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Nasturilerin yapacakları herhangi 
bir hareket, onları 

mukadder akıbetlerine sürükler ..• 
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Yarın Zafer ve Tayyare bayramı bü
yük tezahuratla kutlulanacak 

Dükkanlar bir günlük kazançlarını tayyare 
cemiyetine bırakhlar 

ANKARA, 28 (Milliyet) - 30 A
iıutos Zafer ve Tayyare bayramı mü 
naaebetile cemiyet umumi bahçelerde 
muhtelif eğlenceler tertip etmiıtir. 
Bütün lokanta , g=ino, bar ve kahve
haneler büyük bayram dolayısile tay 
yare cemiyetine yardımlarda bulun
mak htı%lrlığındadırlar. 

Cemiyet gündüz yapılacak resmi 
geçitte bir tayyare temsili ile iıtirak • 
decelı ve iki tayyare filomuz da resmi 
geçit müddetince güzel uçuılar yapa
cakhr. 

• •• 
Aldığımız malUınata g:\re yann, 

Tayyare bayramı münasebetle latan
buldaki hemen bütün mağaza, dük
kin, kahvehane, gazino, bar, lokan
ta ve di~er mahaller bir günlük ka-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Dün latanbuldaki 44 üncü mektep
te ıehrimiz jimnaıtik muallimleri bir 
içtima yapmıılardır. Bu içtimada, aon 
defa AnadoJuda bir tetkik ıeyahati 
yapmıf olan Maarif V elclleti beden 
t,,...,.b;v,...; ,...,ütf"~ !i! ,_ .. , 1'1' K., ........... -
(mJan ıe,,.ah•t .. ait ,,ir konf .. v.J 

rilmittir. Bundan aonra Ankara Pik· 
aek beden terbiyeal mektebi mildüri 
Nizamet:in Bey 30 talebeye bed
hareketi yaptırarak, muallimlere ba
z• >~hat verilmittir. Reıimlerimis bw 

-· tesbit etmektedir, 
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y,,_,,s.N. H• ..... (lılillir.t) inc:llr. 

• Ahmet Arabi Paşa 
2 

Muırtlan 'ılörwn heyet neler anlahyor? - Sultan Hamit, ne fikir- . 
de'! - lngili.zler, Arabinin uyanını Sultan Hamidin parmağıdır, diye 
iJ«a ediyorlar. 

Sultan Hamit, HidiY TeYfik Paşanın 
latimdadı üzerine Mı-a Mütür Oı
man Nizami Pqa ve Ali Fuat Beyden 
mütetekkil bir heyet göndermiıti. H~
yet döndü ye Muır ahvalini inceden 
incey4 hünkara anlattılar. Ahınet A
rabinin ne mal olduğu meydana çık

m.ıttı. 

Sultan Hamit bilhaosa bu nokta ü
zerınde tahkikatını derinleıtirmek, 
bır ecnebi caıuau Te aleti olduiu mu· 
hakkak bulunan Ahmet Arabinin ce
mazielevvel ve i.hll'llU öiıwwwnek iıti
yordu. 

Abdülhamit. Ahmet Arahioin eyoaf 
H harekatını tamamiy\e öğrenip anla
ll.1ktan aonra: 

- Bu herif, muh•lrlrY.f Bedevi 
Seyhi kıyafetine girmİf bir lngiliz ol-
m lıdır. ! ,. 

Demitlir. 
Sultan Hamit, bu huııuıtaki kanaa

tini, ıu sözleJ'le de tevsik ediyordu : 
- Çünkü Ahmet Arabi ilk asker

liğinde öyle zübtüaalab oahibi, muta
uııp, dindar zörii:nmeyip, liübali, 
ınaddi bir hayat yapılıiı halde, iıyan 
baflangıcında bapna koca bir ıarık, 
1Jrtına cüppe geçirip en oalabetli bir 
ıofu ve zahit ve mücahit tavrı takın
dığı Ye oyun bitip lngilizler içeri gir· 
diklerinde ba,mdaki koca ka"'1ğu, 
tcrlındaki cüppeyi atıp batına alaf
ranga bir ıapka Ye aırtına tık bir ai· 
Yit kiave koyarak anadan doğma cen· 
tilmen bir adam olarak meydana çı· 
kıverdiii cihetle hakiki mahiyetini 
tayinde tereddüt icap etmez! 

Vakayi Sultan Hamidin kanaatine 
hak verdinniştir. Ahmet Arabi belki 
Abdülh•midin dediği gitti "'muhakkak 
fnffiliz,. değildi; lakin aiitbeaüt ha· 
liıüddem lngi!izlerclftı daha fngiliz, 
bir lnciliz adamı olduğu muhakkak
tı. lagiıizler, daha aoara Ahmet A
rabiyi ıözde bir adaya nefi ve orada ika 
mele medıour Ye mahlnim ebnİflerdi. Ha 
kikati halde Ahmet Aralııi bir menkup, 
menfa hayatı yaııuru:rordu. lncilizler, o

nu tanMJlll!İyle serbest bıralımıtl~ ve her 
turlü refah huzur Ye iat:inıhatini ele bü
yük bir cöm«tlk ve aliceaaplılda temin 
etmiılerdi. 

O tarihlerde fngilizleria korkunç 
bır caouı tqkili.b olan Entelicenı 

Servia'in daha pek foyası meydana 
çıkmamııtı. Bilhaıaa ıark, bu caıua 
teşkili.tının dehıet ve kuvvetini ancak 
Harbiumumide, acı tecrübelerle öğ· 
renebildi. 

ğu kadar da hakoız ve insafsız bir 
yaycaradır kopanruılardı: 

Şeyh Ahmet Arabiyi Sultan Hamit 
ayaklandırmıştır. Bundan maksadı da 
Yavuz Sultan Selimin 923 tarihinde 
Sultan Gavriden ve Tombaydan Mı· 
sırı zaptında s.on Abhaıi halifesi Mü .. 
tevekkil Alellahtan aldığı hilafet 
postunu takviye etmektir. 

Bu kadarla da kalmamışlar, türlü 
ilaveler çıkarmıılar, hatta hilafet ma 
kamımn Mısıra nakli rivayetini de 
uydurmuşlardı. 

lngiltere Devleti ile 'Devletialiyye 
araaında açılan bu kanlı ihtilaf hayli 
müddet müzakere ve münakaıalarla 
aürüncemede kalmıı ve lngiliz askeri
nin Mıaırdao çekibneai hakkındaki 
teff!bbüıattan hiç l>ir fayda buıl ola
m.amıttır. 

Bu mesele ile meıırