindeki milli müdafaa tetki- berlerini berveçhiati neırediyonız: 
fte ugun ° ur ııenç erı, u Ge- !atını ve tahkimatını teftiıe gidiyor. (Devamı 5 ind sahifede) verilen raporun bu mevzua temas 

Zabıta için yeni tedbirler 
ragat ve mesainin mükafatım; a- eden ilk kısmını bugün dördüncü 
zinin takdirkar aözlerile duymak- sahifemizde ne,rediyoruz. T etki-
tadırlar. ' kat neticesinde verilen hükme gö-

ltlerinde muvaffak olmut insan- 1~ • rikanın Turhal' da tesis edi-
lar için en büyük mükafat, hizmet- Ieceği anıa,ılmaktadır. 
!erinin halk tarafından, muhit tara
fından takdir edildiğini görmek
tir. Büyük Gazi halkın ve muhitin 
en haklı ve canlı bir mümeuili o
larak, it Bankumm kurulmasın
da ve yükselmesinde Mahmut Ce
lal Beyin hizmet ve teıirlerini ye
niden hatırlatıyorlar. Büyük Rei
ıin bu iltifatı; Celal Beye, yalnız 
İt Bankasındaki mesaiıi noktasın
dan değil, gene Gazinin ve Jımet 
Pllf&Jlln emir ve işaretile yüklendi
ği lktısat vekaleti gibi ağır bir 
vazifedeki muvaffakıyeti için de 
fÜphesiz, devamh bir kuvvet ve mu 
kavemet sermayesi olacakbr. 

ilaveye hacet yok ki, Gazinin 
yoktan varettiği muhteşem Türki
ye Cümhuriyeti eserinin içinde, it 
Bankası, ancak küçük bir fasıl it
ııal ediyor. Fakat bu küçük eserde 
inkılap ve Cümhuriyet Türkiyesini 
yaratan ve Yııtatan çabtma metot
ları, görüt ve ıezit kabiliyetleri, ira 
de ve takip fikri, feragat ve sami
nıiyet kararı, bııtlanan ite ve onun 
nıuvaffakiyetine inanmak huıaıı 
gibi bütün 8.miller ilk bakıtta gö
ze çarpıyor. it Bankası tecrübesi 
bir daha göstermittir ki, Gazinin 
gösterdiği ve derin ııörüflerinin ay
dınlatbğı her yol, mutlaka çıkar 
ve muvaffakiyet hedefine varır. 

iyi itlenen mali ve iktıaadi her 
ınüesaeıe gibi it Bankaımm da mil 
li hayatta pek derin, pek fe
yizli tesirler bıraktığına kimaenin 
füpheıi yoktur. Dünya buhranının 
gelecek seneler için n.e gibi müt
küJ;\t sakladığını ketfebnek ııüç
lür. Ancak Gazinin yeni iltifat ve
teşviklerinden yeni kuvvet ve ce
saret alacak olan bu milli müeaae
ıemiz; ihtimal dahilinde olan her 
Dıü!külü behemehal yenmeğe az
ırıetmiş bir haldedir. Unubnamalı • 
ki, iktisadi ve mali her yeni mües
ıese dünya buhranını kartılamak 
'Ve buhran mücadelesinden sağ
lam çıkabilmek için sağlam bir 
bünyeye malik olmaaı lazımdır. 
İt Bankası, tükran ile söyliyelim, 
hu mücadele imtihanını bir taraf
tan bünyesindeki it kudreti, diğer 
taraftan gene Büyük teflerinin ve 
:Yarabcılarının müzahereti sayesin
de atlatmıştır. 

Bu satırlarımızı okuduktan son
ra:"lş Bankasının hizmet ve mu
uaffakiyetlerinden bu kadar heye
~anla bahsetmek, bu müessesenin 
:mıelesine düşmez!,, diyecekler 
belki bulunabilir. Onlara verece~ 

Hususi vapurlar cuma gü
nü demirleyecekler! 

Yeni kanun 
nıyor, 

tatbik .edilmeye başla
tarif e imzalandı 

Posta vapurculuğu kanunu cuma 
sününden itibaren IDK"iyete girecektir. 
Vapurculıak tirketinin mukavelei esaai
yeoi tetkik ve tasdik edilinceye kadar, 
hıuuai vapurlar, cuma gününden itiba
ren demirliyeceklerdir. Bu vapurlar, 

bu hafta •on aeferlerini yapmaktadır
lar. 

Devlet Denizyollan itletıne iclare
ai, 1 eylulden ıirketin te§ekkülüne ka· 
dar poata nakliyatını yalnız batına to

(Devamı 5 inci sahifede) 

j 
Düyunuumumiyeden nal<lolunan eıya Defterdarlık meydanında . • 

- Y azıaı iç sayıfamızda -

ğimiz cevap basittir: Biz, it Ban
kasını, Gazinin ve Cümhuriyetin 
bir eseri diye alıyoruz. Bu mües
sesede çalıtanlarm en büyük terefi 
ve zevki; it ailesine karışan talili
ler arasında bulur..maktır. Y ıldö-

nümü münasebetile, Gazinin tak
dirlerini yeniden celbeden Celal 
Bey arkadatımızm da böyle dütün
düğünü pek yakından biliyoruz. 

Siirt Meb'asu 
MAHMUT 

Devam mecburiyeti 
Yeni talimatname hazır

lanmaktadır 
Maarif Vekil vekili Dr. Refik 

Bey dün öğleden sonra Üniversi
teye gelerek ak-
,am geç vakte 
kadar meşgul ol 
mu,tur Vekil B. 
kadro münhalle 
ri üzerinde son 
tetkiklerini ik -
mal etmek üzere 
dir. Bir kaç gü
ne kadar tam 
kadro ilan edile 
cektir. Üniversi
te idare heyeti 
dün Netet Ömer 
Beyin riyasetin
de toplandı Dün Neşet Ömer B. 
kü içtimaa yeni 
Fen fakültesi reisi Ali Yar Bey de 
i~tirak etti. idare heyeti Üniversi
te talebesinin inzihabna ve devam 
mecburiyetine dair bir talimabıa
me vücude getirmektedir. Tıp fa
kültesine ait bazı laburatuvar ef-
yasının dün de nakline devam e
dilmittir. 

Sporcularımızın 
Muvaffakıyetleri 
İsmet Pş. Hz. Cevdet 
Kerim Beye memnun 

kaldığını bildirdi 
Evvelki gün Yalovaya giden Ce'll'det 

Kerim Bey dün akşam tehrimize dön
müttür. Cevdet Kerim Bey Yalovacla 
lamet Paşa hazretlerini ziyaret ederek 
ve Rusya seyahatine ittirak eden heye
tin tazimatını arzelmit ve seyahat hak
kında uzun izahat vermiştir. 

Cevdet Kerim Bey, bilhwı.sa, M6syö 
Kara Harun ve cliğer Sovyet erki.nı
nm ismet Pata Hazretleri ve hü.kW.

(Devamı 5 inci sahifede) 

111111mmıuııunııa...,. 

Londra Buğday 
Konferansı 
Bugün 4 Üncü sahifede.. 

KHIHtımm 111111mıw11111ıımııııııuı 

Polisler telgrafçılık, fotografçılık 
ta bilecekler .. 

Kıyafet değiştirme ve makyaj için de yeni dersler 
açılıyor - Polisliğe kimler tercih edilecek? 

Zabıta mesleğine giren memurların da çalıtabilecek halde yetitecelderdir. 
yüksek ihtisas sahibi olarak yetiımele- Bundan maada, mektepte telgraf ve tel-
rini temin için Emniyeti Umumiye mü- siz telgraf kursları bulunacaktır. Bu 
dürlüğünce mühim bazı kararlar veril- kurslarda zabıta memuru olacıık efen-
mek üzeredir. Bu sene Ankara da 300 dil ere, icabmda istifade edilmek üzere 
mevcutlu bir polis mektebi inşa edile- telli ve telsiz telgraf çekmesi öğretile-
cektir. Mektep, leyli meccani olacak- cektir. 
tır. Ş<mıliye kadar polis mekteplet"inde Poliı mektebinde, kıyafet deiittir-
okunulmayan meıleki dersler, burada me ve makiyaj dersleri ele ııösterile-
okutturulacaktır. cektir. Burulan sonnı yetifecek polia-

Bu meyanda daktiloakopiye bilhaı- terimiz, seyrüsefer i§lerinde de mük~ 
aa ehemmiyet verilecektir. Ankara po- mel ıurette yetİ§eeeklerdir. 
lis mektebinden mezun olacak zabıta lotanbuldalri polia mektebinde tim-
memurlarnnız, «mülii.j» , fotoğTaf işle- dilik gösterilen dersler, ceza kanunu 
rinde ihtisaa sahibi olacak, laboratuvar- (Devamı 5 inci sahifede) 

Dünkü yüJ<me yonılarındaki ka:ıuı unaaındo fotoğraf muhabirimwn mu· 
1Jallakıyetle tespit ettiği intibalar: Motor gidiyor, deurildikten ..,n,... d•ni"" 
dökülenler, müsabalıaJa birinci, ikinci üçüncü 11eleıı hanımlar • • 

Dünkü yarışlarda motör devrildi, 
21 kişi denize döküldü 

Dün Siıaıliyede Cumhuriyet gazete
si tarafından tertip edilen kadınlar ara
amdaki (1500) metrelik yüzme müsa
ookasmda büyük bir facia ile netice-

lenıneoine remak kalan tehlikeli bir ka
za olmuı, hakem heyetini bamil olan 
motör devrilmiı ve 21 kiıi denize clö-

(Devamı 5 inci sahifede) 



2 

Tarihi tefrika: 97 

Ahmet Arabi Paşa 
1 

Şeyh 'Ahmet Arabi, lıinullr1 - M uu, Muırlılar kör. -'Arada istifade 
,den, lngilizlerl - Hidiv Tevfik Papanın saraydan i.timdadı. 

Hicretin 923 ıeneainde zapt ve feth
ı>lunup dolrudan dofruya Osmanlı ül
kesinden sayılan Mııır kıtasmın dünya 
haritasındaki yaziyetine n tabii serv• 
tine binaen ehemmiyeti moılıimdUr. Bu
nun için, oraya, h ... devletten öoc:e ve 
daha fazla lna;ilizlerin haris ııözleri di
kilmiıti. 

Mısınn lnııilizlue ceçmeıinden ev
vel zuhur eden vakalar arasında. Sul
tan Hamit dewinde 1298 tarihinde oy
nanan ve «Ahmet Arabi• nkası deni-
len bir kanlı dram varılır. ı 

Bu vakanın kalınun&.111 cŞeyiı Ah.met 
Arabi» namiyle töhret alan Mııırlı 
mı, Mağribi mi, Bemen mi, Hindi mi, 
lngiliz mi, hülisa ne idiiü meçhul bir 
adamdır. En ~yade lıİlıİm diyarlarda 
ııörüldütü ÜUl'e iıyan ve ihtilaline di
ni i.let etmiıtir. Tahrik&tmm tesirleri
ni dini hislerin riizgi.nnda aramııtır. 

Din ile dünya itlerinin ilqka ı.a.ı.:a, 
ayrı ayrı ıeyler olduju.., ve birlıirine 
karııtınlmaaının mazanatlannı anlamı
yan cahil kütleler, bu yalancı, riyakar 
ııilıteriı ve nümayiılerle körü körüne 
at"'lere atılmıılardır. 

Resmi tahkikat ve nwıliimata naza. 
...,, «Ahmet Arabi• aslan Mııınn yer
lisi değildir. Mmr miiU.e.lretmdım Ze
kazık'a merbut cBeriyyetümzık• köyü 
ahaliıinden bir Bedevidir. 

Ahmet Arabi, 1271 de asker olmuş, 
kademe kademe terfi e&Tek bölük emi 
ni, mülazım, :rüzbatı olmuı ve kayma
kamLğa kadar yükselmiıti. Kaymakam 
iken istifa edip cCamiüllezben müderri. 
terinden huıuıi deraler alarak clJmi 
kelama, akaide, tasavvufa» vukuf 
basıl etnıiş ve ayni zamanda Tantada 
tiırbeoi olan cSeyyit Ahmet Bedevi• 
nin tarikatına İntisap ile Bedevi ,eyhi 
mertebesine enniıtir. 

Bedevi Şeyh Ahmet Arabi, Mısır
da; camilerde, tekkelerde kemali zühtü 
salabetle dolattıktan ve avamın te ... ec. 
cüh ve hüsnü nazannı kau.ndıktan 
sonra bir kolayını bulup yine askerliğe 
ııimüt Ye miralay rütbesiyle taltif olun 
muttu. 

Ahmet Arabi. kaymakam rütbe&iy
le Pata olmıııtu. Av- halk ve as
ker üzerindeki nüfuz ve tuirinden is 
tlfade e<lerek yaYqtan yavattan ze
hirini aaçmaia batlıyord11. 

Onun aiyaseti, gayesi ıu idi: El
mısrilmurin - Mıarr lVlıırJıJanndır! 
Bu cayeye varmak için Hırela hük\ı. 
meti Osmaniyeyi istcmiyordı:. San.i:;rn 

İngilizleri her ne ıuretle olursa olsun 
M11ıra hulwden menebnekti. Ve Mı
aırda, yalnız ahkimı ~eriye ve Diyane 
tiislil.rıiye üzerinde hür, müstakil bir 
lıükümeti mahalliye t~kil ve tesisine 
çall§mak için kolları, paçaları sıva
mıf, güya mücahedeye giriyordu. 

Ahmet Arabinin tEk, boş durduğu 
yoktu; bir takım vahi bahaneler ile 
ukeri itaat.sizliğe, isyana aevk ve tah 
rike çaLşıyordu. El altından halkı da 
kıtkırtıyor, küçük vakalardan büyük 
neticeler çıkarmağa çabalıyordu. 

Nitekim günün birinde, lskenderi 
yede bir ~ekçi ile lngiliz mahmİ•İ 
bir Maltızlı ara11nda çıkıveren müna 
.zaa, isyan ve ihtili.I ateş,inin aJ.~vlen· 
mesine ıebep olmuftu. ' 

Bu vakadan iıtifade eden lnciliz
lerdi; aradıkları fırsatı bulmuflardı. 
Teferruat ve tafsilatı da tarih merak· 
lılarınca malumdur. 

15 Şen-al 1298 de Hidiv TeYfik 
Pap.; aakerin iıyan çıkardıjfmı, Ah· 
met Arabi'nin önayak oldı.:ğunu tel
grafla Sultan Hamide yazdı. Tedip İ· 
çin yirmi tabur asker gönderilmesini 
rica etti. 

lıtanbulda. sarayda, encümeni vü
kelada ve askeri ali komisyonda aa
ker gönderilmeai müzakere olunur
ken Hidiv Tevfik Paşadan tekrar ha 
ber celdi; isvanın muvakkaten yatı,. 
tığını ve şimdilik askere lüzum kalma 
dığım bildiriyordu. 

Hünki.r, mahallinde Ii.zım gelen 
tahkikatı yapmak için Müşür Osman 
Nizami Paşa ile Ali Fuat Beyi MısJT 
gönde.rmişti. Bu zevatm Mıııra gitme 
)erinden, tahkik:ıt yapmalarından 
<levlet İçin bir fayda olmadı. Belki , 
lngilizlerin ekmejine taze tereyağı 
sürmek kabilinden yeni müdahale ka 
pılan açmaaına vesile teşkil etti. 

Meşhur Amiral Seymour kuma"· 
dasında olan altmıf parcadan mürek
kep bir lngiliz filoau, lakerderiyeyi 
bombardonan edip Şeyh Ahmet Ara
bi'yi kaçırdı, Mısıra ayak hastı. asker 
çıkardı, müradına erdi ( 1881) 

Ahmet Arabi de muradına enniı
ti, yalnız küçük bir farkla: Artık 
"Mısır, Mısırlıların° değil, cMıaır, ln
cilizlerİn• di. 

Bu herifin Mısıra mı, fngiltereye 
mi hizmet ettığin ı . tarih pek sarih bir 
surette göstrrmektedir. 

( Arkası var ) 

Yarın: 
, 

" Ahmet Arabi Paşa 

1 
Mısırdan dönen heyet neler an latıyoı·?- Sultan Hamit, ne fikir

de? - lngilizler, Arabi'nin iıyan mı, Sultan Hcımidin parmağıdır, 
diye İfae ediyorlar. 

Şeker fabrikası niçin 
Sıvasta ku u amıyor? 
Mütehassısların 

Şeker fabrikaunm Sivasta kurulma· 
A .. çin pancar ziraatine yarayacak ha~ 

valiyi tetkike cönderilen heyetin ver
diği raporun ilk kısmını aynen neıre
diyoru~: 

"-Telakki ettiğimiz emir üzerine 
17.8.933 tarihinde teker pancan zira· 
ati hakkında tetkikat yapmak üzere 
Sıvasa hareket olunmUJ ve 18.8.933 
tarihinde de mahallinde tetkiklere baı ı 
lanmııtır. 

Daha evvel Sıvasın iiç muhtelif mev 
kiinde Ankara tohum ıalah iıtasyonu 
bat aaiıtanı Celi.! Beyin nezareti a.J. 
tında muhtelif pancar ekim tecrübele
rine başlanmıf bulunmakta idi. 

Tecrübe neticelerinin heıaben kont
rol ve tetkiki ve kat'i neticenin tespiti 
sükiin ve zamana ihtiyaç gösterdiğin
den bunlar bili.hare talr.dim edilmek 
Üzere bu raporumuzla kısaca mütahe
delerimizi arzebnek mecburiyetinde 
kaldık. 

1. - iklim: Sıvas 1260 rakımında
dır. Suhunet, tabiatile diğer şeker pan 
carı sahalarımıza nazaran. umumiyet. 
le daha düşük, hava rutubetİ fevka· 
iade azdır. 

ilkbaharda donlar mart nihayetine 
kadar devam etmekte Ye sonbaharda 
da ikinci te,rinin ilk nıafmda batla
maktadır. 

Burada, di&'er pancar mıntakaJan· 
mıza en yakın, tereuübat vaziyetidir. 

Bu maliimat Ziraat Vekaleti Rasat 
Enstitüsünden alınmıt olup Sıvas tec
rübelerinin neticesine göre teressübat 
hakkmdaki rakamlan kaytı ihtiyat
la kabul "hnek lazımdır. 

Çiftçilerden alınan maliimata ve U• 

mumi manzaraya göre yağmur taksi
matının daha cayrimüsait olmaıı i~ap 
etmektedir. 

2 . - Toprak: Her ne kadar Ankara 
Ye Alpulluda yapılan talıliller, bazı 
yardımlarla toprakların teker panca. 
nna yarayabilecefini cöstermiş ise 
de, tecrübeler ve mü.,.bedelerimiz 
bunun akai kanaatini •ermi,tir. 

Bu toprakların en mühim hususiye
ti Azot ve Fosforca Eakir hulunmalan 
ve ıariyet hassaamm cok az olması-
rn::': 
!iptir. 

Azot ve fosforu para ile temin müm 
kün iıe de tariyet nokaanlığının tel&. 
fiai vasi bir sahada çok müşküldür. 

verdiği rapor 
Tuz mes.ele.i ise ayrı ve mühim bir 
bahistir. 

Sulanmıt ve beı defa çapalanm.ı~ O• 

lan tecrübe tarlalanndaki pancarla- ! 
nn vaziyeti~ bu en kurak mevsimde u- ı' 
mu:mi tenebbüt manzarası, bu kanaa• 
tinıizi takviye etmi,tir. 

3. - Pancar sahaları: Merkezi S1 • 
n.ıta bulunacak olan 1.000 tonluk fe· 
ker fabrikaaı iç.in 100 kilometrelik 
bir saha dahilinde kil.fi arazi buluna • 
mamııtı. 

Sıvas ve havzası ,imalen, farkan da 
Hafik vadisi miiatesna olmak üzere 
dailık, cenuben Mamua, Şarkıfla gibi 
fazla kıraç, carben de ufak ufak vadi
ciklerden ibarettir. 

Hava rutubetinin fevkalade azlığı 
ve toprakta fariyet haaaaaırun noksan
lığı ve tuz mevcudiyeti dolayııile te
ker pancan ziraatini yalnız sulak top
raklara inhisar ettirmek mecburiyeti 
vardır. 

Aldığnnız intiba ve maliimata ve 
hasıl olan kanaate nazaran da yukar
da arzettiiimiz ıaha dahilinde bu ev
safta kafi arazi yoktur. 

4. - Nüfua: Burada diKer mıntaka
larımız nispetinde nüfus kesafeti yok
tur. Tabiatin hırçmlığı dolayısile faz. 
la kesafete de intizar edilemez. 

Sıvas bahçe sahipleri müstesna ol
mak Üzere, bu mıntaka halkı çapa iti
ni bilmemektedirler. Hatta kendilerİ· 
·le görüştüğümüz çiftçiler çapalanma
sına lüzum olduğundan mısır ekmedik
lerini ve ekmiyeceklerini ifade etmi,. 
)erdir. 

5. - Ziraat aletleri: Pulluk ve di
cer ziraat alet ri yoktur. 

6. - Hayvan: Oiger Anadolu mm
takalanna nazaran daha kuvvetlidir. 

7. - Teı:rübeler: Sıvaata bugiinkü 
tecrübeler yapılmamış olaavdı, bu mm 
taka hakkında verilecek hükmü esba. 
bı mucibelendirmek çok mütkül olaca
ğı gibi muhtelif tesirler altında yanltt 
hüküm vermek te mümkr• :fü. Bu •e· 
beple bu gibi tecrübelerin memleket 
için olan ehemmiyetini ve Sıvas itin· 
deki rolünü ehemmiyetle kaydederiz. 

Tecrübeler sulak, Taban, yani tah
tettürap su S4 Viyesi yüksek ve krı"aç 
olmak Üzere üç muhtelif tip tarla üze. 
rinde yapılmıştır. 

Tetlcikrıtrrn.ı:r: zamanında bunlardan 
taltan Ye kıraçlardaki pancarların ~ 

-

MiLLİYET PAZARTESİ 2;) ACUSTOS 19:U 

HARiCi HABERLER 
M. Herriot'nun 
Rusya' da tetkikatı 
Sabık başvekil Odesadan 

Kiyefe gitti 
ODESA 27 (A.A.) - M. Her

riot, saat 9,15 te geldi ve Hariciye 
komiserliği mümessili tarafından 
karşılandı. 

Sulh yolunda 
MOSKOVA, 27 (A.A.) - M. 

Herriot, Odesa gazetelerinden 
"Çernomorskaia Komuna'' ya ver .. 
diği beyanatta Sovyet Rusyanm u
mumi kültür, ziraat ve sanayi sa
halarında elde ettiği terakkileri 
bizzat görmek niyetinde olduğunu 
söylemiştir. M. Herriot, Rusyada 
eylülün 10 una kadar kalacağını 
ümit ediyor. 

Hariciye komiseri mümessili 
Gelfand yolda, kendisine ho, gel 
din demif, Odesa icra komitesi re
isi Panhomoy yoldaş mmtaka İfçi
leri namına M. Herriot;."lun fah11-
na "Sulh yolunda yorulmaz müca
delesi ile tanılan adam" ı selamla
mıştır. 

M. Herriot, Gelfand yoldata, Sov 
yet hü!ttlmetine gösterdiği kabul
den dolayı minnettarlığını bildir
mesini rica etmit, seyahatinin sulh 
eserine ve iki memlekete faideli o 
lacağım ümit ettiğini bildfrmi,tir. 

İf meselesi 
MOSKOVA, 27 (A.A.) - M. 

Herriot ile refakatindeki zevat K
ı·asnyi ve Löutisch kolkozların~ zi
yaret etmişlerdir. M. Herriot kol. 
kozların iktısadi hayatlarının te
ferrüatı hakkında malümat almıt 
ve bilhassa gündelik iş meselesine 
kar~ı hususi bir alaka göstermittir. 
Ak~am, Odesa icra komitesi reisi 
M. Pachomov, M. Herriot şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Ayni akııam 
M. Herriot ile refakatindeki zevat 
Kiyefe hareket etmitlerdir. 

----<>---
Kumandan Habert'in 

kutup heyeti 
BREST, 27 (A.A.) - Polloux 

gemisi kumandan Habert'in kurup 
heyeti hamilen bu sabah Brest li
manına geldi. Heyetin bütün aza
ları sıhhattedir. Kumandan Hah t,.. 

kara ve havanın 'iddetine rağmen~ 
yapılan fenni tecrübelerin memnu
niyet verici olduğunu söylemi,tir. 

Fas sultanı Vichy'de 
PARIS, 27 (A.A.) - Fas sulta

nı, Vichy'ye gitmiJtir. Fasa dönme 
den bir kaç gün orada kalacktır. 

İkinci bir dünya 
Konferansı mı? 

CLEVELAND, 27 (A.A.) - A
merika heyeti murahhasasmın Lon 
dra murahhaslarından M. James 
Cod bir ikinci dünya konferansı
mn gayrikabili içtinap olduğunu 
zannetmektedir. 

Bu arada diğer devletler evleri
ne intizam verebilirler. 

M. James Cod'a göre Londra 
konferansının muvaffak olma11 se 
beplerinden birisi tudur: 

Buhrandan müteessir olmuş 
muhtelif devletler muhtelif neka
bat devrelerinde idiler. Bir an ev
vel iyilefmeleri için hepsine bir tek 
ilaç bulmak imkanı yoktu. Halbu
ki, yeni bir konferans için bu kabil 
olacaktır. 

Bir rekor daha 
QUEBE, 27 (A.A.) - Ame

rikalı tayyareci Frank Hawks, yeni 
bir büyük süratle mesafe rekoru 
yapmıştır. Tayyareci 4.850 kilomet 
relik bir mesafeyi saatte 320 kilo
metre süratle uçmu,tur. 

................. llflllfll ................................... . 

ker nıspelleri diifük olduğu halde, le· 
vak.kutta olduklarını gördük. 

iki defa sulanmıt tarlalar da buna 
yakın bir manzara gösteriyordu. 

ikiden fazla sulanmış tarlalarda te· 
nebbüt ilerlemekte idi. Yağmuru en 
mebzlıl bir aene olan rıu aenede gör
düğümüz bu manzara ijmit verici ol· 
maktan çok uzak olduğu gibi hava ru
tubeti, şariyet ve tuz hakkındaki ka
naatimizi bir kere daha teyit etmittir. 

Tecrübe tarlalarında yapıhnıı olan 
maktalarda suyun toprak sathından 
1,20 metre aıağıda olduğu ve fakat 
nebatın bundan iatifade edemediği a
çık olarak cörülmekte idi. . 

Sulak tarlalarda cördüğümfuı pan
carlar da difer mıntakalarımıznı su
lanmamı' vaaat pancarlarına muadil 
bulunmaktadır. 

Mühim bir kısmı bahçeliklerde bu
lunan ve teknik bir arkadaım bütün 
ihtimam.lanna rağmen alınan bu ne
tice sahanın pancar ziraatine elveriali 
olmadığını ııöıterecek kuvvetli bir ali.. 
mettir. 

FERiT ŞEFiK 

Almanya' dan 
Kaçan Yahudiler 
Hudut devletler için bir 

mesele oldu 
PRAGUE, 27 (A.A.) - Reisicüm

hur M. Maseryk Yahudi ajansı mü
meuiline verdiği bir beyanatta, Prague 
Yahudi kongresinden bahsederek Fi
liıtinde bir Yahudi yurdu kurulması İ· 
çin yapılan gayretlere karşı alakadar 
olduğunu söylemiftir. Sonra Alman 
Yahudiler meselesine ceçenık tunlan 
ilave etmittir: 

- Milletler Cemiyetinin bu mesele 
iç.in müdahale edebileceğini zaımedi. 
yorum. Haklanndan ve hayatlanru ka
zanmak kabiliyetinden mahrum edilen 
binlerce Yahudi, Almanyadan kaçıyor
lar ve kendilerini miıafir eden hem
hudut devletler için bir mesele teıkil 
ediyorlar. Bu devletlerden, doğrudan 
doğruya bir batka milletin siyasetin
den doğan bir yükü omuzlanna almala
n istenilebilir mi? 

Fenalıklara karşı 
Amerikada din ve felsefe 

mümessilleri toplandı 
CHIKAGO, 27 (A.A.) - Bütün 

dünyanın yüzden fazla din ve fe). 
sefe mümessilleri Chikago' da top
lanarak 'fU dünyanın fenalıklarına 
kar'ı manevi kurtulu~ çareleri ara
yacaklardır. 

Fransa - Rusya 
Hava nazırı tayyare ile 

Rusyaya gidiyor 
PARIS, 27 (A.A.) -Gazetele

re göre Hava nazırının Moskova 
seyahati, eylülün sekizi için teabit 
edilmistir. Hava nazırının filosu 3 
tayya~den ibaret olacaktır. Bu tay 
yarelerden birisi askeri tayy .• redir 
Pilotlar Doret, Desurmont ve Ra
yand' dır. 

Tayyareler Prague'da yere ine 
cekler, geceyi Kiew'de geçirerek 
ertesi gün Moskovaya varacaklar
dır. 

Bu suretle 3,200 kilometrelik 
yol vasati saatte 200 kilometre ile 
yapılacaktır. 

Rosai ile Codoa , Josepb le Brix 
tayyaresi ile Moskovaya bir uçu~ta 
gideceklerdir. 

M. Cot, Moskovada ticaret tay
yareciliği müdürü M. Chaumie ile 
aekiz gün kadar kalacaktır. 

Hitler dolaşıyor 
BERLIN, 27 (A.A.) - Tanen

berg heykeli için yapılan tezahü
rattan sonra, batvekil Hitler oto
mobille Marienbourg'a giderek, te 
yit edilmiyen bir habere göre tay
yare ile Niederuald' deki Sarre te
zahürahna i'tirak etmek üzere ha
reket etmi,tir. 

Atillanın kılıcı mı? 
BOKREŞ, 26 - Macaristanın 

Çekoslovakya hududuna yakın Ki 
salsovadatz denilen semtinde ko
yun güden bir çoban, kırda, bir 
kılıç bulmuttur. Silahı evirip çevi
ren Macar köylüsü bundan bir ter 
anlamamı,, köye götürmüt, ora
dan kasabaya gönderilmif, bunun 
1688 de Türklerle Macarlar ara· 
sında vukua gelen muharebeden 
kalını' eski bir kılıç olduğu tesbit 
edilmitse de bu zan çabuk değişti
rilmiştir. Çünkü bir metreden faz
la uzun olan bu kılıcın altından ya 
pıldığı ve 1688 tarihinden çok es
ki zamana ait olduğu zannı husu
le gelmittir. Peftedeki milli Macar 
müzesine naklolunan kılıcm ağırlı
ğı 370 gramdır ve Türk hükümda
rı Atillinın bizzat kendisine ait ol
masa bile bqlıca kumandanlann
dan birinin kılıcı olduğu zannolu
nuyor. - A. Abdurrahman 

Bir köy uyuz 
Romanyada kain Kalaı tehrin

den bildirildiğine göre Kalas civa· 
rında bulunan kasabalardan biri • 
nin balkı anısında uyuz hastalığı 
çıkmıf ve süratle yayılmıttır. Hali 
hazırda uyuza yakalananların ade 
di dört yüzü bulmuftur. fakat ka
saba halkı, her türlü tedavinin an
cak Allahtan geleceğine inanan bir 
tarikate mensup oldukları cihetle, 
hükW:net tarafından tedavileri için 
gönderilen doktorlar elleri bot ola
rak geri dönmü,lerdir. Hastalığın 
civar köylere de sirayet etmesi teb 
likesi bulunduğu cihetle, hükfunet 
ahalisi uyuza tutulmut olan kasa
baya bir jandarma müfrezeıi gön
dermiş ve bir karantine kordonu te 
sis eylemittir. 

Jandarmalar, tedavi için gönde 
rilen doktorlara da yardım ede
ceklerdir. 

--- - - --

Bine yakın orta tedrisat muallimleri 
arasında değişiklikler 

'ANKARA, 21 (Milliyet) - M aaril vekôletl orta tedri.at umanı 
müdürü Fuat Bey yarın lıtanbula hareket edecektir. Fuat Bey orta ted 
riırat muallimleri arcuında yeni yapılan tebeddülat li.tesini, taırdik için 
Maarif Vekaleti vekili Relik Beye verecektir. Muallimi.,. arasında ye> 
pılan yeni tebeddüller bine yakındır. 

Vasıf Bey Romaya dönüyor 
'ANKARA, 21 (A.A.) - Mezanen pehrimİ.zlle balwıan Roma Wi

yiik elçi.i Vasıl Bey mahalli memuriyetine gitmek İiza• bugün lstan· 
bula gitmiftir. 

Mısırlı misafirlerimizin tetkikleri 
ANKARA, 21 (A.A.) - Muırlı doktor ve gazetecilere bugün ırıh

hat •ıe (timai Muavenet vekili namına bir öğle ziyafeti verilmiftir. 
Mi.afirler öğleden sonra müzeyi, Sıhhiye vekaletini, sıhhi müze labu
ratuvarını gezmiflerdir. Saat 11 de Gazi Orman çiftliğinde Ank.-ıra tu
ring klüp taralımlan verilen çay ziyafetinde bulunmu,lar ve Gazi i.
tasyonundan trene binerek lstanbula dönmiiflerdir. Mınrlılar ziyafete 
İftiralı eden Türk gazeteci ve doktorları tarafından uğurlanmışlardır. 

Amele ve teknisiyenlerimiz Rusyada 
ODESA, 21 (A.A.) - Tas Ajansı bildiriyor: Tiirk amele ve tek

ni.yenlerimlen 46 ki.fi, halen Türk iyede i"f'I halinde olan mensucat sa
nayii hükumet komi.yonuazasından Ş.Uket Turgut Beyin refakatinde 
buraya muvasalat etmiflerclir. Bunlar on aylık bir kurs takip edecekltw 
ve 2 ay da Sovyet menınıcat labrikalannda tatbikat yaparalı Türlıiye
de kurulacak makinelerin ifleme f eraitini tetkik edeceklerdir. 

İş yasası 
Ali lktısat Meclisince bir <it Yasa

sı) hazırlanacağı yazılmııtı. Bu yasa
dan maada, yaaanın eaaalan veçhiJe 
a&y ve aerm.aye araamdaki hak ve 
münaa.ebetleri tanzim etmek üzere 
(Hizmet akti, biliimwn ;, sigortaları, 
iı hayatında sıhhi koruma, it bulma, 
iş zümreleri birlikleri, it ihtilaflarının 
sureti halli, İt mürakabe ve teftlıi) 
mesele ve mevzulan hakkında ayrı 
ayrı kanun layihalan tanzim edilmek 
suretile memleketimiz için içtimai ve 
iktuadi bünyemizin İcap ve zanı'!tle
rinden doimuı olan ve itli.sik ilı:tuadi· 
yata göre diger memJeketlenle yapıl
mıt 'bulunaa it kanunlarına nazaru> 
teınayiiz eden (Türkiye it Kanualan 
külliyatı) haınrlaJUIUf o.lac:akbr. Ali 
lktısat Mealiai, önümüzdeki kıt içti· 
mamda bunlan hazırlayıp ikmal ede
cektir. 

Almanyadaki Türk talebe 
Dünlr.ü aklAJn cazetelerinclen biri 

Berlinden alman huauıi bir haber kay. 
dile Hitlercilerin ıon nümayitlerine da
ir bir yazı ""!rediyordu. Bu yazıda 
Hitlercilerin Y alıud;ı.,..ıe mücadeleleri 
esnasında, Berlinde tahsilde bulıınan 

bazı TiiTk talebelerine de hücum edil
diği kaydedilmekte ve Berlin Mlirimiz 
Kemalettin Sami Pata tarafından bu 
hususta Bafn4cil Hitler nezdinde teteb
biisatta bulunulduğu ili.ve olıınmakt.
ılır. 

Ayni akşam gazetesi, Hitlerin. Tü<k 
talebeye hücum edilmemesi hakkında 
alika.darlara emir vereceğini vadettiğini 
yazmaktadR". 

Hazırlık komiteleri 
29 teırinievvel cümhuriyet hayra. 

mında yapılacak büyük merasim pro
cramını teobit etmek üzere toplanan 
heyet taksimi vezaif yapmış ve muhtelif 
komiteler aynlmıştır. 

Köycülük komiteai aza.lan ,unlar
dl1': Is mail Şevket, Tevfik Amir, Safi
ye Hüseyin, Latife Bekir, Ref"ıka, Hil
mi, Habip zade Ziya, Numi Nuri Bey
ı .... 

Tezyinat kmruteıi azalan: Namık 
lllDllİI, Selim Nüzbet, Sedat, Müfit, Se
mih Rüstem, Tarık, Sedat Beyler. 

Konferans komitesi azalan: Köprü· 
lü zade Mehmet Fuat, Manaıır, Haluk, 
MeklıS Hikmet, Metı-t Emin, Feridun, 
Muzaffer Beyler. 

Temıil komitesi azalan: Ertujnd 
Muhsin, Celi.I Tahsin Beylerdir, 

Bu mesai komiteleri ayn ayn içti
_.... yaparak cümhuriyet hayrammıa, 
keneli ıahalannda yapdace.lr hazırlıklan 
ikmal edeceklerdir. Köycülük komitesi 
lraza, nahiye ve köylerle dalmi t.....U 
tanin edecek, oralarda da lazım gelen 
hazırlıklann bir an eyyel m-line çalı
tdacalı.tır. 

Gümüş paralar Y- budacW, cümllt. ııiW. ft 

lıromı pıınılarm ... lini, mil.,.. 1 
• ... 

raitini teahit edecek olan lmmiayon bn
pn de Güzel San'atlar Akadmıbiade 

içtin. edecek Ye nihai karannı vnrecel. 
tir. 

1'4iplıeka y91>dıp reelmler v...UdijC 
-.ı bnnlarm içinde .-Jup ,...ıli 
luıiz olm.lan aeç:mdt için bir jüri f.pil 
edilecektir. 

Yeai paralM" -..ır ~ llO 

- cümit toplandddan - ı-- 1 
ya bqla,....,.ırtır. Hal• 14 lıuçulı: t. 
sümiit -m. 

Giimiit _..... lıir ıı..ı.ı.. so .... za 
kurutluk olaı:mlr, - kunqlulr, .... .... 
ruılnlı: ... bir bratlak psalar aiWdeııı 
OD paralar ılıa Jırom:clu yaptla...Aııır. 

Yirmi ........ .,. bet ........ ufaldık ı.. 
aılmıpcak, -artlar ılıa piyuad 
blchnlaesıktır. 

Mezar satıcıları! 
Edirnekapı mezarlığında taze öliile 

rin gömüldüğü lahitlel'i tekrar tekrar 
batkalarma aattıklan haklunda me
zarcı Saim, Ali ve arkadatları hakkın 
da belediyeye bir ihbar vaki olmut
tur. Korucularm yaptıtı bu ihbar İi· 
zerine belediye ani olarak mezarlıkta 
bir tahkikat yaptınnıt ve cürüm aabil 
olmuıtur. Karaııfunrük Nahiye Müdi:; 
rü bir heyPt halinde Edirnekapı me
zarlrğma giderek taze mezar satan 
bu adamlar hakkında zabıt tutulmut 
tur. 

Belediye Reia muavini Nuri Bey dii< 
bu zaptı Fatih Kaymakamlığına hava 
le e-iftir. Fatih Kaymakamlığı bu 
mezar aatJcılanru bucüa müddeİunlu~ 
miliie teslim edecektir. --

Reşit Galip Bey 
Haber aldığımıza göre sabık 

Maarif vekili Re9it Galip Bey, bir 
müddet daha iıtirabatten sonra 
Türk tarihi tetkik cemiyetindeki 
mesaisine yeniden ba,Iayacakbr. 

İzmirde zafer bayramı 
hazırlıkları 

IZMIR, 27 (A.A.) - Otuz A 
ğuıtos Zafer bayramı için hazırlık 
!ara bqlanmıfhr. Bu bayramın be 
senekinden daha parlak bir tekild 
kutlulanmuı için çalışılmaktadır. 
Dumlupınarda meçhul asker ibid~ 
si önünde yapılacak merasime iz 
mir namına güzide bir heyetle itt 
rak edilecektir. 
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DİL ANKETiMİZ 
Oamanlıcadan türkçeye karııhklar k.laYUZunu hazırlamakla uirafAD T. D 

T. C. nin çahımaları, cemiyetin açtıiı büyük dil anketinin verimlerini oağlam 
lqtırmaktadır. Bu değerli çalıımalan elimizden ııeldiği kadar kolaylaıtırma
yı boynumuza borç biliriz. 

Bunun için "Milliyet,, kendi balam mdan bir anket açmııtı. Anket.in üçün 
CÜ listesini de aıağıya koyuyoruz ı 

1 - FiKiR, 2 - MEFHUM, 3 - RUH, 4 - MOLA.HAZA. 
F ransrzcada bunlan kaqılıyabU.lr aözler de ıunlardır: 
ı - IDEE, 2 - PENSEE, 3 - ESPRIT, 4 - AME, 5 - CONCEPT. 
Meseli ''bu hususta benlm bir fikrim var,, sözünü Fransızlar cj'ai une i.W. 

diye aöylerler. Mantık 11tılahmda "idEe., fikir, c:conceph mefhum d-ktfr. 
"Pensee,, de cfikln dir ama, dütünce manaııma. "Ruh,, sözü plsikolojlde 
came» ile tercüme olunur. Fakat bir çok yerlerde "Eıprlt,, ye kal'fılık olur. 

lıte bütün bu ince fark.lan ııözete rek bu sözlerin her birine öz tilrfı:~ 
karşılıklar arıyoruz. 

Okurlanmızm bu değerli itte de cazeteınize diitündilklerlni, bildiklerin· 
bildirmek lutfunu esirgemiyecelolerine inanmaktayız. 

Gelen cevapları gazetemizde basmakla beraber T. O. T. C. ne de ııöecl• 
receğiz. 

Cevaplar, gazetemizde anket memurluğu namma cönderilmelidir. 
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(F,Kô~ 
Kara Sinan kimdir? 

Bir yolftlllun cepJeltai: 

Kara Sinan kimdir? 
O..u bu -,;ı bilmelidir. 
O bir lSrnek Tatandq tipidir. 
Gö:ıı önünde canlamna11 için kro

kiıini acemice çizeyim ı 
Kara Sinan, yuvarlaia yakın, tık· 

na:ııdan ıitmana doiru kaçan bir a• 
damdır. Papaa kar&11 denilen uzum· 
d- daha kara, daha parjak, fıldır, 
fıldır sözleri vardır. 

Seıi ince ile bhn ara11ndadır ve 
imana inanma, aevme, doıtlllflll& duy 
&ula verir. 

Sapaade bir kılık .. Boyunbaiı, kra 
vat, ıetrepantalon, bailı iakarPin ai• 
yer. 

Oıtü elmaı madalyonlu, bir par
mak kalınhiında alim kösteii yok· 
tur. 

insanca yer, inıanca içer, insanla 
insanca konuıur. 

Bir etlicanlı, ne,eli ııcak kanlı 
rüzgardır ki, çat burada, çat orada, 
çat kapı arkaaında.. Daima eaer ge
çer. 

Kara Sinan her yapılan işi çabu
cak beğenmez. O İt iaterse çok güzel, 
iyi bir it olsun. Kara Sinan ister ki, 
her yapılmıyan it daha iyi yapılım 
ve her yapılan iyi İf daha, daha, ve 
çok daha iyiye doiru yürütülaün. 

Kara Sinan, kendine inanan, mem 
lekete inanan, yarma inanan bir 
Türktür. 

Her damla alın terinde bir hazne 
yatar, yeter ki, o ter damlaınıt olsun. 
Kara Sinan bunu düıtur edirunittir. 

Ona uzun uzadıya söylemişler, o
nu inandırmak iıtemitlerdir ki, Trak 
ya pek kötülemittir. Efilir tutulur ye 
ri kalmamıtlır. lkbaaden bozulmuı· 
tur. Canlı olan her ,ey, cansızların
dan daha bitkindir. Falandır, filan· 
dır, fetmekindır. 

Kara Sinan bunların biç bir taneai
ni terslememittir. Bunların böyle ol
dulıı1armı kabul etmittir. Fakat bir 
tartla: Her teY düz:elecelı:tir, f8l'tı ile. 

Çünkü Kara Sinan Trakyahdır. 
Çünkü Kara SU-. Trakyayı, 

Tnıkyanm tükenip bittiiini IÖy
liyenlerden ve umudarmı ı.e...ı
den çok daha yakınd .. ve iyi bilir. 

Evet Trakya haatadır. Amma ölüm 
haotaaı defli. Safdırıhnaaı kabildir. 
Hatta kolaydır. Hattl oafalm,afa bq 
l&mlfbr. Armut pİf, aiznna diif dev
ri aeçmittlr. Armudu çekirdekten a· 
lıp yemiılni alıncaya kadar aövdesi
nia dibinde bulunmak ve çaılıımak 
aerelı:tir. 

Trakya E-'inden olan Kaıa Si
nan bunu kendi beoabma, Trakya be 
aabma, Türkiye heıabma böyle yap
maktadır. Ve böyle çalıtmaktadır. 
Ene:ıı'de dalyanları, Edirnede pirinç
likleri, dlnlı:lsi, lstanbulda çeltik fab
rika11, o tarakta bir bezi, bu tarakta 
bir dokumaoı, o kazada bir çifti, bu 
köyde bir çubuiu, öteki itte bir par
maiı, beriki harekette bir gücü var
dır. 

Kara Sinaa'm )'alıuz bazı §eyleri 
yoktur: Politikacılığı yoktur. Bedbin
liği yoktur. Tenbelliti yoktur. Durup 
dinlenmeai, yorulup uaanmaaı, zora 
gelip bıralrmau, çalıya takılıp irkil
meoi yoktur. Onun kafaamda bir Tür 
kiye Ye bir Türk Tardır. Ve bir Tür
kiye 'Var oldukça her Türk ça.lııma
ğa, didinmeie, terlemeie, uğratın•· 
ğa, boiutmafa borçludur. Ve her 
Türk bir tek Türk gibi çalııına •• O 
gün yaJıuıı: bataklıkb Enez, yalnız 
kimaeoiz Tekirdağı, yalnız kenarda 
kalmıt Kırklareli, yalnız ıuız Edir
ne deiil; fakat bütün Türkiye, yeni 
ve Jktıaadiyah ıağlam Türkiye olarak 
kurulacaktır. 

Onun içindir ki kazanıyor. Bitevi
ye lı:azandıiı içindir ki durmamacasına 
çalıtıyor. Ve bu yüzden yüzleıoce 

Türk ailesi çalıtıP ıreçiniyor. Binlerce 
dönümlük pirinç tarlalarını gezdiğim 
:ı:aman içimde duyduium aeviaci, duy 
ğulan anlatamam. Bugiin Ankarada, 
Yann fotanbulda, öbürgiin Sofyada, 
daha öbürgün bilmem nerede dola
ıan, çalıtan, uğraıan Kara Sinan bir 
örnek vatandq tipidir ki, yeni Tür
kiye bu tiplerle dolmak istiyor. Mu
harrir arkadaflarıma rica ederim, in
kılap Türkiyeai adına, onun sağlam
lığı ve terefi uğruna, böyle tiplere 
nerede rastgelirlerae, onları bütün 
ınil!ete bildininler, göstersinler. Her 
IDilletin mÜfterek denebilecek bir sÖ· 
zü vardır: Halkın aklı göıündedir, 
derler. Bu yifit, bu çah,kan, bu yılmaz 
Türk tiplerini nerede bulursak mey
dana çıkaralım. Gösterelim. Bildire
lim. Bunun faydalarını >:aman gÖste
rjr. 

Alıa GÜNDÜZ 

Türk petrolleri 
lkbaat Vekaletince celbedilen A

Dıerikalı müteha .... ıar, muhtelif mın
takalarda tetkiklerine devam ebnek
tedirler. Mardin ve havaliaindeki pet
l'o) membaları taharriyab müspet ne
ticeler vermektedir. Mütehauıslardan 
"1iater Kena, Karadeniz mıntakaamda 
t~tkikabna devam etmekte ve elyevm 
~>:ede bulunmaktadır. Eylwün ilk 
haftasında Ankaraya dönecektir. Al
bn mütehaUJsı Karata rabat11zlanmıı
tır. 

• Ankarada kalan mütehas11sm da 
'ftirakile lkbaat Vekaletinde tetekkül 
eden Türkiye iktısadiyatını tetkik he
Yeti, muhtelif mevzularda tetkikatla 
>netgu!dür. Bu cümleden olmak ü:ı:e
re, heyet, memurların yaılan, saltanat 
!e .cjimhuriyet devrinde memuriyete 
ıntıaap edenlerin miktarı. mevcut me
lrlurların enselere nispetleri ve saire 
hakkında ::.ıuhtelif devairdf'n ıı>A!u. 
inat İ..ltemj$tİr. 
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' ŞEHiR HABERLERİ 

Ekoae•I 

Bonolar 
Yeni vaziyette sarf edi

lebilecek mi? 
Yunaniıtanla mün'akit ticari itilifa 

tevfikan, Yunanistana sevkedilen 
Türk mallarımn bedellerinden yüzde 
otuzu nispetinde alınan bonolardan, 
tacirlerimizin elinde aekiz milyon 
drahmi kıymetinde bono toplandıiı 
tahmin edilmektedir. ihracat madde
lerimizin hemen hemen Yunanistanla 
ayni olması, diger taraftan Yunanista
nın cam ve şil}e gibi sınai mamuli.bnm 
diger ecnebi mamulatın fiatlerinden 
yüksek bulunması gibi sebepler,_ bu 
bonoların elde kalmasını mucip oımak 
tadır. Yeni kontenjan kararnamesine 
merbuat (M) listesinde 375 bin liralık 
pencere camı ithaline müaaade edildi
ğinden bonoların bu suretle kısmen 
aarfı mümkün olabilecektir. 

Fındık kongresi 
Trabzonda akti tekarrür eden Tür

kiye fındık kongresi hakkında ihracat 
Ofisinin mütaleası aorulmuıtur. Kon
grede, fındık talimatnamesi tetkik e
dilecek ve fındıkların standardize e
dilmesi meselesi görüıülecektir. 

Bu aenenin ilk fındık mahsulü Trab 
zondan şehrimize gel mittir. 

Elde kalan takas vesikaları 
Takas sisteminin ilgaımdan sonra 

ellerinde ithalat vesikaaı kalan tacir
ler Baıvekalet nezdinde teıebbüaatta 

'hulunmuılardır. Bu hususta lkbaat 
Vekaletince bir karar verilecektir. Bu 
kararın müaait olacağı ithalitçı tacir
ler tarafından ümit edilmektedir. 

Romanyaya ihracatımız artıyor 
Romanya ile ticari münasebetleri

mizin tezyidi imkanları tetkik edil
mektedir. Romanyamn her sene vaaati 
80 bin ton madenkömürü ithal ettiği 
bunun üçte birini Türk kömürlerinin 
teıkil eylediği ve bu miktarın fazlalat
tırılabileceği anlatılmaktadır. Bundan 
batka batta zeytinyağı olmak Üzere 
Buna dokuması Te bir kısım meyvele
rimizle diger bazı maddelerin de Ro
manyaya daha fazla ihraç edilmeai 
mümkün görülmektedir. 

Yedi aylık ihracatımız 
İhracat Ofisi, memleketimi:ı:in 1933 

aeneai yedi aylık harici ticaretini gös
teren bir iatatiatik hazırlamışbr. Bu 
istatistiğe nazaran, 933 kanunuaanisi 
batından temmu>: ıonuna kadal' yedi 
ay zarfındaki ithalatımızın yekünu 
42,240,201 ve ayni müddet zarfındaki 
ihracatımız ise 42,203,910 Türk lira11 
kıymetindedir. 

932 senesinin ilk yedi ayı zarfında
ki ithalitımızm yekunu 47,440,357, 
ibracabmız 47,781,318 Türk Jiraaı ve 
931 senesindeki yedi aylık ithalabmız 
78,751,842 ve ihracatımız 63,119,909 
Türk lira11 kıymetinde idi. 

Bu rakamlardan anlatıldığı veçhile 
931 oenesinin ilk yedi ayı zarfında it
halatımız ihracabmızdan fa>:la 932 . . . ' 
aenesmm aynı aylarında ithalabmı:ı: 
ihracatımızla pelı: az farkla mütevazin 
idi. Bu aenenin yedi aymdaki ithalatı. 
mızdan, ihracatımız ise aşağı yukarı 
ınütevazindir. 

Ofisin tanzim ettiği diger bir ista
tistiğe göre 933 aeneainde ihracat 
yaptığımız baılıca memleketlerin en 
başında Almanya sonra lngiltere, 1-
talya, Belçika, Çeko&!ovakya, Fransa, 
Rusya Japonya, Amerika gelmektedir. 

Stok buğday 
Buiday fiatleri dün boraada 4 ku

ruıa kadar dütmüttür. Bu sukut ha
sat ıaevıimi sonu o1maamdan ileri geJ 
mektedir. 

Bu tenezzülden, Ziraat Bankası 
5 • 5,5 kuruıtan mübayaat yapbğı ci
hetle köylü müteessir olmıyacakbr. 

latanbulda stok buğday miktarı 
9300 tondur. 

Neler ihraç ettik? 
İhracat Ofiıi, baılıca ihracat mad

delerimizin 1932 ve 1933 senelerinin 
ilk yedi aylarındaki ihracat kıymet
l~rini gö.teren bir istatistik neıretmiı
tir. 

Buna nazaran 932 ve 933 senelerin· 
de yapbğnnız baf)ıca ihracat madde
le~mizin kıymetleri aıağıda gösteril
mııtır. 

933 T. L. 932 T. L. 
Afyon J.741.334 921.642 
Arpa 743.921 2.670.348 
Fındık 1.725.899 2.602.186 
Halı 376.594 713.599 
incir 218.246 713.599 
M. kömürü 2.220.521 1.676.311 
Pamuk 955.302 2.962.289 
Tiftik 794.916 203.677 
Tütün 10.538.253 11.844.602 
Ozüm 2.213.786 2.514.863 
Yumurta 3.042.428 5.636.915 
Yün 475.805 244.154 
Zeytinyağı 2.638.252 607.526 

Ofis baılıca ihracat maddelerimizin 
temmuz 933 'Ve 932 aylarındaki ihra
cat kıymetlerini de ıöyle teapi t ebnİf
tir: 

Afyon 
ArPa 
Fındık 
Halı 
lncir 
M. kömürü 
Pamuk 
Tiftik 
Tütün 
Ozüm 

933 T. L. 
111.538 
187.063 

87.564 
44.436 

8.138 
286.629 
281.956 

99.312 
170.520 
06.146 
101 J53 
77.8!;0 
•99.132 

932 T. L. 
229.289 
175.846 

53.750 
146.532 

1 
414.074 

62.160 
71.297 

870.700 
8.962 

674.888 
38.676 
81.861 

Mahkemelerde Ylllr•tt• 

Nazım Hikmet Bey Yeni tayinler 
Bir sene hapse ve para 

cezasile tazminata 
mahkum oldu 

Gece gelen telgraf isimli kitapla a
leyhinde hakaretamiz ne,riyat yaptlch
ğ-ından bahiale eski lıtanbul meb'uau 
Süreyya Pata tarafından ıair Nazan 
Hikmet Bey aleyhine açılan davanm 
kararı dün tefhim edilmiştir. Kararda 
aynen fÖy)e denilmektedir: 

«Esbabı mucibesi bilabara bertafail 
yazılmak üzere varan üç kitabında Sü
reyya Paf'UUn babası Serasker Rıza Pa
fayi suçlu Nazım Hikmet Beyin tahkir 
ettiği sabit olduğundan Nazım Hikmet 
Beyin Türk ceza kanununun 480 inci 
maddesi mucibince bir sene müddetle 
bapıine, 200 lira ağır para cezası verme
sine ve 500 lira t•zminabn keııdiıin
den alınarak davacı tarafa verilmeai
ne karar verlidi.» 

Reis bu kararı okuduktan 1011ra Na
zım Hilanet Bey : 

- Ben halkın nazarında beraet et
tim efendim, demittir. 

Naznn Hilanet Beyin bu aözü samön 
üzerinde fena bir tesir yapmııtır. 

Bir sabıkalı 
1 smail Hakkı Efendi ile Safiye Ha

nımın evinden hır11zlık yapan müker
rer sabıkalı Nafiin muhakemeoi dün 
birinci cezada yapdmıtbr. Nafi bir ae
ne, bir ay 15 gün müddetle hapse, mah
kumiyetini bitirdikten sonra da o ka
dar müddetle emniyeti umumiye neza
reti altında bulunmaya mahkiim olmut
tur. 

14 yaşında sabıkalı 
Tophanede Sıra kahvelerde yatan 

Arap Yaıann bqmm albndald saati 
aıırmaktan suçlu 14 J'&§mda Ye müker
rer sabıkah Eminin muhakemesi dün 
birinci ceza mahkemeainde neticelen
mit, ceza kaununun 497 inci maddesi 
mucibince 7 ay müddetle hapse konul
masına , cezasını bitirdikten sonra da 
ayni müddetle emniyeti umumiye neza
reti albnda bulundurulmasına karar ve
rilmiştir. 

Para cezası verildi 
Bir ıuçlunun evrakını tetkik etme

den ıabtka11 olduğu halde «aabıkaaı 
yoktur» diye me,rubat vermek surcti
le vazifelerinde ihınaJ ye lakaycli göste
ren poliı memurları Ratit ve Ziya Efen
dilerin muhakemeleri dün bi.;nci ceza 
mahkemesinde neticelenmİ§, her ikisi 
de otuzar lira ağır para cezaıma mah
kiım edilmitlerdir. 

Bir dolandırıcı 
Dolandıncılıktan suçlu Şabanın mu

hakemeai dün birinci ceza mahkemesin
de neticelenmiş, cürmü u.bit görüldü
jünden 3 ay müddetle hapsine, 50 lira 
para ceza11 vermeğe mahkUm edilmi§
tir. 

Poliste 

Mali teşkilat kadrosu 
tamamlanıyor 

lıtanbul mali teıkilat komisyonu 
dün de Varidat Umum Müdürü Cezmi 
Beyin riya.etinde toplanmıı, aktam 
geç vakt:. kadar çalıımıtlır. 

Yeni kadroda yer alan memurlara 
kısmen tebligat yapılmıftır. Bununla 
beraber yeniden bir çok müracaatlar 
daha yapılmaktaysa da vakit geçmiı 
olduğundan bu müracaatlar nazan• 
dikkate alınmamaktadır. 

T ahail bafmemurluklan 
Tahsil başmemurluklanna tayinler 

kıımen yapılmııtır. Fatih Malmüdürü 
Muzaffer Bey Galatasaray, Bakırköy 
Malmüdürü Salih Bey Taksim, Bey
koz Malmüdürü Seyfi Bey Oslı:üdar 
Kazalan Maliye ıubeleri tahsil baı· 
memurluklarına tayin edilmiılerdir. 

Muhakemat Müdürlüğü kadrosu 
Muhakemat Müdürlüğüne tayin e

dilen İsmail Sıtkı Bey vazifesine baı· 
lamaktadır. Muavinlikte eski muavin 
Necmettin Bey bırakılmııtır. 

Şefik ve Cezmi Beyler· 
Maliye Vekileti Müsteşarı olan Ma

liye Muhaaebabumumiye Müdürü Fa
ik Beyin yerine bu müdürlüğe Varidat 
Umum Müdürü Cezmi ve onun yerine 
de Temyiz Komisyonu Reisi ve eıki 
fatanbul Defterdarı Şefik Beyin tayin 
olunacaklarından bahaedllmektedir. 

Bu hususu aalahiyettarlardan sor
duk. Do!ru olmadığı ve Vekil Bey me
zuniyetten dönmedikten sonra bu İfle· 
rin b•lli olmıyacağı cevabı verilmittir. 

Düyunuumumiyedeki efYO 
Düyunuumumiyeden defterdarlık 

bahçesine getirilmit olan masa Te sair 
eıya şubelere ve tahakkuk ve tahsilat 
müdürlüklerine verilmiye baJlanmıt-
tır. 

Fidanlıkları tetkik 
Ziraat Vekaleti Ziraat Umum Mü

dürü Tevfik Bey Buraadan t~hrimize 
gelmiştir. TeYfik Bey, dün Ziraat Mü
dürü Tahıin Beyi ziyaret etmit ve bir
likte fidanlıkları gezmeğe gitmitler
dir. 

Tevfik Bey, bugün de ziraat mü.,._ 
seaelerini teftit edecektir. 

Papanın mUmessili 
Papalığın mümesaili dün Vali Mua

vi•i Ali Rıza Beyi ziyaret etmiftİr. Bu 
:o;i,....-•t esna11nda Papalığın mümeuili 
Ali JWııı. Beye Filistine gibnek üzere 
Arı;~..<ıuque Parmu Sarutrano'nun ya
rın fehrimize geleceğini bildirmiftir. 
Bu zat tebrimizde muhtelif ziyaretler
de bulunacakbr. 

Yeni yollar 
Vilayet Babaeski - Burgaz fO&e•İni 

yaptırmıya karar venniıtir. 

Darlık var! 
Birçok vazifelere ait pa
raların sarf yeri değişti 

Oktruva reamİnİn ilgasından aonra 
belediye senede bet yüz bin lira zarar 
ettiğiden dolayı pelı: l1IÜfkÜl vaziyette 
kalmııtır. Bütçede bir çok vazifelere 
ait fasıllar baıka yerlere nakledilmittir• 
Gümrülder idareoi '*truva hiaaeai ola
rak her ay belediyeye bir miktar para 
Ttırecelm. Yapılan hesaplara göre, ha
ziran hi-.i (35) bin lira tutmaktadır. 
Halbuki belediye haziran batından tin> 
diye kadıır ancak (26) bin lira bir a
vam alabilmiıtir. 

Birinci ay hiuesinden (10) bin li
ra ve onu takip ed- aylar için de tam 
b.iaae İstenmektedir. 

Belediye,-1..endi his .... inin muntaza
man verilmesi için lazım gelen maka
mat nezdincfe teşebbiiaat yapmata ka
rar vermiıtir. 

Osküdar-Feneryolu tramvayı 
Oaküdar tramny batbnm Kadıköy 

Ye Fener yoluna kadar temdidi için be
lecliye bir iatikraz yapacakb. Şehir u
mumi meclisi bu huıuı için malı:aına aa
lihiyet vermiıti. Lizım gelen istikraz 

, bir, bir buçuk milyon lira tutmaktadır. 
Şirket bu iatikrazı yapacak, belediye de 
kefil olacaktı. Fakat bu miktar parayi 
iatikraz İçin henüz biç bir mali müeue
se ile anlqılamamııbr . T eırinievvelde 
Şehir M)ecliai açılınca belediye keyfiye
ti i:Wı edecek, bu hususta yeni bir ka. 
rıır ittihazuy iatiyecektir. 

Patlayan Terkos boruları 
Şİtli charmda patlayan terkoa ana 

boruıııııun tamirab ikmal edildlii cilıet
le bu civara da su gelmeğe batlamıı
tır. 

Fatih TI! Aluarayda dıa bazı ana bo
ruların telocll.i zarureti görülınüıtür. 

Ada araba tarifelerinde tenzilat 
Ada halla belediyeye müracaat ede

rek Ada wabalannm ve eteklerinin üc
ret tarifelerinin çok yüksek olduiuna, 
bu tarifelerin u:ııun zamandaııberi tet
lıilı: edilmediğine dair bir ıikiyet yapmıı
lardır. IWedİye bu tarifeleri yeniden 
tetkik etmit ve lıazı tenzilit yapmq. 
tır. 

Od eda 

Kabzımallann alacağı 
komisyon 

Ticaret Odaaı, geçenlerde kabzımal 
lan davet elmit ve zürram mabıwı .. 
rinden küfe batına komiayon alacak
ları yerde, kıymet Üzerinden yü>:de 
muayyen bir komiayon almalarını mu• 
nfılı: aöriip aörmedilderiııi ııonnuttu. 

Oda bu buaustaki tetkikabnı bitir
miı ve -ım kıymeti Üzerinden kab. 
>:ımallann komiıyon alınalannı mü
reççah aönnüıtür. Oda idare Heyeti
nin bugünkü İçtimaına kabmıwUar 
da davet edilmİftir. Onların da bu 
buausta IOn fikirleri alındıktan IODJ'a 
tetkikat neticesi vekalete bildirilecek-

K uz gun c u k köşkü kundak j~ Koçuk ...... r••r 

sokularak yakılmış! 
Zabıta; failleri meydana çıkardı 
Kuzguncukta Münir Pata mahall<>- ı 

sinde Osman Beyin köşkünde yangın 
çıkımı, 15 bin liraya sigortalı ve 11 bin 
liraya Emniyet Sandığına ıneıiıun olan 
bu köşk tanıamen yaıvruşb. 

Polis itte kasta delalet eden bazı 
şüpheli ahval görmüt ve tahkikata Pat· 
lamıftı. Yapılan tahkikat neticesinde 
yangının kasten çıkanldığı ve sabıkalı 
ıigorta tellallarmdan Kavafyan Efen
di tarafından tertip edildiği anlaşılnut
br. 

Kavafyan Ef. Koço ve lamail isminde 
iki kiti bulmuş, bunlaN!an Koço Os- 1 
küdar bakkallanndan sabn aldığı gazla 
kundak yapmıf ve evin kolayca yanma-
sı için İcap eden tertibab yaparak lama
ilin huzurunda köşkü tutuıturmuıtur. 

Gerek Kavafyan, gerek Koço ve ar
kadll}ı vak'ayi olduğu gibi itiraf ebnİt· 
lerdir. Bunlar nezaret albndadırlar, 
tahkikata devam edilmektedir. 

Düştü yaralandı 
Galata da Fahrili sokağında 21 nu· 

maralı evde oturan Marko hanesinde 
duvar boyamakta iken merdivenden dü
§erck yaralanmı~, Beyoğluu hastanesine 
kaldırılıruıtır. 

Apartımandan dUstü 
' Nişanta,ında imam Kalfa tarafın-

dan yapılmakta olan aparbmanın İkin
ci katında çalışan Ali müvazeeaini kay
bederek düımüı, ağır surette yaralan· 
mıı, Beyoğlu hastanesine kaldırılmıt· 
tır. 

Nedim Beye işten elçektirildi 
Küçükpazar polis mevkiinde üçüncü 

komiıer Nedim Beyin ticaret mektebin
den bir talebeyi dövdüğünü yazmııtık. 
Bu huıuataki tahkikata devam edilmek
tedir. Tahkikat neticesine kadar Nedim 
Beye işten el çektirilmittir. 

Zonguldak ve lmrozda kaçakçılık 
Muhafaza müdürlüğü tetkilatı tara

fından Zonguldakta bir kaçakçı yaka
lanmıttır. Yunan bandıralı Eleni va
puru tayfasından Y orgi Zonguldak isk<>
leaine kaçak konyak çıkarırken yaka. 
lannuş ve ihtisas mahkemesine veril· 
mittir. 

lmroz adasında da teferrüatlı bir ra-

kı kazanı, bir çok çibre, kaçak kinin, 
asprİn, çalımalı: taıı meydana çılranl
mıştır. 

--·-<>----
Bir mi? cinayet 
Kahveci Esedullah Ef. 

kayboldu!. 
Kumkapıda kahvecilik eden Ese 

dullah ismindeki adam bundan bir 
kaç gün evvel or 
tadan kaybolmut 

• tur. Polis bu gay
bubet hadisesine 
ait tahkikata de -
vam etmektedir. 
Esedullahm kay
bolduğu gün bir 
sandalla denizde 
gezmeğe çıktığı 
anlatılmıfltr. Bu 
sandal da Kum • 
kapı iskelesinde
ki kalafat yerin -
de bulunmuştur. 

ESEDULLAH Sandalın içinde 
_,. Esedullahm pan-

talonu, elbiseleri ve çamatırlan ile 
pantalonunun cebinde altmıt ku
rut zuhur etmittir. Esedullah ile 
beraber sandal gezmesi yapan ar
kadaflan zabıtaca tesbit edilmit 
ve isticvap edilmek üzere nezaret 
altına alınmışlardır. 

Mısırlı gazeteciler 
Ankarada bulunan misafirlerimiz 

Mısırlı gazeteci ve doktorlar bugün ls
tanbula avdet edeceklerdir. 

Misafirlerimiz, Haydarpaşa istasyo
nunda merasimle kartılanacaklardır. 

İngiliz sefiri gidiyor 
lngiliz sefiri Sir Clark'in hükUınetçe 

Brüksel sefaretine tayin edildiği malum
dur. Sefir cenaplal'ı, bugünlerde Lon
draya hareket edecektir. 

Malul Gaziler Cemiyeti 
Malill Gaziler Cemiyetinin mühürlü 

olan cemiyet binau dün memurlarm 
muvacebeainde açılmııbr. Cemiyetin 
beaaplarmm tetkikine baılamnqtır. 

• Ticaret Umum Müdürü. - Tica
ret Umum Müdürü Naki B. Ticaret O
dasını, Ticaret Müdürlüğünü ve ihra
cat Ofisini ziyaret ebnit ve Ankaraya 
aitmiıtir. 

İtalyan seyyahlan 
Oceanya vapurile dün ak.-ı 1 ta). 

yadan ftıhrimize 1100 ltalyan seyyahı 
gelmiıtir. 

Vapur, geç vakit geldiii için &ey• 

yahlar bugün §ehre çıkacak ve görül
meğe değer yerleri gezeceklerdir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaa<ndan alman cetftldir) 

24 AGUSTOS 1933 
Aktam Fiatları 

lstilırular Tabvil&t 
lotilmu dahil1 96,50 Uo•trlk 
1933 l•tikraxı 95,- Tr•m.a7 
Şark D. yollan 2,90 Tllnol 
D. Mo.ahlaidei 65.75 Rabm 
l>llmrilklor 8,211 Anadolu 1 
S.ydi m..... . .. 
Baidat 10.21 " 111 
T, aılıı:ffiT• 10 Mümea•il 

l!.SHAM 

aa 9,IO Bomonti 
• ,. Hamilin• 9,51 T •rkoa 
.. " Mn .... ıa 1~ Çiman.to 

Tram.'r•Y 48,50 İttihat da7. 
Anadolu Hiıaa 27.55 Şark day. 
Rep 3,35 Bal,.. 
$1r. it.ariya 115,21 ~ •· ee.aa 

ÇEK FlATLARI 
Parla 
Londra 
Nüyork 
Brülr.ael 
Mil.ano 
Atina 
Cene"t"ra 

lZ,OI ı Prai 
696 Viyana 

• fiS,15 Madrit 
3,385 Berlin 
89,65 Zloti 

828775 Paıt• 

24425 Bel vat 
Sof,a 67,16 Bülıı:ret 
Amıterdam 117 Moıko•a 

N U K U T (Sabt) 

20 f. Franaı• 
l later11n 
l Dolar 

20 Liret 
20 f. Belçika 
2) Cra.lıı-ni 

20 J, lıviçr• 
20 L~ .... 
21 Kur. CM 

1 FJorin • 

Xura.ı 

US7 
704 
155 
219 
ııtı 
25 

818 
8.2!5 
116 

• 

1 şuı,,. AY. 
1 Pazata 
1 M•rlt 
1 Zelati 

20 Ley 
20 Dinar 

l Çerno-T~ 
1 Alt.n 

17,• 
47.llO 

47,2!1 
51.30 

13,211 
20,21 
17,711 
12,41 
18,211 

1,411 
:ı,n 

2.111 

15,9325 
4.28325 

S.85 
19193 

4,2325 
3,67 

3,67371 
34,85 
1085 

x ..... 
21.-
11.
S0.-
24.-

0.23 
55.-

925 
o.~7 

• 

lllf llCLEiii'N 
Çabuk büyüyen ağaç 

Bir Paria aazetesinde okudum( 
Orta Afrikaya gitmif olan bir fran 
sız fen heyeti avdette dehtetli biı 
ağacın tohumunu aetirmi9ler. Bq 
tohum dikildikten bir ay soma 
otuz metrelik bir afaç sürüyormut. 
O kadar ki ilk ıeldz günlük mücl. 
det zarfmda afacm büyüdüfü id• 
ta gözle görülüyor ve on bet met
re kadar yükaelmif olan ağaç bun
dan sonra daha afn' sürerek bir aJ: 
sonunda yükseklitinin son derece
sini buluyormu9. 

Bu haberi biraz da 9üphe ile ve 
ren ııazete, Pariate tecrübeai yapı
lıp müd>et neticeler alındığını da 
hayretle ilive ediyor. 

Ben bunda tatacak bir 9ey gör 
müyorum. Şa9mak için bir 9eyi hi9 
görmemek ve ummamak lizım de
ğil midir? Afrikaya. ııiden Fransız 
fen heyeti azası kadar bilgiç olma 
ya lüzum kalmaksı>:m azıcık gö
z;.uü açan bir adam her yerde böy 
le çabuk büyüyen ağaçlar bulundu 
ğunu görebilir. Yalnız bu ağaçla
rın ne kadar müddet yapdığı, göl 
ge verip vermediği, odunu neye 
yaradığı hakkında ne o gazetede 
mallimat var, ne de bende .•. 

KARILERIMIZDEN B. S. 
HANIMA 

Beni unutmadığmıza memnun 
olJum. Mektubunuza nazaran he 
nüz buhran devresini geçirmemi.
siniz, lakin buhranın sonuna ve 
hücuma geçme çağına yakla9m19sı-
nız. ... 

Size en birinci tavsiyem bu iti 
(azim bir felaket) gibi görmeme· 
nizdir. Sizin gibi yüzlerce, binle .... 
ce genç bu söylediğiniz (azaplı va 
ziyet) e düflllüttür. Bundan ölen, 
betbabt olan hemen hemen yoktur, 
Rahatsız olu, münkesir, müteel· 
lim olanları çoktur. Lakin z•man, 
hele ııençlik böyle gönül çizikleri
ni çabuk tedavi eder. Bununla be
raber sizin vaziyetinizde kendi za 
afmızdan batka endi9e verecek biı 
teY &örmüyorum. •• Sorduğuİiuz teJ 
lerin İfle cevaplanı 

1 - Sevdiğiniz adamdan ayrıl. 
mıya timdi sebep yoktur. Bunu bü 
tün ümitler kırıldıktan sonra kendi 
sile tam ve açık bir 1örü9me aka
binde yapmak lazımdır. Buna tim 
dilci bide lüzum yok. 

2 - Rakip arkadatmızla ali.ka
nIZI kesmek, onu iyi kontrol etme
nize mini olmaktan ve kendisini 
aleyhinize tahrik etmekten batka 
bir -tice vermez. Ahbaplığımza 
devam edin... (biraz riyakir ol
mak lbım ! ne çare!) 

3 - Sevditiniz adamı kıskandı 
rabilirseniz, ne mutlu! Size tavsi
ye edilecek en tesirli silahlardan 
biri budur. Nasıl? Orasını bilmem. 
Belki siz de ona bir rakip bularak. 

4 - Ben sizin yerinizde olsam, 
ona kartı zafnm a&termem, bat
ka arkad&flar bulur, güler eğle
nirdim. Ve tarruımen ili.kayıt görü
nürdüm. 

Bu tavsiyelerim, tabii halde ka
lay yapılır amma, sizin bulun.duğu
nuz buhranlı devrelerde biraz güç 
tatbik olunur. Buna rağmen mu
vaffakıyet ihtimali yüzde doksan 
olduğundan size her ne bahasına o 
lursa olsun bunlan yapmanızı tav 
siye eder ve neticeden gene bana 
malUınat vermenizi rica ederim. 

Haydi bakalım! Bu sefer tam 
muvaffakıyet haberi bekliyorum. 
Giyabi selamlar. 

FELEK 
MUHABIRLERlMDEN M. 

HANIMA 
Uzun ve mühim mektubunuzu 

aldım. Bir gün batlı batma onun
la mqgul olacağız: (Belki yarın 
belki yanndan da yalan!" dersem 
inanmayınız. Çünkü iki üç gün 
dinlenmek niyetindeyim. Onu bu 
tatilden sonra mütalea etmek iati
yorum. Dardmazsınız ya!. (Çünkü 
ıenç hanım kızların neye içerile
dikleri bilinmiyor!) Hürmetler ve 
bilhasıa itibarlar efendim. 

F. 

Beden terbiyesi hocalan 
lstanbul mektepleri beden terbiyeli 

bocaları bugiin -t 14 te lmfr dördü,.. 
CÜ mektepte bir içtima yapa=M-clır. 
Bu içtinwlla Aııbra ytiluek beden t •• 
biyeııi mektebi müdürü Nizamettin B.,, 
ve Maarif vekiletinin beden terbiyesi 
müteha&1111 birer koııfaw Ysecelder
dir. Konferandardan - ebu ta!<>
be bazı jİmııaatik hareketleri yııpacalr. 
lardır. Bu hareketler 'ı Ilı ında mual
limlere izahat Terilecelıtir. 

Mide, Karaciğer ve Barsakları 
hasta olanlar 

aç karnına ve yemek arasntda 

Karahisar Maden suyu 
içmelidirler (5659) 

an 



c İktısadi bahisler ) 
Londrad a Buğday Konferansı 

LONDRA, (Milliyet) - 28 Tem· 1 
muz tarihli bir Amerika ııazeteai fÖ1' 
le bir fıkra neırediyorduı 

"Dün aktam üzeri biri Avrupa, di· 
ieri Amerika bandralı iki ıremi, Lon· 
dra ıularmda çarpıtb ve batb. 

Havanın çok fırtın.ah ohnaıma rai 
men inaanca :uıJ"iat yoktur. Çünkü 
ııemilerin ikiai de nazariye yüklü idi. 
Yolcular içi bombot nazariyeleri üze
rinde kimi hava, kimi ıu akmtıamı 
kovahyarak kaza yerinden lbaklattı· 
lar .. ,, 

Difer bir Londra ııazeteainde, ma 
but konferanım hemen haftaamda çı• 
kan bir makale arz tabakaları ilmi 
Geoloııie ve hayvanat ilmi Zooloırie 
kelimeleri araamdaki benzeyiıten İl
tif ade ederek, §Öyle baılıyordu: 

"Yeni (Geoloırical) müzesinin ha
vası, auyu mühim bir (Zooloırical) 
kabiliyet ıröstordi. Ömrü bir haftayı 
doldurnuyan konferanaın ıimdiden: 
Komiayon, tali komiıyon, tali komiayo 
nun ti.li komiıyonu ... namları albnda· 
ki evlat ve ahfadı aayıaız ve koca bina 
ya aığmaz bir bale ıreldiler,,. 

Bir Amerika murahhaaına Vaıinır· 
tondan çekilmiı telgraf adreainde ha· 
taen: 

(Geoloırical) yerine (Zoological) 
denilmiı olma11 telgrafın hayvanat 
bahçeıine sevkini mucip ohnuıtu. A· 
damcağız dillere deıtan oldu. Hülilaa 
koca Londra konferanaı böyle baf}ayıp 
böyle bitıniıti. 

"Lloyd George" panayırcı başı adı· 
nı taktığı Mac Donald ve bu kesat dev· 
resinde, binlerce yağlı müıteri fırsatını 
uzatan •.1an otelcilerden baıka müıte .. 
ri yoktu. 

Düçe bile artık bu konferanıla, 
beynelmilel konferanı fikrinin, Tabıı 
katülarz müzesinde gömülü kalacağı 
m yazıyor ve: 

Finito la comedie, diyordu. 
• • • 

Aradan bir ay bile aeçmedi. Lon· 
drada yeni beynelmilel bir konferanı 
var: Buiday satıcı ve alıcı memleket 
ler konferanaı". Tarihi mahut Lon· 
dra konferansından evvel ba§lanuı. 
Ovey evlat olarak cihan konferansı 
ıecereaine ainniı, tam kırk beı ıün 
çene çaldıktan sonra ( Geneve) e hic· 
ret etıniı. Şimdi mahcup ve münzevi 
Kanada Tıcaret mümeaailliii binaaı· 
na sığınmaktadır. 

• • • 
"Canda House" Londranın hemen 

göbeğinde, Amiral Nelson'un uzun 
hır minare irtifamda demir ıütun üs
tünde heykelini taııyan methur "Tra· 
falgar aquare" meydanındadır. Abi· 
denin önünde aenit havuzun, etrafı, 
Eyip cam.isi gibi güvercinle doludur. 
ince ve Londranın klasik bir yağmu· 
ru devam ediyor. Bir çok otomobiller 
binanın etrafına sıralanmaktadır. içi, 
aerapa aranit ve mermer döıeli muaz· 
zam binanın kapısında düğmeleri pı· 
rıl pml iki hademe gelip gideni kar· 
ıılıyor. 

- Gazeteci misiniz? O halde bu 
salona. 

lçerde daha bir ı:ok gazeteciler 
var. 

Mahut Londra konferansında, bir 
nevi ıeyhülmuharririn olarak, bütün 
ııazetecilerin etrafında toplandığı bir 
muhabir vardı. Yine salonda, yine et
rafı dolu. 

Bu zat ilk Milletler Mec.liai teais 
edildiği zaman gazetesi namına me
mur edilmiı, batından ıreçeni anlatı· 
yor: 

- Hiç bir murahhas müzakeratı 
benim kadar dikkat ve tamamiyetle 
takip etmemittir. Buna rağmen gaze
temd~n daiına zılgıt yedim, ne
den aonra ben de öğrendim ki, haki· 
katen bir konferanı konferans ıalo
nundan takip edilmez. Azaların ye
mek yedikleri yerleri, devam ettikle
ri barlan, tabiatlerini öğrenmek la· 
zım. Aaıl haber oralardadır. 

•• 
Meselenin esası şu: Bilhaasa Umu-

mi harbin devamı müddetince Şimali 
Amerika birleşik hüküınetleri, Kana· 
da. Arjantin, Avuatralya en bafta ol
mak Üzere, deniz atm memleketler 
Avrupa ordulannı be.temek için ziraa-

te ıermi vennitler. A vrupada ve dün· 
r:ırn mütebaki kısmılarmda ziraat ma· 

i niihıı tezayüt ve ihtiyaçlannı taki 
ben az.alıp çoğalmq olınuına mukabil, 
bu memleketlerde bilakiı zıiraatin tevsi· 
inde hariç memleketlerin harpten müte
vellit vaziyeti hakim olmut ve bu ıuret 
le bütün bir vilayet ve Şimali Amerika 
birletik hükfimetlerinde olduğu veçhile 
bazan bütün bir hiikiimet halkının ken
clisiıoi bir nevi ziraate verdiği göriilmüı 
tür. Meseli Kanada buııünkü niihııiyle 
kendi buğdayını kendi aarfetmek lazım 
aelae bir -ele yetiftirciğini ancak ya· 
nm aaırda aarfedebiliyor. Umumi harp· 
ten sonra yavq yavq bafhyan eski 
memleketlerin miıtat zerriyatı. ve harp 
.,._.mda ekmekıiz kalmı:t bir çok mem 
leketlerin uıari niıpette olıun memle
ket ihtiyacını dahilde kabili tedarik hale 
ıretiımd< politikaıı, yeni çiftçi memle
ketleri taıırhmt ve buğday ıaha11ndaki 
buhranın ve deniz aım memleketlerde 
toplanmıt büyük ıtoklarm ıebebi olmut 
tur. 

Her iki tarafın verdiği cevap taarruz 
eden ıual tudur ı 

- Kim zerriyatı tahdit etmeli. 
Avrupa, :Draat benim için yalnız ti 

car ,i değil, bilhuaa içtimai meseledir. 
Köylü sınıfı benim bel keıniğimdir, di
yor. Amerika ise, ben daha ucuz istib
aal ediyorum, benim de refahmıın bel 
kemiği mahsuli.tımı size aatabilmemdir, 
diyor. 

Görülüyor ki ıneaele bizatihi kabili 
hal deiildir. Ve Avrupa, Aınerikaya 
nazaran daha çok kuvvetli vaziyette
dir. 

Meaelenin bu umumi cepheai hari
cinde bir de zirai - sınai Avrupa nok· 
tasından manzarası vardır. 

Streaa konferansile müstehlik Avru
pa noksanını, kendi malını satabileceği 
Avrupalı memleketlerden almak csaaını 
kabul etmiştir. 

Bu terait dahilinde, Canada Houıe 
konferansının ileri sürdüğü tesviye su
reti ıudur: 

1) Şimali Amerika birletik hükumetle
ri. Kanada, Avusturalya, Arjantin 1929, 
1930, 1931. 1932 zer sahası ve ihrar 
cat yekunu vasatiaine nazaran 1933 ve 
1934 ıenelerinde % IS tenzilat yapım· 
lar. 

2) Tuna havzası, yani Romanya, 
Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya 
1933 te (S2) milyon, 1934 te (SO) mil
yon buıhel ihracat yapsın. 

3) Ruıya bugünkü zer' sahasını ve 
1929, 1930, 1931, 1932 ihracatı vaaatiai-
ni aşmasın.. -

Bunlardan bir ve ikinci kısımlar ü
zerinde anlqmı,Iar, Ruslarla da anlaş
mak üzere imiıler. Yalnız bu anla1ma· 
larm mevkii tatbike geçebilmesi için, 
Avrupalı ithalatçı memleketlerin hüla
aaten berveçhiati sayılan taahhütlere gir
mui icap ediyonnut ki konferansın mev
zuu da budur: 

1) Milli zerriyab teşvikten feragat 
2) Milli zerriyatı himayeden fera

gat 
3) Bu maksatlarla mevzu idari ve 

kanuni tedbirlerden feragat 
4) Gümrük tarifelerini tenzil. 
S) Buğday sarfiyatuu teşvik. 
Konferanaın ilk içtimaında, hemen 

bilaiıtima. iıtirak etıniı olan 27 hükü
met te reserve yapmq ve kısaca bugün
kü politikalarından feragat cdemiye
ceklerini bildirmişlerdir. Y almz laviç
re ve Belçika ve Yunanhlaı son dört 
ıene ithalab vasatisi nispetinde ithala
tı mühafaza etmek suretile bir teminat 
tekli ileri $Ünnüılerdir. 

lngilizlerin cevabı kat'i ve mutlak 
ret mahiyetinde olmuıtur. Fazla ola
rak lnıril;zler niçin buğdayın mevzuu 
bahsedilip unun mevzuu bahsedilmedi
ğini sormuşlar, fakat kat'i cevap alama
mıılardır. Konferanata Türkiye, Lon
dra ıefiri Münir ve ticaret mümessilimiz 
Faik f>.urtoğlu Beyler tarafından tem
sil ediliyor. Bizim cevabımız İse Tür
kiye ithalatçı memleket bulunmadığı ve 
teıis edilmek İstenen anlaşmanın İse, 
sarahaten projede zikredildiği üzere 
ithalatçı memleketler arasında olduğu 
noktai nazarını müdafaa ve hiç bir ta
ahhüt ve kayda giremiyeceğini söyle. 
mittir. 

Vücuda getirilmek istenen §ey bir 
beynelmilel mukavele değil, gentlemen 
agreement denen söz ve imza üzerine 
taahhüt ıeklidir. ihracatçı memleketler 
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YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

ka, baka, dizlerinin üstiillde doğru· ı 
la doğrula haykırdı: 

- Bu, sensin abla! O Hacer sen 
sin Nihal abla 1 
Nihal titriyerek aorduı 

-Nebildin? 
- Söylerken ağlıyordun. Ama 

ağladığını bilmeden ailıyordun. 
Ondan anladım. 

- Kim olursa olsun yavrum. 
T anri kimseyi köyünden, bucağm
aan, anasından insanlıktan ayuma· 
11n. 

- Sen ağlama artık abla! 
- Güldürme beni! Ağlamamak 

olur mu? 
- Sen artık bar kızı olma 1 
- Benim elim de mi? 
- Benim elimde! 
- Şuna bak! Nasıl elinde? 
- Ben küçüğüm ama senden çok 

.cazanıyorum. Sen burada otur. Ben 
kazanayım, beraber burada otura
lım. 

- Sonra sen de barkızı olursun. 
- Ben mi? Olmam. Hayır. Ben 

Yaylalı Mehmet'.in kızıyım! Ba
bam giderken bana öyle dedi, ben 
Yayla kızıyım! 

Bar kızı ile Yayla kızı birbirleri· 
ne sarıldılar. Ate, gibi yanan ya
nakları birbirine yapıftı. ikisi bir
den minderin üstüne yan yıkıldılar 
ve ikisi birden - bu sefer sevinç· 
le - ağlattılar, ağlaştılar, 

Hayat bir katakullidir. 
Dans hastalığı sağalıyordu. 
Tedansan, bar, suvare gala düt· 

künlüğü azalıyordu. 
Herkes sümüklü böcekten daha 

sessiz, daha yavat kabuğuna çeki
liyordu. 

Poker kavları elli liradan yirmi 
be'e dütmüttü. 

Ankaramn ünlü Anadolu lokan
tası dördüncü defa top attı. 

Bar sahiplerinden önce bar kız. 
ları dütünceye vardılar. Hakları 
vardı. Barcılar kazanmak için vis
ki, bar kızları bir lokma ekmek i
çin et satarlar. 
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HİKAYE 
Genç kız tuzağı 

- Cemil, canım sıkılıyor. 
Mua.lli. kumlara uzan.mı§, ıigara .. 

ıından gözlerine aelen dumanları eli 
ile iterek tekrar etti: 

- Cemıl, cannn sıkılıyor. 
Cemil de güneıe kartı kurulanıyor· 

du. Dedi ki: 
- Anlıyorum, burada canın aıkıİı· 

yor. Fakat aöyle ne yapalım? 
Cemil otuz yaılarmda, atlet yapılı 

tatlı bakıılı bir aençti. Kendisinden on 
beı yaı daha küçük gibi ıörünen Mu
alli.'ya baktı. Onu, daha küçükten 
tannnııtı ve birden onun hanını ha-
nımcağız bir kız olduğunu anlayıver· 
miıti. Hem de ııüzel.. 

- Bütün cevabın bu mut 
- Ne yapayım, aualler mi sorayım? 
- Evet. 
- Herhalde bana aöyliyeceğin bir 

ıeyler var. Hepsini de söylemeğe ce• 
o.ret edemiyorsun. 

- Hakikaten iyi anladın. 
- O halde baılıyorum. Niçin canın 

sıkılıyor? 
- Çünkü canım evlenmek iıtiyor. 
- Maıallah, bu yaıta ha? 
- Ne yapayım? 
- Fakat senden toptan bir izdivaç 

mı iıtiyonun, yoksa perakende bir ko
camı? 

Mualla elindeki siırarayı atb ve ya
n kapalı gözlerle delikanlıya baktı: 

- Doğrusu dediğin gibi perakende 
bir koca daha iyi. 

Cemil bakb ki, kız meseleyi ciddi
ye alıyor. Sordu: 

- Kim olacak bu mes'ut adam 7 
- Bil bakalım kim? 
-Biliyorum. 

- Sezai. 
- Amma da yaptın. Adım Mualla 

Sezai olsun, dünyada razı değilim. 
Genç kız bir kahkaha salıverdi: 
-Fakat Sezai fena adam değildir. 

- O değil, o değil .• Keıfet baka· 
lım. 

-Haydar Faruk. 
- O Şehime için yanıp tutuıuyor. 

Bilemedin. Gitti. Üçüncüde de bile
mezsen partiyi kaybedersin. 

-Dur, dur .. Üçüncüyü biraz dÜ§Ü• 
neyim ... Sedat Cezmi değil mi 7 

- Hah, hah, hah, haaah. 
-Bildim mi? 
-Hayır, nafile, zeki değilmitain? 

- Eh öyleyse kim? Düşmanlarım-
dan biri mi? 

-Canım, senin de düımanm olur 
mu hiç? 

- Amma da az veya çok sevdiiim 
insanlar bulunabilir. 

- Bunu sen galiba o kadar aevmez
ıin. 

- Az severim ha! :1 .. 
· Biraz dit,ündü: 0 0 halde niçin onu 

seviyoraun?., > 
- Eeeh, ne yapararn aşk böyledir. 
- Kim bu Allah aıkına aöyle •• 
- Madem ki sen bilemedin, ıöyli· 

yeyİm; Şermi. 
Cemil birden bire doğruldu: 
- Şu turtucunun oğlu mu? 
- Hayır. Turşucunun oğlu değil, 

tüccardan turıucu zade.. Taıhih 

ediniz efendim. 
- işte buna aklım ermedi. Amma da 

zevkin varımı ha .. Bir defa herif ga• 
yet çirkin, surab çökmüı, sonra genç 
değil. Babaaı. 

- Genç değil diyorsun. Senin ya· 
tında var. 

Cemil, genç kızın ta gözlerinin içine 
baktı: ............................................................... 
bieyyi veçhiki.n, yapılacak her türlü 
rezerveleri de kabul ederek müzakere 
yi bitirmek azmindedirler. Ve ne ko
panrlaraa kar sayacaklardır. Çünkü Şi· 
mali Amerika birl91ik hükiımetleri zi. 
raat nazın IS ağustosta sureti kat'iye
de 24 ağustosa kadaı bu mesele halle
dilmediği takdirde resmen damping 
yaparak mevcut iıtoklannı ve yeni se
ne fazla mahsulünü tamamen tasfiye 
edecağini bildirmiştir ki böyle bir mua
ıneleıfen müteessir olacak olanlar, itha· 
!atçı memleketler değil, bilha11a ibra· 
catçı memleketlerdir. 

••• 

Kulübün müfterileri o kadar a· 
zalmıttı ki ha kapanacak, ha ka· 
pandı. 

Şule barı ancak cuma, pazar ge
celeri biraz uyanıyordu. Ötekiler 
sapır sapır. 

Şehir hayatı bu bakımlardan 
normala doğru gidiyordu. 

Yayla kızı Petek' in bile numa
raları ne kadar yepyeni olursa ol· 
sun artık atefini yitirmi,ti. 

Üstat Baha Bey dütünüyordu: 
- Kulübe ağır geliyorum artık. 

Bunu iki ay önceden sezmeli idim. 
Neyse, erenler hot görsün. Mektep 
çocukları için yazıp bestelediğim 
şarkıları satabilirsem beton para e 
lime geçer. Petek'i alır Bursaya 
giderim. Onu Hacer ablanın mek· 
tebine yazdırırım. Ben de Çekir· 
geye çekilirim. Görelim T anri ney· 
ler; neylerse güzel eyler. 

Bar kızı Nihal dütünüyordu: 
- Gündelik petinini kestiler. 

Kalan borçları ödemek için beda
vaya çalıfıyorum. Yayla kızı olma· 
sa ne odanın kirasını verebilece
ğim, ne karnım doyacak. Sarı Ö· 
mer musallat olmasaydı gene ge
çim biraz kolaylaşırdı. Yüz vermİ· 
yorum ki kerataya. Hastalıklı di
yorlar. Beni fitlemif, dışarda İf bul 
duğumu bir görecek olurlarsa o da
kikada "Çankırıkapı,,ya atacaklar. 

- Ben de sana ben aencim deme· 
dim ki .. Ama hiç olmazaa yapım iyi 

- Sen de tuhafsın. Çoluk çocukla 
mı evlendiğimi istiyorsun? 

- Vallahi, bilir misin ne istiyorum 7 
Sen evlenınezsen, daha iyi ederıin. 

-Allah. Allah. 
- Allah. allah yok. Hele o herifle 

evlendiğine hiç razı değilim. 
Cemil, kumun üstündeki paketin· 

den asabi parmaklarla bir aigara çı· 

kardı: 
-Kendisine bundan bahsettin mi? 

Dedi . 
- Daha söylemedim. Ceıaret ede

miyorum. 
- Sana bir ıey ıöyleyim mi? Yalla· 

hi bu fikrinden vaz geçaen isabet <>lur. 
-Bu da tuhaf •. Beyfendinin batın 

için istikbalimi feda edeyim Öyle mi? 
-Haydi budala.. Asli onunla ev• 

lenirsen, istikbalini feda etmiş olursun. 
Zaten ben gidip o herife bir çift aöz 
aöyJİy'eceğim. 

- Ne söyliyeceksin? Kendisi daha 
bir ıey bilmiyor ki .. 

- Ama ben nasıl konuımak lizım
geldiğini bilirim. 

Cemil hiddetle yerinden kalktı ve 
uzaklaftı. 

Mualla bir müddet delikanlının u· 
zaklaşmaaını bekledi ve sonra arka· 
ıından bağırdı: 

-Cemil!. Cemil!. 
Cemil yüzü madeni.leşmiı bir halde 

geri döndü: 

-Daha bir §ey mi aöyliyeceksin? 
- Sen yok muattn? Sen tanıdığım 

adamların hakikaten en aptalı İmİf· 
sin. Otur şuraya! Gözüme bak ve bir 
kelime söyleme. iyi bak gözüme diyo· 
ru.m sana .• Anlayor musun, ben senin .. 
le beraber olmaktan çok meı'udum. 

Annem ve babam beni henüz pek 
genç bulsalar da, en sonunda razı o
lurlar. Bir açlık grevine batlamayayım 
yoksa .• Sen de benimle beraber olmak· 
tan mes'ut musun? 

Cemil genç kızın iki elini tuttu: 
- Sen bana kalbimi söyletmedin ki. 

Dedi. 

.__I _R_A_DY._o_f 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,30 Fransızca ders, Müptedilere manıuı. 
19 Hikmet Riza H. 
19,45 Oıtüdyo uz h.eyeti. 
20,30 Mü.nir Nurettin Bey Y• arkacla,lan. 
21,30 Gramofon 
.&2 Anadolu Ajanıı, Borıa haberleri, ıaat 

ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Salon orkeıtra11. 19: A .. 
laturka saz. 20,15: Ajanı haberleri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21: "Aık etrafmda,. Aılıı:er Strauıı'un opereti 
23: Danı muıikiıi. 23,45: Devamı. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Viyadan nakil. 22,55: Siıan muıikiıi. 24: 
Royal otelinden naklen: Caz muıikiıi. 

ViYANA, 518 m. 
21: Viyana tarkılanndaa. mürekkep bir radro 
popuaisi. 23: Pliklar. 

MlLANO. TORINO, FLORANSA 
20,45: Plak. 21,20: Orkestra. 23: Oda musikisi. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Halk bandoau. 21: Müsahabe. 21,45: Ke 
mao konseri. "fantu:i parçalar,,. 22,15: Taıan· 
ni. 23: Haberler. 

ROMA. 441 m. 
21,05: Pli..k. 21 ,SO: Serenatlar konseri., 
B0KREŞ, 394 m. 

13: Pli.k 14: Orke•tra. 18: öi1e muaikisi. 19,7b 
Rad)'o orkestraaı 20.20: Tasanni. 21: Oda mu~ 
aikisi, 21,45: Harpa solo. 22,10: akıam konseri 

PARIS, 328 m. 
21: Taıanni. 21.35: Muaiki. ve ıür 22,15: Pli.k 

BRSLAU, 325 m. 
21: Operet parçaları. 22,15: Şarlctlı bti1ük kon
ser. 23,25: Tekn.ik. neıriyat. 23,55: P a razitle r 
ile mücadele çareleri. 

----·----
Matbuat tenezzühü 

lstanbul Matbuat Cemiyetinden: 
Adrealerinin malum olmaması dola

yısile 30 ağustos 1933 Matbuat tenez
zühüne alt davetiyelerini henüz alma
mış olan azanın cemiyet merkezine mü
racaatla davetiyelerini almalan rica olu· 
nur. 

Komiser muavini sarının arkadası. 
Yapar mı yapar? Ne yapmalı? Çıl
dırmak itten değil. Diyarbekir tek· 
lifini kabul etsem mi? Orada yeni 
bir bar açılıyormut. Herkes bekle
fİyormu,. Akrepten geçilmez diyor 
lar. Ferhunde Adanada iken duy
mut. insanların ısırmıtı yetmezmif 
gibi bir de akrepler dalasın. Hınzır 
hayat! Olmaz ol! 

Yayla kızı Petek dütünüyordu: 
- Herkese göre göre bir alıt

kınhk geldi. itibar azaldı, günde
lik eksildi. Yemek içmek, yatmak 
giymek hepsi içinde gecede iki ka
ğıt vermeğe batladılar. Bana mı, 
Nihal ablaya mı yeter? Onu da bu 
ay sonu büsbütün kesecekler. De
mek kapı dıtarı ediliyorum. Baha 
Bey ağam Bursaya götürmek isti· 
yor. Ne yaparım orada? Zavallı
nın kendi derdi kendine, bir de 
ben yük olursam ne yapar? Mek
tep diyorlar, bundan iyi mektep 
mi olur. Neler öğrendim neler. Kö
ye dönsem mi ki? 

Birdenbire irkildi. Kafasının i· 
çinden gözbebeklerine doğru atet
ten, ağıdan çizilmit sorgu itareti 
uzandı: 

Hangi köye? 
Yaylaya mı? Yaylada kim kal

dı? Tek gözlü damı bile çökmüt
tü. Kılıçlara mı? Emüt nine elin-

1 l.taa))al Beledlye•l llAalan ' İstanbul belediyesinden: Matbaamız için lüzumu olan 37 
Top zamklı kağıtla 25 kilo renkli mürekkep açık münakasaya 
konulmuştur. İsteyenler şartnameyi almak için her gün Leva
zım müdürlüğüne münakasaya gİrmek için de 34 liralık temi
nat makbuz veya mektubu ile ihale gÜnÜ olan 31 Ağustos per 
şembe gÜnÜ saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelidirler. (3983) 

TİCARET İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜÔÜNDEN: 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabe,;i hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli 
kanun hükümlerine göre Yan·gm sigorta muamelatile iştigal eylemek üzere tee
cil edilmiş olan e.:nclıi sigorta şirketler in&n (K.omparti Daesümnıı Jeneral. • 
Companie D'Assuracnces Generales) .sigorta şirketinin Türkiye umumi vekili haiz 
olduğu salahiyete binaen bu kere müracaatla kendisinin gaybubeti esnasında ha· 
iz olduğu salahiyetlerin kaffesini istimal<. mezun olmak ve şirket namına yapaca· 
ğı işlerden doğacak davalarda .bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüıı.cü 
şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere şirket memurlarından Osman Fikri B<:yi 
yerın,, vekil tayin ey.ladiğini biLdimıiş ve liğımgelen vesikayı verıni~tir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. (6749) 

Ekmek ilanı 
İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünddn: 

İstanbul Ziraat mektebinin dokuz aylık ihtiyacı olan ek· 
mek kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve 26-9-933 
tarihine müsadif salı günü 11aa t 15 te ihalesinin icrası takar
rür etmiştir. Talipler şeraiti görmek için her gÜn ve iştirak 
için de teminat parasile birlikte yevmi mezkiirda İstanbul Ma 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil Ziraat Mektebi mübayaat komisyonuna müracaat
ları. .....ı. ı ( 4455) 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğündenı 
Fmıl No E,yanın cinai Kap adedi Kıymeti 

Lira Kun11 
13 Yazıhaneler, masalar ve 851 4975 83 

sair tahta e'ya 

14 Kağıtlar, zarflar, mukav 993 8350 19 
valar, sicimler, ve saire 

Yukarıda yazılı eşya gÜmrük resmi aranılmaksızın 26-8-
933 tarihinde 1 inci kalem açık arttırma, 2 inci kalem kapalı 
zarf usulile müzayedeye konulmuştu. 1 inci kaleme verilen be6 
del haddi layik görülmediğinden ve ikinci kalem için talip zu. 
hur etmediğinden her ikisi 2 E ylul 933 cumartesi gÜnÜ saat 
16 da eslci ilanlarımız şeraiti dairesinde birincisi açık arttır
ma ve ikincisi kapalı zarf usulile tekrar müzayedeye çıkarıl
mıştır. İstekliler sözü geçen gÜn ve saatte kıymetlerinin yüzd& 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçelerini hamilen Başmüdür
lükte müteşekkil satış komisyonuna müracaatları lazımdır. 
Bu eşyaya ait şartname Başın üdürlüğümüzden alınabileceği 
gibi eşyaları d a müzayede gÜ nüne kadar gÜmrüklerde göre· 
bilirler. (4453) 

DAKTİLO 
ARANIYOR . 

Türkçeden almancaya ve almancaıdan 
türkçeye tahrir ve tercümeye muktıedir 
ve almanca mükalemeye bihakkin vakıf 
bir daktiloya ihtiyaç vardır. Franaızca 
bilmek sebebi tercihtir. Talip o.!anlarm 
Karaağaç Zümreza.de A. Şakir Türk Sa· 
nayii Harbiye ve Madeniye fabrikasına 
müracaatları. 

Telefon: 43214. (6721) 

SATILIK 
FABRiKA 

Eskişehi~de gayet iyi muhafaza edil
miş ve tesisatı ile birlikte bir atölye ve 
fabrika veyahut yalnız fabrika binası 
satılıktır. Tali;p olanların sarih malü
mat almak için (R.V. 46) numara ile İs
tanbul 176 N o. lu posta kutusu adresine 
müracaat etmeleri mercudur. (6748) 

Davet 
Milli Türk Talebe Birıliğinden: 
30 Ağustos bayramı münasebetile ya 

pılacak olan merasime iştir.ık etmek üze 
re arkadaşların Üniversite bahçesinde 
aaat 10 da Birlik bayrağı altında to,plan· 
maları ilin olunur. 

Asrın umdeai "M 1 L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 

3 a7lıiı 
8 • 12 n 

Türkira için 
L. K . 
4-
7 50 

14 -

Hariç için 
L. K. 
8-
14-
28-

Gelen evrak aeri •erilmez.- Müddeti 
geçen n.ütha1ar 10 kuruıtur.- Gazete •• 
matbaaya ait itler için müd.iriyete mÜ· 
racaat edilir. Cazet9111iz ili.nların. m"'11· 
,İyetini kabul etme%. 

BUGONKO HAVA 
T C • • ""/etil.köy rasat merkez.inden aldıinnn: ayyare emıyetıne malÜmata Da%Uan bu1Ün ..... aÇ<k ••fi• 

L 
ma istikametlerinden hafi.f rü.r:si.rh de-

yardım .. m edecektir. 1 
27-8-933 tarih.inde ha•• tazyiki 761 mi-

vafan borcudur 1 limitre, en fazla sıcalı:lık 26 en az aıcak· 
lık 16 derece idi. 

·e;;;!!;;;;;;;;;!!!!i!;ı;;;;;;;;ı;;iiiii!iiiiô!Eii'iB.W : illl ...................... ... 

dekini avucundakini alıverecekti. 
"Anana gül gibi baktım,, diye. 
Şimdiye kadar gönderdiği parala
rın çoğunu iç etmitlerdi. Halbuki 
annesi öleli çok olmu,muf ta ona 
neden sonra haber verdiler. Artık 
hizmetçiliğe de gidemezdi. Hangi 
kapı, barda göbek atan küçük kıza 
açılır. Eskiden kapısında çalıtıp 
dayak yediği müdürün hanımı Rü
küt hanım bile bir cuma gecesi 
bara gelmit te dememit mi idi: 
Tam yerini bulmut kaltak! 
Şu köse herifin dediğini yapsa 

mi ki? Yaparsa iyi mola ?Zengin gö 
rünüyor. Dili de bakıtı da tatlı. 
Ben seni lstanbula götüreyim, o
rada hem daha çok kazanırsın hem 
büyük artist olursun, demitti. Hele 
ayın sonu gelsin. 

Ostat Baha Bey dütündüklerini 
yapmak için sokağa çıktı. Maarif 
Vekili Mustafa Necati Beyin odası 
tıka basa dolu idi. Necati Bey fır
ladı. Elinden tuttu. Yanına oturt· 
tu. 

-Neredesin be yahu üstat? 
- Halimle halleniyorum. 
- Bizim kız Ceki Koğan ne ya· 

pıyor? Hele fU sigarayı yak. Bak 
ne çok ifim var. Ama timdi hepsi· 
ni bitiririm. Vay canına! Şu hayat 
bir katakulli be! Şey, Salih ağa! 
Sen hiç üzülme, hemen köyüne git, 

iki ay sonunda bet dershaneli mek 
tep binanız hazır. Sen de Kamil E
fendi! O çocukları eylülde bana 
gönder. Parasız yatı mektebine 
koyacağım. Osman dayı ! Nasıl 7 
Muallimlerinizden hotnut musu
nuz? Elbette ho,nutsunuz. Tabii. 
Onlar inkılap nesli be! T uttul<ları
m koparırlar. irfan Bey al 'u pa· 
rayı, dün gelen dul kadın bugün 
gelecek. Ona ver. Temmuza kadar 
sabretsin. Kızını İstediği muallim
liğe göndereceğim. Zaten çalı,kan• 
dır o. Bu sene birincilikle çıkacağı 
nı umuyorum •• E ••.• y! demek üsta
dım, sen yayla kızını alıp •••• 
Ver elini Yetil Buraa! Ya
tamaaını bilirsin veuelam. Y oo .. 
Yüzünü burutturma! Yatamasını 
bilmek demek dört batı mamur 
Yllfamak demek değildir. Geldiği 
gibi, olduğu gibi yqamak demek
tir. Buna katakulli demifler. Müt
tetar Bey! Kız Enstitüaünün plin
ları bitti mi? Yayla kızını oraya 
yerleftİrelim. Hele ağız tadile bir 
bitsin. 

Gene karnıma bir sancı seldi. 
Ba,ımda bir ağırlık var. Bizim 
profesöre sordum. Bir teyin yok, 
dedi. Demir gibisin. öyleyse çalı
talım. Allo! AUo! Cevat Beyi Bu 
hafta yapısı bitecek kaç yatı mek-

( Devamı var) 
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Aydında bir hırsızlık Van gölünde nakliyat Ayd ,nda sebze to !ugu-
AYDIN, (Milliyet) -Aydında VAN, - Van gölü Türkiyenin AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

Park önünde tüccardan Hasan Ki.- küçük Marmara denizidir. Gölde bu sene sebze pek boldur. Bahçe
ınil Beyin evine hırsız girmit ve bilhassa nakliyatta ve balıkçılıktan vanlarımız lstanbuldan getirdik
çok kıymetli efyalar çalmıtbr. istifade edilmektedir. Göl işletme !eri cins tohumlarla sebze cinsleri-

Haııan Ki.mil Bey geçen hafta müdürlüğünün varidatı her gün bir ni bilhassa patlıcan ve büberleri 
cuma günü lzmire gitmiftİ. Evvel- az daha artmakta, yeni nakil vası çok ıslah etmişlerdir. Bahçevanla-
ki gün dönütünde evinin üıt kat- taları, motorlu merakip ve romor- rin sergisinde tanesi bir, bir buçuk 
taki odanın kapısının kırıldığını körler de gölde ticaretin inkişafını okkalık topan ve ikisi bir okkalık 
Ve etyalarının altüıt edildiğini mucip olmaktadır. uzun patlıcanlar ve şimdiye kadar 
görmüt ve zabıtaya haber vermit- Bir !:aki yakalandı Aydında görülmiyen iri büberlere 
tir. T raıtlanmaktadır. Fakat fiyatler çok 

Hırsızlar bir çok halılar içinde SÖKE - Söke zabıtası Hasan ucuzdur. Pazar günleri 20 - 25 ku-
3 tane kıymetli ve ipekli halıyı oğlu Ali iıminde azılı bir şaki ile ru!la bir aile bir haftalık sebze ih-
atırmıtlar ve Haıan Ki.mil Beyin bu adama yataklık edenleri yaka- tiyacını temin etmektedir. 
Ve aileıinin bir kaç takım elbise- lamıt ve yüksek bir muvaffakıyet Bandırmada ekmek ucuzladı 
!erile konsol içinde buldukları kıy- elde etmiştir. 
ınetli eşyaları almıtlardır. Hasan oğlu Ali senelerce dağlar BANDIRMA, (Milliyet) - Za-

da kalmıf, bir çok çadırları ve köy- bire fiatlerinin ıon günlerde düt-
Aydın • Çine yolu leri basarak onun, bunun servetini künlüğünü gören Belediyemiz, ek-

A YDIN, (Milliyet) - Aydın gasbetmittir. Şakinin üzerinde bir mek fiatlerinde birer kuruş noksa-
Çine yolunun Aydından 4 üncü çok tabancalar ve altınlar da bu- nına narh vermiş ve bugünden iti-
kilometreden itibaren yapılan 11 lunmuttur. Zabıtaca şakinin ifade haren, 8 kuruşa satılan birinci ek-
kilometrelik kısmın muvakkat ka- si zaptedilmi• ve şimdiye kadar ka mek 7 kuruşa, 6 kuruşa satılan har 
hulünü yapmak üzere İzmir batmü- ranlık kalan bir çok cinayetlerin ..ı cı ekmeğin kilosu 5 kuruşa satılma-
hendis Emin Bey tebrimize gel- nahtarları ele geçirilmittir. Bu a- ğa başlanmıttır. 
ıtıiftir. Emin Bey yolu tetkik ede- dam ayni zamanda bir çok cinayet Belediye heyetinin bu musip ka-
rek iyi bulmuf ve muvakkat ka- !erin faili olduğu da itiraf etıni,. rarı fukara ve orta halli halkı se-
buJ muamelesi yapılmıftır. tir. vindirmiftir. 
""=----· ~-============================================~==================~ 

Dünkü yarışlar 
(Başı 1 inci sahifede) 

külmüttür. Kaza etrafında aldığımız 
tnaliimat ıudur: 

Orta tedrisat 
Kadrosu 

Büyük devletlerin 
Hudutlarında 1 

Müsabakalara biraz geç baılanımş
lır. Saat dörtte yanıa baılanmak üzere 
YÜzücüler motöre davet edilmiştir. 

Cümhuriyet gazetesinin kiraladığı 
Iı ismindeki motöre yüzme müsabaka
"na ittirak eden 8 Hanım, hakem he
Yeti, 3 bahriye zabiti, yanıı idare eden 
doktor Mustafa Hululİ Bey, Cümhuri
Yet gazetesinden hakem Sait, Ihsan, 
Mehmet Beylerle foto muhabiri Faik 
Bey, daktilo ismet Hanım ve kardeşi; 
l.ir Alman kadını, iki hademe, doktor 
8eyin bir arkadatı ve bir iki genç bey .. 
binmiılerdi. Motörde tamam (29) kiti 
"ardı ve bir simitten baıka can kurta
l'an bulunmuyordu. 

Saat 4,10 da motör sahilden 1500 
ll>etre açılmıştı. Yüzücüler hazırlan
d., Motörün gübeftesi üzerinde toplan
dılar. Silah atıldı. Yarıta başlandı. 

8 yüzücünün bir anda denize a.bl· 
tnasile beraber motör müvazenesioi kay .. 
betti. Sancak tarafına doğru kapak
landı. Bir iki dakika içinde kayboldu 
"e motörde bulunan 21 hanım ve bey 
ile oluyoruz derneğe vakit kalmadan 
lramilen denize döküldüler. 

Kazazedeler o esnada oradan geç
ll>ekte olan bir tenezzüh motörii- ile 
liınan kumandanlığına ait hususi bir 
llıotör tarafından muhakkak bir ölüm
den kurtanlmıılar ve büyük bir faciıı-
1\ın bu suretle önüne geçilmiştir. Ka
~edelere büyük geçmit olsun .. 

Kazanın vukuunu göremiyen yüzü
cüler yarıfa devam etmişlerdir. Birin
~i F enttbahçe klübünden Leyla Hanım, 
İ1rinci I. S. K. dar. Matmazel Ena, ü
çüncü de Cavidan Hanım gelmiştir. 

Dünkü tenis müsabakaları 
Tarabyada Summerpalas kortların

da Tokatlıyan kupaıı turnuvasına dün 
de devam edilmitlir. Dii'nkü müsaba
kalar turnuvanın "kardöfina1i,, oldu
ğu için oldukça ehemmiyetliydi. 

Alınan neticeler ıun\ardır: 
Tek Hanımlar: 
Meli. Kolbokoreai, Mme. Seygere 

hükmen galip. Melle. Acemiyan, M!le. 
l'l. Kolbokoreıiye 6 2, 6/ 1 galip. Mile 
l'ool, Mile. Sa.ime 6/ 4, 6 / 4 galip. 
Mnıc. Grodetski , Mile. Z. Kalbokore
ıiye 6/ 1, 61 O galip. M!le. Pool, MJle. 
~odvara 6/ 2, 6/ 2 galip. Mme. Kastel
tıo, Mile. Zarifiye 7 5, 6 / 0 galip. MIJe 
l'ooJ, Mme. Kastelnoya 7 / 5, 6/ 0 galip. 

Tek erkeklerde: 
. Suat, Semih Süreyyaya 7-5, 6-0 ga
lıp. Mehmet Karakaı, Davide bükmen 
talip. Trebugof, Maııidaya 7-5, 6-0 ga
lip, Şirinyan, Kolinse 6-0, 6-2 galip. 

Çift erkekler: 
Bins, F orost çifti, B. Kalbokoresi ve 

Mango çiftine 6-1, 6-4 galip. Trebuu
t,<>f - Davit çifti, Ohansiyan - Dr, ismet 
lıftine hükmen talip. Şirinyan - Kara· 
""' çifti Necmi ve arkadaşına hükmen 
talip. 

Muhtelit çift: 
Mme. Grodenıki - Karakat çifti, 

~ile. Salem - Fokas çiftine 6-1, 6-1 ga
ıp. Mile Borçkay - Kolinı çifti, Mme 
"e M. Seygere hükmen galip. Mme Ho-
0"eri - Bina çifti, Mile Mançeri ve Hal
Pel'n çiftine 6-4, 6-3 galip. 
. Turnuvanın aömifana1i cumaya. 
fınali de pazara yapılacaktır. 

Ordıldamag 

..._ ORDU, 27 (!Milliyet) - Bugün Or
;_~_Gençler yurdu takımile Samsun 'Spor 
""'1lDI araıında heyecanlı bir maç ya
t;ılınııtır. Neticede Ordulular üçe kartı 
1 layı ile Somsunlulan mağlup ehnit
... dir, 

Hususi vapurla~ 
(Başı 1 inci sahifede) 

~ İçin bir kaç hususi vapur kiralıya
tır. 

Vapurların takdiri kıymetine gelin
~;. komiıyondaki lngiliz Loidi .IMlıter 
~ıt, bugün V amadan dönecektir. Ko

~ıyo':' perıembe gününe kadar vapur
ara bıçtiği kıymetleri tebliğe kanunen 
llıecbur bulunmaktadır. 
dıı Diğer taraftan limanlanmız arasın-

tatbik edilmek üzere hazırlanan yük 
"e eıya tarifeleri ile deniz yollan pro
~~amı da cuma gününden itibaren tat· 
<>ika b&Jlanacaktır. 

Yük tarifeleri ile deni:cyolları pro-

(Başı 1 inci sahifede) Askeri faaliyet var 
(Başı 1 inci sahifede) 1 

temin edebilmiıtir. O da Emirganda
drr. Binaenaleyh bu ıene Emirgi.nda 
bir ortamektep açılacaktır. Haydar
paıadaki Tıp Fakülteıi binasında da 
bir lise açılacaktı. Fakat binanın ci
hetiaidiyeti yüzünden ihtilaf çıkmıı
tır. Burasını Sıhhiye Vekaleti, Maarif 
Vekiletine vermemektedir. Kaırmpa .. 
ıada, Bakırköyünde açılacak orta
mektepler de bina bulunamadığı için 
bu sene kalmııtır. Önümüzdeki sene 
ba,ında buralarda birer ortamektep 
açılması için çaJı,ılacaktır. 

ltalyan manevraları 1 

Şehrimizde b"zı mektenler de bina• 
larmı değiıtirrnislerdir. lstanbul Kız 
Lisesi Şehzadebatından Cağaloğluna 
Erkek Muallim mektebi binasına la· 
'ınmıtlır. lstanbul Erkek Lisesi eski 
Düyunuumumiye bin- l "l& tasmmıştır. 

Erkek Muallim mektebi de bir peda
goji sınıfı ili.veAile latanbul Erkek li
sesine ilhak edilmiıtir. 

Lise ve ortamekteplere talebe kayıt 

GRASSIO, 27 (A. A.) - lıalyada, 
Stefani Ajansı bildiriyor: 

Büyük manevraların aonuncuıu bu
gün yapılmıthr. Kral ile M. Musaolini 
Mombarrçarade son manevralarda ha
zır bulunmuılardır. Müteakıben kral . 
Bric Pedaggeraye gitınit, bütün aske
ri kuvvetler erk&nı tarafından kartı· 
lanmııtır. Kral oradan yazlık ikamet
gahları olan Santanna Valadieri'ye git 
miştir. 

Bu esnada Santanna Valdieri'de 
manevralara iftirak etmi§ olan iki bin 
zabit toplanmııtır. Bu toplantıda Müa 
temlekit, Bahriye, Hava itleri Nazrr
lan ile mareıa.Jler ve Harbiye Miiste
§an da bulunmuştur. Manevra.lan İ• 
dare ebnit olan kuınandanın raporu 
ile iki taraf kumandanlannın raporla· 
n okunduktan ııonra erkiniharbiye re
isi muhtelif meselelere ait tetkikatı 

ve kabulü batlamı.tır. Kayıt ve ka
bul bu ay ıonuna kadar deva mede
cektir. Bu aene ilkmektepler fazla 
mezun verd i ği için ortamekteplere 
fazla tehacüm vardır. Bütün talebe
nin mekteplere yerlettirilmesi icin 
Maarif Vekaleti icap eden tedbirleri 
ittihaz etıniıtir. Mektepsiz çocuk kal
mıyacaktır. Maarif Vekaleti ortamek
leplere 150 leyli meccani talebe a.la- 1 
caktır. Bunların müsabaka imtihanla
n ey!ulün dokuzunda Kabataı ve E
renköy Kız liselerinde yapılacaktır. 
Muayyen yerlerdeki mekteplere fazla 
tehacüm olmaması için her semtteki 
ortamektep ve liselere hangi semtle .. 
rin talebeleri alınacaiiı tespit edilmit
tir. ihtiyaç niıpetinde sınıflara şube
ler ili.ve edilecektir. Bu sene Galata
saray liaeaine nehari ta.lehe kaydedil
miyecek, yalnız leyli alınacaktır. Bu· 
na da sebep kadronun ' dolmuı olma
sıdır. 

Lise, orta ve muallim mekteplerin
de tedrisata 11 eyJulde başlanacak
tır. Bu mekteplerde sınıf ve bakalor
ya ikmal imtihanlan eylulün ikisin
de baılıyacak, bir hafta devam ede· 
cektir. 

Bu ıene Maarif Vekileti lise mezun .. 
larından 70 genci muhtelif ilimler tah
sili için müSabaka imtihanı ile Avru
paya gönderecektir. Müsabaka imti
hanı eylulün dokuzunda liselerde ya
pılacaktır. 

Bu sene lıtanbul ilk tedriaa kadro
ıunda eaa&lı değişiklik yoktur. Ana
doludan latanbula nakil icin bir kaç 
yüz ilk tedrisat hocası müracaat et
mişse de münhal olm"dığından bu 
müracaatlar iı'af edilemiyecektir. 
Şehir içinde de nakli ve becayiılerini 
iıtiyen üç yüz i,JJanektep hocası var
dır. Bu nakiller de imkan nispetinde 
yapılabilecektir. ilk tedrisat kadruau
na bu aene yeniden girecek genç mu
allimler yoktur. Muallim mektepleri
nin altı sınıfa çıkarılması dolayıaile 
MuaUim mektepleri bu ıene mezun 
vermemiştir. 

Bu af'ne ilkmekteplere gr-c;en sene
den daha fazla talebe kaydedileceği 
anlaşılmaktadır. Gçf'n sene ilkmekt .. ,, 
Jerin birinci sınıfına latanbu1 Ma>lrİ f 
Müdürlüğü mıntakası dahilinde 
(10523) talebe kaydedilmiati. Bu se
ne bu rakkamın on beş bini bulacaP:ı 
kuvvetle tahmin edilmektedir. Maarif 
Müdürlüğü bütün müracaatları kabul 
edecektir. Bunun İçin tedbirler alın
mıştır. Tahsil çağma gelmit hiç bir 
çocuk mektepsiz kalmıvacaktır. Bu 
sene 1926 do~mlular ilkmekteı>lere 
kabul edilecektir. 1927 doi<umlular
dan da ırösteri•Iİ olanl,.r kadro nisne
tinde a.lınacak! ... rdl1'. Maarif Müdür
lüğü ... hrin muhtelif yerlerinde bu se
ne 8 ilkmektep daha ~çmaktadır. 
. .......................................................... -
gramı vekaletin tasdikine iktiran ehniı
ti. Yolcu tarifeleri de vekaletin tasdi
kine iktiran etmiş ve dün vekalet kabo
taj şubeıi müdürü Ayetullah Bey tara
fından Ankaradan getirilmiıtir. Mute
dil olarak hazırlanan yeni tarifeler, reı
mi gazetede neşredilmek üzeredir. 

Tarife komisyonu, dün öğleden son
ra Deniz ve Hava müsteşarı Sadullah 
Beyin riyasetind'e içtimaını yapm1ş ve 
aza tarafından hazırla.">'ln tarifeler ım
zalanmıştır. 

M. Mussolini manevralarda . • 

hüli.sa etmİ§, efradın kuvveimaneviye 
sini, Duçe ile Faıist Fırkanın icraatını 
methüsena ebniştir. 

Bundan sonra M. Muasolini zabitle
ri ve kıtaatı methederek bu aeneki 
manevraların her bakım.dan eski ma
nevralara faik olduğunu, badema ma .. 
nevra müddetlerinin daha uzun ıüre
ceğini ve gelecek ıeneki manevralara 
yüz bin kitinin ittirak edeceğini söy .. 
lemiştir. 

Fransız hudutlarında .• 

PARIS, 27 (A. A.) - Havas Ajaı:.-
11 bildiriyor: Son zamanlarda yapılmı§ 
olan müdafaa itlerini tefti§ etmek ü
zere bugün Pariaten Loren hududuna 
gidecek olan M. Daladier Petil Pari
sien gazetesinin bir muharririne §U 

beyanatta bulunmuıtur: 
"- Müdafaa sistemimizin tmamile 

müessir olması için ittihaz ettiğimiz 
tedbirlerin ne auretle tatbik edilmekte 
olduğunu bizzat görmiye gidiyimım. 

'jKalkan yerindedir ve iyi maden
dendir. Memleketin artık endİ§eye 
düımesine mahal yoktur. Biz yalnız 
sulh ve aıayif istiyoruz. Misli görül
memi§ uzun ve feci bir harpten galip 
çıkan hiç bir millet Avrupanın nzlaıı
ma siyaseti için bizim kadar fedakar
lıklarda bulunmut değildir. Halihazır 
daki müşküller ne olursa olsun biz bey 
nelmileıl letrikimesai usullerini hali
sane tatbik etmeğe karar verdik.Ken
di hürriyetimizi bizzat tanzim etmek 
te vazifemizdir. Bizim bu hürriyeti 
temin etmiye kudretimiz olrfuğu ne 
kadar malum olursa bu hürriyete o 
derece riayet edilir .. 

11Avrupa hayatının nizımı olan Mil
letler Cemiyeti ile La Haye Divanının 
kararlarına herkeıi riayet ettinniye 
de çalışmamız lazımdır. Bu kararlar 
Avuıturyanın ıiyaıi ve iktısadi istik .. 
!ilinin muhafazasını amirdir. Biz. bu 
istiklali lemine azmettik. Daha k5-
çük nüfus daha az ve daha az kuvvet
li devletler serbest yaıamak hususun· 
da nüfus ve arazice kendilerinden bü
yük olan devletlerin malik old'l.klan 
ayni haklara malik olmalıdırlar. 

«Taleyrad'ın sözü doğrudur: 
«Fransa adaletine ve menfaatin dev

letlere göre başka olmasını aala iate
miyecek bir vazjyettedir. Ayni zaman .. 
da Fran!a, kendi hususi menfaatini 
umumun menfaati demek olan adale-
tİn haricinde aramaz.,, 

A O 

Asurı ısyanı 
(Başı 1 inci sahifede) 

sıtasile asilere attığı beyanname- , , 
lerde teslim ve itaat etmeleri i
çin 60 saat mühlet vermiftir. 
Beyannamelerde asilere emre i
taat etmedikleri takdirde hakla 
rında çok 'iddetli muamele yapı 
lacağı da ayrıca ihtar olunmuş
tur. 

Bu emir ve ihtarlar üzerine 
hükfunete 400 kadar Asuri tes
lim olmu,tur. 

Bununla beraber asilerden ev 
vela 200 kişilik bir grup hudu
dun Zaho yolunda Türk hududu 
nu geçmek teşebbüsünde bulun
muf ise de karakollarımızdan 
mukavemet görmüş, mitralyöz a 
tefile mukabele edilmif, 30 ölü 
vererek kaçmıtlardır. 

Bu vakadan batka' 11 Ağus
tosta 100 kişilik bir Asuri kafi
lesi gene hududumuzu geçmiş
ler ve silah ta teslim etmedikle
rinden askerlerimizle müsademe 
vukua gelmiş ve 20 maktul vere 
rek kaçmıflardır. · 

Kovulan patrik ne diyor? 

Irak hükfuneti tarafından ko
vulan Asuri patriki halen Kıbrıs 
adasında Nikosyadadır. Patrik 
Mari,mon Irak hükumeti aleyhi
ne şiddetli bir lisan kullanmak
tadır ve Seme!' de 325 kadın ve 
çocuğun, diğer bazı yerlerde de 
500 den fazla Asurinin katliam 
edildiğini iddia etmektedir. 

Şeref ve vazife icabına göre 
Diğer taraftan Irak hükfuneti 

de Asurilerin katliam edilmedik 
lerini iddia etmektedir. Hüku
met Asuriler aleyhine katliam 
hareketi vuku bulınadığını be -
yan etmekte ve {feref ve vazife 
icabatına göre hareket ederek 
muzaffer olan lrak askerlerini" 
Hağdatta da kartılamağa hazır.

1 !anmaktadır. 
.. ..-~~;;;;3!~3"!53111!!8~ 

Sporcularımızın 
Muvaffakıyetleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
timiz erkanı hakkındaki duygu ve mu
habbetlerini de bildirmiştir. 

Batvekil PBfa Hazretleri, bu izaha
b dinledikten sonra, heyetimizin apor 
sahasındaki muvaffalayetlerinden, Türk 
- Sovyet dostluğunu teyit ve takviye 
edici çok dikkatli ve takd;re pyan ha
reketlerinden, Sovyet halk ve aporcu
l~ının heyetimize kartı gösterdikleri 
alaka ve aamimiyetten bilhassa hükiı
met erkanının iki millet ve memleketin 
büyük doıtluğunu bir kere daha teyit 
ve kuvvetlendirecek kıymetli alikala
nndan ve 1nüteaddit beyanatlanndan 
çok memnun kaldığını bildinniıler ve 
Cevdet Kerim Beye teşekkür etmiş
lerdir. 

-----o,__ __ 

Zabıta için 
Yeni tedbirler 

(Başi 1 inci sahifede) 
ve ceza uaulü muhakemeleri tatbikata. 
ile idareye ait kanunlar karakol vazi-

' feleri, meslek ve fili hizmet, parmak i-
zi ve fotoğraf, yazı usulleri, belediye 

Emnıyeti Umumiye Müdürü 
Tevfik Hadi Bey 

\ 
/ 

zabıtası, ve beden terbiyesi dersleri... 
den ibarettir. 

Istanbul Polis mektebinden bu aene 
136 efendi mezun olmuıtur. 

Yeni zabıta memurlarımız, müret
tep oldukları mahallere peyderpey aev
kedilmektedir. 1 eyliılden itibaren mek
tepte yeni aene tedrisatına b&Jlana
c:a1ctır. Bu ıeneden itibaren poliı mek
tebinin talebe mevcudu (200) e ibliğ 
edilmiıtir. Bunun (150) ıini, polia ko
miser ve memurlan geriye kalan (50) 
ıi de meslekten yetiımemiı talipler tet
lril edecektir. 

Dün, polis mektebinde, talebe kayt 
ve kabul komisyonu toplanarak müra
caat eden talifılerin evrakını tetkik et
mittir. 

Polis mektebine girmek üzere mü
racaat edenlerden orta tahsilini ikmal 
edenler, ve evvelce jandarma hizme
tinde çavuıluğa tErfİ etmiı olanlar ter
cihan almınakta:lır. 

ı · st. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 1 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 2400 kilo Sade yağı 7 -9-
933 perşembe günü saat 15 
den 15,:$0 za kadar aleni mü· 
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen· 
lerin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinde te· 
minatlarile Merkez Kuman· 
danlığı Satın alma komisyo· 
nunda hazır bulunmaları. 
(167) (4047) 5427 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat ih· 
tiyacı için dokuz bin kilo sa· 
bun 7 -9-933 perşembe günü 
saat 16 dan 16,30 za kadara
leni münakasa ile satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin her gün ve müna
kasaya gireceklerin teminatla
rile birlikte belli saatinde Mer· 
kez Kumandanlığı Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma· 
ları. (166) (4048) 

5428 
• • • 

Merkez kumandanlığına mer 
but kıt' at ve müessesat ihtiya
cı için üç bin kilo kuru üzüm 
7-9-933 perşembe günü saat 
16,30 dan 11 ye kadar aleni 
münakasa suretile satın alına
caktır. Şartnamesini görmek 
İstt-yenlerin her gün ve müna
kasaya gireceİ<lerin teminatı 
evveliyelerile birlikte belli sa
atinde Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları.(165) (4049) 

5429 
• •• 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin altı bin kilo pirinç aleni 
ınünakasa ile alınacaktır. İha
lesi 4-9-933 pazartesi günü 
saat 15 de yapılacaktır. Talip
lerin şartnamesini görmek Ü· 

zere her gün ve münakasa gü
nü belli saatinde taminatlarile 
Tophanede Merkez Kuman
danlığı Satınalma komisyonu· 
na gelmeleri. (176) (4070) 

5431 ...... 
Harb\ye mektebi ihtiyacı i

çin 338400 kilo saman kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 4-9-
933 pazartesi günü saat 14 de 
yapılacaktır. Taliplerin şartna 
mesini görmek üzere her gün 
ve münakasa günü belli saatin 
den evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Satınalma 
Komisyonuna vermeleri. 
(174) 4072) 5432 

Harbiye mektebi için alına
cak 850 ton lavamarin kömü
rüne verilen fiat pahalı oldu
ğundan 4 eylfil 933 pazartesi 
günü saat 14,30 dan 15 e ka
dar pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için her gün ve pazarlı 
ğa girişeceklerin belli saatinde 
Komisyonda hazır bulunmala· 
rı. (213) 4234) 

5703 
• * * 

Harbiye ve merbutu mektep
lerin 65000 kilo koyun 6000 
kilo kuzu ve 20000 kilo sığır 
etine verilen fiatlar pahalı gö
rüldüğünden pazarlıkla alma· 
caktır. Pazarlığı 2 eylfil 933 
cumartesi günü saat 14-15 ka 
dar yapdacaktır. Taliplerin 
§l!rtnamesini görmek üzere 
her gün ve belli saatte teminat 
larile Tophanede Merkez Satın 
Alma komisyonuna gelmeleri. 
5704 (4271) !220) 

••• 
Kuleli Askeri Lisesi için mü 

nakasa ile alınacak 1700 adet 
yastık yüzü ile 1700 adet ya 
tak çarşafına verilen fiat paha 
lı görüldüğünden 6-9-933 çar 
şamba günü saat 15 ten 15,30 

kadar pazarlıkla satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün ve pazarlığa girecek 
lerin belli saatinde Tophanede 
Merkez K. Satın alma komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 
58080 (4297) !228) 

••• 
Harbiye mektebi için bin 

kilo benzin 28-8-933 pazarte
si günü saat 14,30 dan 15 ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. Şe
raiti öğrenmek isteyenlerin 
her gün ve taliplerin belli saat 
te teminatlarile Merkez Satın 
alma Komisyonuna gelmele 
ri. (449) (4431) 

5851 ..... 
Harbiye ve merbutu mek -

tepler için 18014 kilo hafif ben 
zin 700 kilo A, 1002 kilo B. v• 
306 kilo C marka mobiloil ya· 
ğı ile 732 kilo gaz yağı kapalı 
zarfla alınacaktır. İhalesi 21-
9-933 perşembe günü saat 14 
te yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektuplan 
nı Tophanede Merkez Satınal
ma komisyonuna vermeleri. 

(251) (4457) 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müeaseaat için 
1500 kilo sirke aleni münakasa 
ile alınacaktır. Münakasası 20. 
9-933 çarşamba günü saat 14 
ten 14,30 a kadar yapılacaktır 
Şartnamesini görmek isteyen· 
lerin her gün ve münakasaya 
gireceklerin belli saatte temi· 
natlariyle Merkez satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

(255) (4461) 

• •• 
Maltepe Askeri Lisesi tale 

helerinin ihtiyacı için alınacak 
200 kilo kaşar peynirinin pa· 
zarlığmd..n verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 31-8-933 per 
şembe günü saat 1 1 den 1 1 ,30 
a kadar pazarlıkla satın alına
caktır. Şartnamesini görecekle. 
rin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin belli saatinde Merkez 
Satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (248) ( 4430) 

••• 
İstanbul Merkez Kumandan 

lığına bağlı kıtaat ve müessesa 
tın 933 teşrinievvelinden 934 
teşrinievveline kadar ihtiyacı 
olan 135,000 kilo sığır eti ka -
palı zarfla alınacaktır. İhalesi 
24-9-933 pazar gÜnü saat 15 
te yapdacaktır. Şeraiti öğren 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatten evvel teklif mektupla
rını komisyona vermeleri. 

(229) (4384) 

••• 
Merkez kumandanlığına 

bağlı kıtaat ve müesseselerin 
933 teşrinievvelinden 934 teıı· 
rinievveline kadar ihtiyacı olan 
250,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla alınacaktır. ihalesi 24-
9-933 pazar günü saat on dört 
te Tophanede Merkez Satınal 
ma komisyonunda yapılacak 
tır. Şeraitini öğrenmek isteyen 
lerine her gÜn ve münakasaya 
gireceklerin belli saatten evvel 
teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. 

(230) ( 4385) 

D OK TO R 
Ruıçuklu Hakkı 

Gelehyrayda Kamıülıı eczahane9i 
karfgmda Saime aokağmda 3 numa

ralı apartımancla 1 numara. 

4904 

Darülaceze Müdürlüğündem 
Ton 
275 Tüvenan Şatnameleri veçhile 
350 Kriple 
Müessese için iktiza eden balada nev'i ve mikdarları yazılı 

Kriple ve Tüvenan maden kömürlerinin aleni münakasaları 
5-9-933 salı günü saat on üç te icra edilecetkir. Taliplerin te· 
minat akçeleriyle müesseseye müracaatları. ( 4449) 

.. 
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1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Bahknirde Askeri Satın Al

ma Komiayonundanı 
Edremitteki Kıt'at ibdyacı 

isin 300,000 kilo un Ye 12,000 
kilo ade yağı kapalı sarfla 
oıilnakaaaya konmuıtur. İha· 
ini 2 eyl\U 933 cumartesi aü· 
nü aaat 11 dedir. Taliplerin 
prtnaıneyi görmelıı: üzere her 
gün ve münakasaya iıtirak e
deceklerin de ihale aüntl Ba
hkeairda Askeri Satın Alma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3239) (3890) 6202 
••• 

Konya Askeri Satın Alma 
IComiayonundan ı 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı i 
çin 426,000 kilo kok kömürü 
kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 2 Eylül 
933 cumartesi günü saat 16 da 
dır. Şartnamesini görmek is
teyenlerin her gün İatanbulda 
3 üncü Kol Ordu Satın Alma 
Komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup
larile birlikte tekliflerinin 
muayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu Satın Alma ko 
misvonuna vermeleri. (3243) 
(3995) 5389 

*** 
K. O. Krt'at ve müeaseaeleri 

le 1. F. Krt'at ve müesseseleri 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 356 ton hamam odunu sa
m alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 933 cumartesi giinü saat 
16 dadır. İsteklilerin şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel te
minatlarile Fındıklıda Oçüncil 
Kol Ordu satın alma komiayo 
nuna müracaatlan. (305) 

(4200) 5588 

• • • 
Çatalca Mat. Mv. Kıt'aları 

ihtiyacı için 90,000 kilo un ka 
pah zarfla münalraaaya kon
muştur. İhalesi 9 &7lül 933 
cumartesi günü aaat 15 tedir. 
İsteklilerin nüınune, evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gUn ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(304) (4201) 5586 

"'"'. 
lkinci süvari fırkası ihtiya 

cı için 12,200 kilo Sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. lhaleai 9 Eylül 933 
cumartesi giinü saat 16,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

(303) (4202) 5587 

"'"'. 
K. O. ya bağlı Kıt'alar ih

tiyacı için 340 ton Un kapa
lı zarfla münakasaya konmuı 
tur. ihalesi 9 Eylül 933 cu
martesi günü saat 14,30 da
dır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 

Milliyet'ln romanı: 29 

>'azan: G. de la FOUCHARDIERE 
Müateıar Girauld • Thonıaa bir gün 

Eatelle'i ziyaret ederek bu haYadialeri 
ıetirmitti. Girault • Thomas ııittikten 
-ra çok müteeaair olan Eatelle kon• 
tun odaama çıktı. 

- Şimdi aeııin için ..., diyorlar, bi
liyor muıun? 

- Biliyonun. • Bırak aöyleainler. , 
Yalnız sen ağzandan bir teY ka9ınna
mıya bak. . Elbet benim de bir bildi· 
ğim var ••. 

Hakikatte Kontla ne bir plan dütil· 
necek, ne de tatbik edecek kabiliyet 
vardı, Fakat ortada Haııenfratz'ın 
planı vardı ya .•• 

Böyle bir ağır aırmt bütün yÜÖnll 
taııyamıyacağmı anlıyan Estelle iti 
Madam Bicard'a açmıya mecbur oldu, 
Şayet bu vak'a bir ay evvel olsaydı 

teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
Satm alma komisyonuna mü 
racaatları. (302) .(4204) 

5588 
• • • 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı i 
çin 280 ton Un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale 
ai 9 Eylül 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi ·görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
ırirmek için o giin ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda üçüncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (301) (4205) 

5589 
••• 

Kırklareli Askeri Satın al 
ma Komisyonundan : 

İkinci Süvari Fırkası ihti 
yacı için 12,200 kilo Sade ya
ğın kapalı zarf usulile müna
kaaası 9 Eylül 933 tarihine 
tesadif eden cumartesi günü 
aaat 15 te İstanbulda Üçüncü 
K. O. ve Kırklarelinde İkinci 
süv~ri Fırkası Satın alına ko 
misyonlarında yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek için her 
gün ve münakasaya iştirak ü
zere o gün ve saatte mezkUr 
komisyonlara müracaat edile 
bilir. Talipleriİı teklifnamele
rile beraber 861 lira muvakkat 
teminat yatırdıklarına dair 
makbuzun verilmesi lazımdır. 

(3237) (4206) 5590 

Danca Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i· 

çin 60,000 kilo arpa, 25,000 
kilo Saman ile 16,000 kilo bul
ğur kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10 eylfil. 
933 pazar aünüdür. İsteklile
rin §&rlnamelerini görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Danca Askeri Satın Al
ma komisyonuna müracaatları 

(3263) (4331) 5736 

** * 
Danca Askeri Satm Alına 

KonüAyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 2,700 kilo Sa~eyağı, 3,500 
kilo F asulya ile 5,000 kilo Tuz 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhaleleri 11 eylfil. 933 
pazartei günüdür. İsteklilerin 
ıartnamelerini görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel Dancada Askeri Satın Al-
ma Komisyonuna müracaatla-
rı. (3264) (4332) 

5737 
•• * 

Danca Askeri Sabn Alma 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 8,000 kilo pirinç, 6,000 ki
lo üzüm ile 6,000 kilo şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 eylul 933 
salı günüdür. İsteklilerin şart
namelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Darıcada Askeri Satın Alma 

Tercüme: Kamran Şerif 

Madam Bicard bu itiraf kar111mda 
zerre kadar istifini bozmaz, aadece kı
zından bir deste iakambil kağıdı iater· 
di. 

Fakat aon ııünlerde, Paris içinde al
b yedi kilometre yol yürüttükten aon
ra onu Terhin aandığmın kapısına ka· 
dar ııötüren ve tiddetli bel ve bacak 
ağnlarile kendini sık sık hatırlatan 
bir tecrübe Üzerine kadıncağızın fal
dan tamamile 11tlo 11yrdmı1h. Müıte· 
rilerinin istikbalini ketfetmek huau
aunda fa.la kal'§ı itimadı berkemal ol
makla beraber kendi heaabına Ye aile
ai heaabına ayni vasıtaya müracaat et· 
mek hiç itine ııelmiyordu. 

Kızına: 
- Beni dinle. . . dedi. işin aslını 

öğrenmek için iki çare görüyorum. 

MiLLiYET PAZARTESi '.L8 AGUSTOS 1933 
·=-

ANADOLU 
_.,.. Naim Vapur İdaresi 411•11 
İzmir Sürat Po•ta•ı 

ADNAN Tapuna 

Her Perşembe gtınü 
1aat tam 18de dotralZMIR'e 
hareket eder. Taflillt içiıa Gala 
ta Gümrük karşısında Site Frın

Türk Sigorta Şirketi 
4 Cncii Vakıf Han fstanbul aez Hu No. 12 Tel: 4 1041 

Jhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. (6747] 5688 

Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
Türkiye İt Bankası tarafmdan teşkil olunmuştur. İdare meclisi ve miidGrler 
heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane TUrk Sigorta Şirke• 
tidir. Tlirkiyenin her tarafında (200) ti geçeD acentalarının hepsi Tilrktilr. Tilr· 
ldyenin en mühim miiesseselerinin vebankalannın sigortalaıl'ıru icra etmektedir. 

Deniz Yollan lıletıneai 
ACENT ALARl ı 

Karaköy • Köprtlbqı Tel. 4:1364 
Sirkeci Mühllııdar mde han 

Telefon: 22740 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil lsKENDERIYE POSTASI 

ANKARA Iİiortalarını en iyi şeraitle ı apar. Hasar vukuunda :zararları allr' at ve kolaylıkla llder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4906 vapuru 29 Ağuııtoı salı günü 11 
de Galata rıhtımından lzmir, Pi
re lskenderiye'ye kalkar. (4444) 

Evkaf müdiriyeti ilAalar ı -' Türkiye İş Bankasından: 
Zafer Bayramı mülllL9t:betiyle 30 A

ğustos 933 çarşamba günü leıanbul ve 
Beyoğlu şubelerimiaıle Kadıköy ajansı

mız kapalı bulunacaktır, - - ---
.. - .. 50 Derecelik ---

tıARIKA RAK.l:s 

KARADENiZ 
1. nci Aralık postası 

SAMSUN 

Istanbul z· raat Bankasından: 
Sıra Semti Mahal esi Sokağı 
No 

658 Kandilli Kandilli Yen·ıkuyu 

659 Kadıköy Osmanağa Kuş:lili 

100 Kandilli Kandilli Mektep ve yeni mahalle 
660 Kumkapı Kürkçü başı Küçük deniz 
661 

" " 
İ.kele caddesi 

662 Balat Hacı fsı Mahke'nealtı 

663 İğrikapı Avcı bey İvas 
664 Kadıköy Oamanağa Hüd'lverdi 
665 Boğaziçi Büyük dere Mercan 

491 Fener Aptisubıfı Feoer 
89 Beyoğlu 

il 
Şah koli Küçıik h'!ndek 

666 lstanbul. ijoca Alaattin SakaçeşmeJİ 

667 " 1 " " ve Yenicami sok1klan .. 

Cinsi Hissesi Emlak Hiaseye göre mu· 
No. hammeD kıymeti 

Ahtap hane .. ,. ve dükkan .. " ,, ,, 
Kagir dllkki.ıı ve llsfü oda 

,, fırın 

Ahşap hane 
,, ., 

Kadıman tuğla fabrikasını müştemil 
ıırf mülk bağ 
Kalafat yeri 

· Kagir hane ve clükkln 
Kiğir mağaza ü1tü üç kat odalar 
Kağir üç mağaza ve hane 

3/10 
1/3 
6/10 
Tamamı 
154/320 
1/4 

18 180 T. L. 
57-59 500 
33 410 
64 250 
16 700 

6 600 
tamamı 91 1500 

" 46 5000 

" 3 1000 

1/3 280·282 7334 
2000 
1815 
2190 

24/120 42-40 
3/48 10 
3196 13,15,17 

17,19,21 

.. 
" 
" 
•• .. 
" 
" .. 
" 
" .. 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek iiıere yukarda evsdı yazılı gayrimen
kullerden 491 sıra numaralısı kapalı zarflı diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 719/933 perşembe güntı 
saat on be7tedir. Müzayedeye i~tirak edecekler müzayede gün.i sıat on dört buçuğa kadar pey akçelerini yatırmalaı1 ve kapalı zarfları 
tavdileri lazımdır. Şartname Bankamıı kapııına asılmıştır. Senei haliye vergiJile belediye resimleri müşteriye aittir. (4289) 

•• 
Istanbul Universitesi Hultuk 

Fakültesi Reisliğinden: 
1 - İkmal imtihanlarına 16 Eylul 933 tarihinde baılana 

caktır. Mazereti ne olu~sa olsun kendisi için tayin olunan gün
lerde hazır bulunmıyan talebe imtihana girmek hakkını kay-
beder. . 

2 - Haziran devresi imtihanları için mazeret raporu ge
tirmiş olan talebeden bazılarının raoorları tasdiksiz veya nok 
sandır. Fakülteye müraoaatla bunları nihayet 5 Eylfil. 933 ta
rihine kadar tamamlamıyanlar ve 1 Eylfil. 933 tarihine kadar 
beyanname venniyenler imtihana kabul olunmazlar (4446) 

komisyonuna müracaatları. 
(3265) (4333) 5738 

•• * 
Haydarpaşa hastahanesi i

çin müteahhidi nam ve hesa -
hına bir ay pazarlığa konan 
12,406 kilo yoğurda teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
açık münakasaya konmu§lur. 

Kıskançlık bahanesile, Konta gelen 
mektuplan açarsın. . . Bu bir .. 

- iyi ama mektup gelmiyor ki .. 
- Sonra her halde cebinde bir cüz-

danı vardır. Cüzdanı kanttır, içinde 
mutlaka ite yarar ,eyler bulursun. E
ğer bu da bir fayda etmezse banker 
ıı.eldiği zaman Kontla ne konuttukla
nnı kapıdan dinlersin. 

Estelle anne tecrübesinin verdiği 
bu makul nasihatleri tuttu. Hatta, an
nesinin getirdiği bir tozu da kullandı. 
Geceleyin cüzdanın içini rahatça arat
tırmak için Konta bu uyutucu tozu içi
recekti. Kont tozu yuttu ve ilaç Kont 
üzerinde mühim ve hilafımemul bir te· 
ıir husule getirdi . Saine - Caudena 
bütün gece gözünü yumamadı. 

. . • Ancak §unu da söylemek doğını 
olur ki o geceyi uykusuz geçirdiği için 
ertesi gün öğle yemeğinden aonra de
rin bir uykuya daldL Bu da gösteri
yor ki uyutucu ilaçlar eklemeyi bil
mek ,artiıle tesirlerini eninde sonunda 
ııösteriyorlar. 

Estelle aşıkının uyumasından bilioti· 
fade cebinden cüzdanın maharetle çı
kardı. Açh. 

ilk nazarıdikkatini rt>lbeden fey, 
her halde lnta-.nı" bii•·üklü~nden 1 

İhalesi 18 Eylfil. 1933 pazarte 
si günü saat 11 dedir. İsteklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti -
rak etmek için tayin edilen gün 
ve saatte teminatlariyle Fındık 
lıda Üçüncü Kolordu Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

(320) (4454) 

dolap olacak, kontun ma!Uın esbaptan 
dolayı daima Üstünde tatıdığı sigorta 
poliçesi oldu. 

- Bu ne bu?.. Dedi. iki milyon ... 
Kont de Saint-Caudens'in vefatında 
Mlatmazel Estelle dea Carfettes'e iki 
milyon frank teaviye edilecek ... Bak 
doğrusu bunu beğendim. .. Kibarlık de
diğin böyle olur ... 

Kont Estelle'in gürültülü puseleri al 
tında uyandı O taıaJadı, aonra metresi
nin bir az evvel cüzdanında bulunan ga 
yet mahrem mukaveleyi elinde salladığı 
ru görünce fena halde canı sıkıldı. 

- Eotelle sen çıldınmıson ... Ver ba
kaynn onu bana.. 

- Ah ıekerim bu ne lüfülkô.rlık. .. 
Hem de ne kadar kibarca yapmıpon ... 
Düıün bir kere... iki milyon frank! 
Hem bu lütfünü ancak sen öldükten son 
ra haber alacaktım da .- teıekkür bi 
le edemiyecektiml ... Bereket versin ki, 
daha evvel öğrendim de... Halbuki se
nin böyle saklandığını, bana bir takım 
kurt masallan dinlettiğini gördükçe 
hakkında aklımdan ne fena ,eyler seçi
yordu ... 

- Estelle, beni dVıJe... Benim hiç 
ölmiye niyetim yok. .. 

- Elbette cicim ... Ne acelemiz var ... 
Sabırırz )anıyorum zannetme ... 

!Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 Cinai Mikdarı 

Böhler çeliği , 610 Kloğ 
Muhtelif Eğe 1360 tane 
Erkek Klavuz 165 tane 
Mpdul Çakısı 112 tane 
Freze deatereai 12 tane 
Vilayet mmtaka Sanat mektebine lazım olup yukarıda 

cins ve mikdarı yazılı malzeme açık münakasaya konulmuş· 
tur. 17-9-933 Pazar günü saat 15 le ihalesi yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek üz ere Ankara ve İstanbulda Sa
nat mektebi müdürlüklerine v e Edimede daimi encümene mü 
racaatları ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale günü 
dipozitolariyle Vilayet Daimi encümenine müracaatları 

(4447) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğindens 
İstanbul ve Üsküdar hapisane ve tevkifhaneleri için mü· 

bayaa edilecek odun ile mangal kömürünün 26-8-933 tarihin 
de bir hafta müddetle temdide n İcrası mukarrer olan münaka
aası 2-9-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 e talik 
edildiğinden taliplerin o gün defterdarlıkta toplanacak ko • 
misyona müracatalan ilan olu nur. ( 4452) 

- Estelle, bana bak .•. Ostümde bul 
duğun bu kiğıt bir ... iştir .. 

- it mi? .. 
- Evet, iş... Bu sayede hali haya-

bmda iken iki milyon frank alabilece-
iİm··· 

- Demek bunun bana ait bir ciheti 
yok ... Oyle mi? 

- Niçin olmaam. .. Her ikimiz için ..• 
bir kaç gün daha sabret ve kimseye bir 
ıey söyleme ... Bilhassa kimseye bir fey 
söyleme ... 

Hubert de Saint - Gandeua izahat 
vennemek hususunda İnat ııösterdi; bu 
nan üzerine Estelle anneti tarafından 
tavsiye edilen ikici istihbar çareaie bet 
vurmağa karardi. 

Çok geçmeden fırsat zuhur etti. 
Hasenfratz her gün ııelip kontu zi. 

yaret ediyor, onunla uzun uzadıya konu 
ıuyordu. ilk önceleri yavq aeole kpn11 
ıuyorlardı; fakat aradan zaman ıeçtik
çe, itikat ve emniyet saif<aaiyle aeslfr 
yavat yavaı yükseldi ve itina ile kapa
tılan kapmın dıt yüzüne yapıfhnlan 
bir kulağın itidebileceği bir hale ııeldi. 

Estelle'in kulaiı kedrindi. 
Kont'un sesi: 
- Pinchard itin içinden çıkamalıy

dr .•• Diyordu. O, mevki ve vaziyeti ica-
bı, lazom gelen feyleri tedarik edip a-

-
dama içirebilir. Öyle ilaçlar vardır ki. 
hiç bir eser bınlrmaz... Bütün ııazete
ler ağır surete hasta olduğumu yazdık· 
lan için, öldüğümü duyanlar da hayret 
etmezler .. 

Hasenfratz hiddetli bir aesle: 
- Pinchard aerHmin biri ... Diyor• 

du. Kendine ııöre bazı riil<iitlükl ... ya• 
pıyor... Bqımızın çareaine kendiınis 
bakmalıyız ... Artır it lıaf'l düşmüıtür. 

Bunun arkasından söylediği sözleri 
'Estelle İ§itemecli. Fakat kontun itiru 
ettiğini ititti. 

- Yok canım ••• O,le teY olur mu?. 
Haaenfratz: 
- l&ter iatemez.,, Dedi. Kont de Sa 

int - Candeus lıir ı.- buhranı esna 
unda intihar etmeli... Zaten ben Jıg bu• 
austa liz.ım ııelen f&yİalan etrafa yay• 
dun.., ltiden derhal imncak ... Seint • 
CloucPdal<i köılıünüzde buır lıir tüfdı 
te var~:ao 

- F &Hat baata tilfelde kendini naaıl 
öldiirecek ..• 

- Tüfeği kendisi kullananak clejil .. 
Farzedin, her f~yi söze aldırmat iki ki 
ti Saint - Cloud'dalô lıötkönü:u siri· 
yor ... 

Bu esnada Estelle ulıasmda ıayet 
hiiTmetkô.r bir - iıitti: 

(Devamı var) 
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MiLLiYET PAZARTESi 28 ACUSTOS 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaaa yeni •ene mahaul6 toz ve keame ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

Gzere her lateyene ••blmaktadır. Flatlarımız e•kial gibidir •. Yani İ•tanbul'da Slrkecf lst••yonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::.:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lnruıtur. 
Ancak ea a• bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. f•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak alparlıler be-
delin yü1:de yirmisi peıln ve lat tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren blltln ma•raflar 
ve mea'ullyet mlıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl heaabına aigorta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler lçla algorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vaıon alparlı ederek bedelinin temamını peıia ödeyenler vagon bapaa beı Ura 
tenzllAttan latlfade ederler. 

Adreaı f.tanbul'da Bahçekapıda Dördiiacü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Satılık Emlak 
Mevk.ii ve nevi Teminat 

LiRA 
565 Heybeliada Papaz Sok. 11 No. lı hane 30 
S53 Büyükada Cuma Tepeai adıa 184 par sel 1 No. lı 5600 metıre taırlıa 112 
Ssg Büyükada Nizam ııda 172 paısed 7 No. 1ı 2752 metre teri" 28 
Ss7 Büyiikadıa Nizam Yıı<:e tepe ada 206 panel 6 No. lı 10468 metıre tanla 105 
556 Büyükada Ka<ıan.fil malıallıeısi adıı 115 parsel 2 No. Jı 2094 metre ar.sa 26 
558 Büyük.ada Nizam Y uoe 1ıeıP<> ada 206 parsel 4 No. 1ı 2031 metre bahçe 10 
560 Biiyiikada Nizam ada 159 parsel 4 No. lı 866 metre arsa 18 
561 ., ,, ada 208 parael 8 No. 1ı 238 metre çamlık ·10 
562 ~ ,, Aşıklar yolıu ada 18 3 parsel 1 No lı 6 

482 metre ÇQmlık 
564 ,. ., Ziyapap yal.u a:da 15 4 parsel 14 No. lı 505 metıre tarla 13 
~2 Beyoğlu Hüseyin Ağa mahalLesi Vişne sokağı cedit 19 N. Iı 25 metre arsa 5 

Balada muharrer 565, 563, 559, 557, 556 esas No. lı em
lak 8 taksitle ve diğerleri pazarlıkla bilmüzayede satdacağm
dan taliplerin ihaleye müsadif 2 Eylfil 933 cumartesi günü saat 
on altıda şubemize müracaatları. (4099) 

54'1'1 

Yüksek mühendis mektebi 
Rektörlüğündenr 

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

ha günlerine münhasır olmak üzere 1 Eylül 933 tarihinden 
22 Eylül 933 akşanuna kadar yapılır. . 

3 - Taliplerin hüviyet cüzdanı, lise ve aşı ş~hadetname 
leri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya bağlıyarak 22 Ey 
lül ak§aRUDa kadar mektebe müracaatlan lazımdır. Sıhhi 
muayene mektep doktoru tarafından yapılır. 

4 - Meccani leyli olınak İsteyenlerin mıktarı mektep 
çe kabulü tekarrür edecek adedi geçerse aralarında müsabaka 
hntiharu İcra edilir. 

5 - Daha fazla malfunat alınak isteyenlere muktazı pos 
ta pullu yollandığı takdirde kaydü kabul şartlarından bir a
dedi gönderili,r. (4138) 5549 

SS KURUŞA KİLOSU KUŞTÜYÜ ..... 
J,:anhulda Çakmakçılardı kuştüyü fabrikasında kuştüyü .:•stılc 75 kuruştur. ;:;; ı, · ::1 

10 lira. Yorgan 12 liradır Salon Yastıklorı, kuşcuyu kumaşı ucuzdur. ::il 
(6471) 5604 1111111111 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastahanesi yeni pavyonu, eczahane 
ve şubelerine ait olup evvelce ilan edilmiş olan 125 kalem a
lat ve edevat ve malzemenin 10 - 8. 933 tarihinde kapalı 
~arf usuliyle yapılan münaka sasmda talibi tarafından kayit 
Ve şarta bağh teklifte bulunduğundan reddedilerek müzaye 
de, münakasa ve ihalat kanununun 18 inci maddesinin C. 
fıkrasına tevfikan pazarlıkla mübayaasına karar verildiğin 
den istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekalet 
İçtimai Muavenet Umum müdürlüğünden ve İstanbulda Sıh 
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabi
linde almaları ve ihale tarihi olan 31 - Ağustos - 933 Perşem 
he günü saat on beşte Ankara da Vekalet binasındaki mahsus 
komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. (4360) 
- aı 5100 

Maarif Vekaleti Terzilik 
mektebi müdürlüğünden: 

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

2 - ikmal imtihanları 1 Eylwden 11 Eylwe kadardır •. 
3 - Mektep 11 Eylfilde açılacaktır. 
4 - Mektep nihari, mecan ni, muhtelit ve resmidir. 
5 - Mektep sipariş atelyeleri; erkek ve kadın kostümleri 

g-ihi siparişleri 16 eylwden·itiba ren kabul edecektir. 
6 - Mektebe gİrebilınek iç in ilk mektep mezunu ve 17 ya

l!rndan büyük olmamak, şahadetname, nüfuz tezkeresi, sıhhat 
raporu ve çiçek aşısı raporları v e dört vesika fotografı ibrazı 
!arttır. 

ADRES: Istanbul - Sultanahmet - Dizdariye mahaUeoi. Tel:22480 <4264) 
5680 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Erenköy Kız lisesinde yapılaca k tamirat 13.9.933 çarfaınba günü 
gaat 16 da ihale edilmek üzere ka palı zarf uaulile münakasaya konul· 
Inuttur. Taliplerin JBrtnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mek 
lep müdürlüğüne ve İstanbul Erkek lisesinde komisyon katipliğine mü 
racaatları. 5793 

. . 
' ·- .... - .. -

Devlet DemlryolJarı idares, ilan ıarı 

Eskişehir - Ankara arasında Esekent istasyonu civannda 
536, 600 üncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılarak tes
lim edilecek 6000 M ' balastm kapah zarfla münaka.sa11 14 Ey 
liil 933 perşembe günü saat 15 de Ankara' da İdare Merkezin
de yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara veznesind e beşer liraya satılan şartname- 1 

lerdeyazılıdır. (4303) 575~ j 

Erzincanda Jandarma Mektebi 1 
Satınalma Komisyonundan: 

(1) - Mektep efrat ve hayvanatının 933 senesi rbtiy ... çları olana 
fağıda mıktarı yazılı (35) kalem m\ıhtelifülcins erzakm 13-8-933 tari· 
hinden itibaren 3-S.933'tarihine m üsadif pazar ve pazarteai gününe ka 
dar isimleri hizalarında gösterildiği veçhile aleni ve kapalr zarf usuli 
le (20) gün müddetle münakasaya konulmuştur. (2) - Kapalı zarflar 
pazartesi günü saat 15 te ilıalesi yapılacaktır. Münakasaya İftirak 
edecek zevatın mezkur tarihten iti haren bedeli muhammenin yüzde 
7,5 nisbetinde teminatı mnvakkate akçeai veya kıymeti muharrereııi Ü· 

zerinden istikraz dahili veya borsa fiatından yüzde 10 noksanile diğer 
Milli esham ve Şömendüfer tahvilatının malsandıklarma teslimini ha
vi makbuz veya banka kefaletnamesini hamilen 3,4-9-933 tarihine 
müsadif pazar ve pazartesi günleri öğleden evvel aaat 9-12 ve 13-15 •e 
kadar Erzincan Belediye Salonun da " jandarma Umum Kumandan 
lrğından badelistizan " ihaleyi k at'iyesi icra kdınacağmdan izahat 
almak isteyenlerin her gün Komisyonumuza müracaatları ilin olunur. 

Kilo Münakaıa U ıuli C i n • i 
350000 Aleni Meşe Odunu 
195000 - Tahniye "Ekmek 
150000 Kapalı Un (Ekmeklik) 

35000 Aleni Sığır eti 
15000 - Bulğur 
15000 = ~. Fasulya 
10000 = Arpa 
8000 - Tuz • 

8000 = ~ac:le Yağ 
8000 = " 1 "Patates 
8000 = kuru Soğan 
8000 = Kuru Ot 
7000 = Saman (Düğen) 
5000 = Sakız Kabağı 
5000 = Lahana 
5000 = Patlıcan 
5000 = Kırmızı Tomates 
4000 = Sabun (Hacı Bekir) 
4000 = Pirinç Tosya 
4000 - ' Kendime (Corbalrk) 
4000 = Gaz yağı B~tum 
4000 _ Yoğurt 
3000 _ _fanulya Taze 
3000 _ Ispanak 
3000 ~ Prasa 
2500 _ MP.rcimek 
2500 = Şeker kesme 
2000 _ Makarna 
2000 _ Kuru Uzüm 
1000 _ Salça 
1000 _ Zeytin Yağı 
I 000 _ Zeytin 
1000 - Peynir Tulu• 
1000 _ Pekmez Dut 

25 - Çay 
35 = 

4159 5593 

lstanbul Amerikan Koleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

Amerikan Kız Koleji, Amavutköy Robert Kolej. Bebek 
Tel: 36.160 · Tel. 36.3 

Mektep İngilizceyi en iyi öğreten bil" müesseseıdir. Almanca veya Fran
sızca ihtiyarı olarak mütehassıs mual.Jimler tarafın.dan öğretilir. Aile 
hayatı ya'atılır. Terbiye sistemi Amerikan olmakla beraber miLl.i terbiye 

ve kültüre sonderece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret şubesi vardır. 

ÜNiVERSiTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütiiplıaneler.i miikemmeldir ve talebenin vukufJarına, fikri tıerbiye.lerin" 
hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporları 

ile gençleri betlenen ve ruhen yüloseltir. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat varclır. 

MÜHENDİS KISMI : Ameli ve nazari elelç>tırik, makine ve 
---- ve nafia mühendisi yetiştirir. 

SANA Yl KURLARI: Elektrik ve tesviyeci ustabaşı ve makini-st 
__ yetiştiren iki senelik ameli kurlardır. 

1 Ağustostan itibaren Salı ve 1 Eylülden itibaren Pazardan 
Cuma günleri 9 - 12 ye kadar maada hergün 9 - 12 ye ka 

kayıt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü batlıyacakbr • 

..Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. (4276) 
5695 

Sultansuyu Harası Müdürlüğünden 
MALATYA, AKÇADAC. Hara ve ayğır deposu hayvana 

tının ihtiyacatı için mübayaa olunacak 60 - 80 bin kilo yulaf ve 
10 - 20 hin kilo arpa 18-8-9'33 tarihinden itibaren yirmi giln 
müddetle münakasaya vazedilmiştir. Talip olanların daha zi
yade İzahat almak üzere Sultansuyu Harası Müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunur. (4304) 5718 

Türk Maarif Cemiyeti müesseseleri 
1 - BURSA KIZ LİSESİ : Leyli ve neharidir. Seçil· 

mit talim hey'etine Amerikadan getirilen terbiye mütehaa&ıaı 
ilave edil:ni~tir. Yabancı lisanların öğretilmesine ehemmiyet 
verilir, ücretlerde mühim tenzilat yapdmıfbr. 

2 -ANKARA MEKTEBİ : Ana, llk, ve orta kuımlan 
vardır. Tedrİ• hey'eti arasında terbiye mütehassısı MU. Parker 
vardır. lngilizce dilinin öğretilmesine çabtdır. 

3 - ESKİŞEHİR YA Ti lLK MEKTEBi : Leyli 
ve neharidir. Güzide bir talim hey'eti tarafından idare ediliyor. 
Ücretlerde tenzilat yapılmı,tır. 

4-lSTANBUL TALEBE YURDU: Yalnız yük
sek mektep ve üniversite talebesine mahsustur. Cüz'i bir ücret 
alınır. 

5 - İZMİR, ÇORUM, ADANA, KONYA : talebe 
yurtlan : lise ve orta mektep talebelerine mahsustur. 

Türk Maarif Cemyetinin yukardaki müesseselerine girmek 
isteyenler müessese müdürlüğüne veya Cemiyet fUbelerine mü
racaat ederek daha fazla izahat isteyebilirler. 

. 4121 1111 5617-

lzmir Amerikan (İnternasyonal) Kolec'i 
Maarif VekAletince tam devreli lise olarak tasdik edilmiştir 

Fen ve Edebiyat, Ticaret ve Ziraat Şubeleri vardır. 
Kplec in!Hizce ve fnuısızcayı en iyi ögreten bir müesse•edir 

Oniver•lte bakalorya•ına hazırlar. 
Kayıt muamelesi 16 eylülde bathyacak ve 30 eyinle kadar deYam 
edecektir. İkmal ve hususi imtihanlar 26 Eylülde başlıyacskbr. 
Ücreılerı LeyU 350, nısıf leyi! 140, nehari 90 ve başlangıç ingiUzce sınıfı 

için nehari ücret 70 liradır. 

Daha fazla malumat almak iıtiyenlerin Kolec Mlidürlüğliııe 
mllrscaatları rica olunur. 

Adı em lzmir posta kutuıu No. 258 -Telgrafı Kolec, İzmir 
(6533] .... 5689 ... 

·~---------------------------------'---
Beyoğlu • Tüaelbaşı - y.eniyol 

~;k.'ke ALMAN LiSESi mektebi 
Tam devreli lia - Orta Ticaret mektebi - l.isaııı 6ğrenmek 

için ihzari ıın aflar 
ÜNİVERSİTE BAKALORY ASINA HAZlRLAR 

Derslere: 11 Eylül pazartHi başlanacakbr. 
Kayıt : 4 Eylül 1933 pazartesiden itibaren her gtın 8 deo 

12 ya kadar aüracaat edilmelidir. 
._ Telefon: 44941 - 44942 ~ (6701] • 5835 

Deniz Levazım 
Satın Alma Komisyonundan: 

200 ton Dizel mayii mah ruku: Pazarlıkla münakasası: 
29 - Ağustos - 933 Salı günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazıb Di 
zel mayii mahrukuriun pazarlıkla münakasası hizasındaki 
gün ve saatte yapılacağından şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün ve mezkiir Mayii mahruku itaya talip olacakla
rın da münakasa !fÜn ve saatinde muvakkat temintt mak
buziyle birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalılıa ko-
misyonuna müracaatleri. (4395) 5842 

Haydarpaşa Emrazı istiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

Haatanemizde yapdacak çam aşırhane ile hava kürü ve tara
çasında yapılması açık olarak m iinakasaya vazedilmiştir. 12 Ey 
liil 933 salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafapaşa soka
ğında İstanbul Limanı sahil Sıhhiye merkezinde münakasası ya 
pdacağmdan isteyenlerin §81'tn ame ve projelerini görmek üze
re hastane idaresile mezkUr merkez levaznn memurluğuna mü-
r!lcaatları. (4324) 5761 

Karaciğer - Mide - Barsak, Tat, kum hastalıklarının kat'i tedavisi için 

E!sYk3o~ ~i ot! ~a!!o~ ~k~ta !_{ P!j 
1 

Her gün köprüden ıaat 6,30- 7,35- 8,20- 10- 11- 13,15- 15,10 da" 
Haydarpaşaya giden vapurlann trenleri ve Cumalan lllveten 
•abah 7 vapuru'lun treni içme membalarına kadar gider gelirler. 

[6525 1 - 4767 -

Avrupada sanat tahsili 
İstanbul Mıntaka Sanat Mektebi MUdUrlUgUnden: 

Maarif Vekaleti Celilesince namzetlikleri kabul edilmiş 
olan talebenin müsabaka imtihanlarına iki eylfilde başlana
caktır. Bu imtihanlara İstanbul Mmtaka San' at Mektebinde gİ 
receklerin en geç 31 Ağustos 933 perşembe günü saat 12 Y"' 
kadar mektebe müracaatla Sıhhi muayenelerini yatırmaları 
ve hüviyetlerini tastik ettirip müsabakaya girme vesikası al 
maları lazımdır. (4438) ;sıs 



Mamak •• 
Geçen derenin iki tarafı 
Kağıthaneye benziyor 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Ma

mak.. Bu ismi latanbulda da ititen
Jer çok ol- gerektir. Çünkü Ankara 
lıılar hep bildifi gibi, gazetelerde de 
iami epey geçti. 

Kaya§ yolu üzerinde ilerleyip te 
Cebeci mezarlığı ve onun &§ağıımda
lı:i Saime Kadın köprüsünü geçince 
bir kaç kilometre ilerleyince kendi
nizi bol ağaçlı bir vadi içinde bulur
sunuz. Mamak İ§te bura11dır. 

Mamak'ın demiryolu Üzerinde bir 
de istasyonu vardır. lıtaıyona inip 
.. ğ tarafa doirıı yÜrüyünce de ken· 
dinizi bol meyveli bir ·cennette bµJur
aunuz. 

Armut, elma, vifne, kaysi, zerda
li, dut ... Daha sonra; kavun, karpua, 
hıyar, mısır ve aaire Ye saire .• 

Bunlarm hepsi de pek bol, pek 
nefia ve bilhaaaa ucuzdur. 

Tren ücretleri hemen hiç bir tey 
hıtmaz. Koca bir kaptıkaçtı bile bil
tün aileniz efradını aldığı halde aizi 
oraya bir buçuk liraya bırakır ve ak
faJD Üzeri de bir buçuk liraya geriye 
getirerek üç liraya kocaman bir kır 
seyahati yapmanıza imkin verir. 

• * * 
Marn.aktan geçen derenin iki tara

fı, tabii Ki.athane ve bilha._ çırPıcı 
dereleri gibi Cuma günleri doluyor. 
Ayni tabaka halk, ayni tekilde eğle
niyorlar. 

Eğer oradaki bahçe aabiplerinden 
bildiğiniz varsa itiniz gümüttür. Çün 
kü ; kuyhı bir kenarda, yarüah:ardan 
bili meyve korucuklan araamda boı
ça vakit geçirirsiniz. 

Ankarada 
Arıcılık 

ANKARA, 27 (Milliyet) - An
karada arıcılığın ilerlemeıi ve se
pet kovanları yeni ıiıtem fenni ko
vanlarla deği9tirmek için Ankara 
Vililiği ziraat itleri bütçeıine tahsi
sat koymuttu. 

Vilayet bugünlerde bu tahsisat
tan yüz elli fenni kovan alacak ve 
köylere dağıtacaktır. 

Ankara Valiliğinin bu it üzerin
deki çalıtmaları komtu vilayetle
rin de alakasını celp etmit ve bu 
vilayetlerden bazıları Ankara vila
yetinden bu itler hakkında malu
mat istemiflerdir. 

Köylüye pulluk veriliyor 
ANKARA, (Milliyet) - Köylü

yü kata sapandan kurtarmak için 

Ankara vilayeti bir kaç seneden
beri ziraat bütçesine koyduğu tah

sisat ile pulluk satın almakta ve 

bunları muayyen ve müsait terait 
ve taksitle köylüye dağıtmaktadır. 

• 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Bu günet altında duran halk gölgede 
tuz altı derece hararet yapan fU yaz mevsiminde otobüs bekliyor. 

Halkin otobüslerden çektiği sıkın tı artık yetmez mi? 
Şehrin bu en mühim derdi bizim fikrimizce yeni teşkilat yapılıp yen" 

arabalar gelinciye kadar masrafsızca halledilir. Elverir ki bununla m 
gul olunmağa bir batlansın. 

·-
EMİRLER GÖLÜ 

bulutu içinde aaraılarak ilerlemekte· 
dir. Saniyen gölün etrafındaki tepelet 
yalnız ağaçtan değil, ottan bile mah· 
rum bir halde, çınl çıplaktırlar. 

* ~ • 
Bütün bunlan ben geçen Cuma o

raya bir aeyahat yaparak öfrendim. 
Hem buraları tetkik etmek fır .. ıını 
buldum, hem bol meyve yiyerek ve 
bolca açık ha•a uykuıu yaparak ırü
zel bir Cuma ceçirdim. 

Bu sene de vilayet ziraat bütçe

aine pulluk sahn alınması için ko

nulan tahsisat ile yetmİf beti tek 
ve iki yüzü çift tekerlekli olmak ü

zere iki yüz yetmiş bet pulluk ıs

marlanmıfhr. Bunlardan yetmit 
bet küçük pulluk bundan bir ay 
kadar evvel ısmarlandığı için bun

lar bet on güne kadar tamatnlan
IDlf olacaktır. Diğer iki yüz pulluk 
da ihale edilmittir. 

ıırtlan, Etlik bağlan, Kayaı, Mamak 
buradan tabak gibi cörünüyor. o ka 
dar cüze! bir manzar~ var ki, lı:en. 
di tayyarede zannettim. 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Şimendifer idaresi Ankara istasyonunda 
an barlar tarafına geçmek ve eski aı ma köprünün yerine kaim olmak ü
zere bir tunel yaptırmaktadır. Bu tu ne!, mevcut köprünün biraz ilerisin
dedir. 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Konya 
yolu Üzerinde ve Ankaradan yirmi 
kilometre kadar mesafede bulunan 
Emirler gölü her Ankaraya gelenin 
mutlaka görmeai icap edecek kadar 
orijinal bir manzaraya aahiptir. Yük
aek tepelerin arasındaki dar ve kıv
rınhlı bir vadiyi dolduran bu göl, da
ha ziyade genit bir çayı veya nehri 
andırmaktadır. Bilhasaa etrafı gölle 
çevrili ortadaki tepeden manzara 
harikulade taze ve güzeldir. Yalçın 

ve isi ibr tabiatin ortasında etrafınızı 
çepçevre .. ran bu auya, tepenin üze
rinden bakbğmız zaman adeta bir 
boğazı görüyormuı hissine kapılıyor
sunuz ve bir an, bu suyun bir ucunda 
genit ve sonsuz denizi tahayyül etti
ğiniz de oluyor. 

Bu tepelerin, eğer toprağı m<iıaiı.e, 
vahşi ve tafo]ık arazile pek iyi imtizaç 
eden çamlar yetittirilıe, gölün de, ke
narlarındaki düzlüklerden iatifade e• 
dilerek ııüzel bir plij ve gıu.İııo ya· 
pılıa ve hepsinden önce yol t-ir e
dilae, Ankara yalıuz bir eğlence yeri 
kazanmış olmakla kalma>ı, bura•• bat• 
ti bir .. yfiye haline de gelebilir. 

Ankarada en fazla duyulan hasret 
ıu, geniı au baaretidir. Emirler gölü 
bu baareti bir dereceye kadar gider· 
mekte mühim bir rol oynamaya nam· 
zeıtir. Yakm zamanda tabiatin bu gii• 
zel lütfünden iatifade edilerek Anka· 
ranın yeni bir sayfiye kazanacağını Ü• 
mit edelim. 

Fakat bu i.audelik ve rahat gali
ba beni dürttü. Hadi bir de dafa çı
kayım dedim. Bu vadinin aa~daki 
Kartaltepenin en mürtefi noktaama 
kadar çıkhm. 

Ankarada şapka imalatı 

Çıkhm diyo~ amma, buna çık. 
tun denmez, tırmandım, denir. Her 
ne ise ; yavaş, yavat yükaeldiflm bu 
daikıktan doğruau memnun kaldım. 

Kartaltepe, buralarda adeta bir 
nirenııi noktaaı .• Ankaranm bu tara
fa. bakan kısmiyle, Cebecinin yukarı 

• • • 
Yalnız .• buralan Cuma akfamlan 

bot olnııyor. Sarboı naraları etrafı 
çınlatırken asabınız oldukça gerili
yor. Hele aiz otomobille dönerken 
yolda öbek öbek, çocuklu, yaya aile 
kafi.leleri in..na üzüntü veriyor •• 

Ab bunlar da olma.. Mamak na 
kadar ideal bir sükUıı köıesi ..• 

* • 

ANKARA, (Milliyet) - Kas. 

ket ve fapkaların tiftikten yapıl
ması için Türkiye Tiftik Cemiyeti 
tarafından açılan müsabakada Ba

lıkesirde fapkacı Mehmet Ali E
fendi birinciliği kazanınıftır. 

Cemiyetçe yapılan anlatma üze-, __________________________ ...... ______ I, 

L 
OTOMOBiL, KAMYONLARI 

Is tan bul, 
Bilecik, 

VE 
YEDEK AKSAMI 

Trakya, Zonguldak, 
Kütahya, Balıkesir, 

Barhn, 
Bursa 

Bolu, Adapazarı, Eskişehir, 
ve Çanakkale mıntak.asının 

UMUMi BAYİLİGİNİ ŞİRKETİMİZ ALDI 

Yine CENERAL MOTORS mamulatından olan 

UIC EL 
otomobilleri ve 
... 

AGIR KAMYONLARI G. 'd. C. 
Müessesemizde satılmaktadır. 

o. T. T. A. ş. 
OTOMOBiL TİCARETi TÜRK ANONİM ŞiRKETi 

Beyoğlu, istiklal caddesi No. 239 
Telgraf: OTOMATA Telefon: 42866 

(661~ 

-........................... .,._._ .. ~.'!!'Wl~----------------------·-

rine Mehmet Ali Efendi dün teh

rimize gelmittir. Alıi.t ve edevab

nın gelmesini müteakip fApka yap

mağa batlıyacaktır. Bu İmalat tif

tiklerimiz için iyi bir aürüm vesile

si olacaktır. 

' -

Gölün uzunluğu bet kilometre ka· 
dardır. 

Ankara ıehri, maalesef, kendisine 
tabiatin bahtettiği bu güzel manza
radan henüz iıtifade edemiyor. Evve
li. göle giden yol pek berbat bir hal
dedir. Ve otomobil bu yolda bir toz 

Feyziatl Liseleri Müd6rlüi6ndenı 
1 - ilk, Orta ve Lise kıaımlan mezuniyet ve 11nıf imtihanlarına 2 

Eylw cumartesi günü batlanacak tll". 
Proğram mektepten öğrenilebi lir. 
2 - Derslere 11 Eylul pazarteıi günü başlanacaktır. (6641) 

5795 

Y. N. 

Umumi NeJriyat ııe Yazı l1leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ııe Matbacılık T. A. Ş. 

.... Dr. 1 H SA N SA M 1 .-111 

Gonokok Aşısı 
Belaoğukluğu ve ihtilatlarına karı• 

pek teairli ve taze atıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

(596 ) 1251 


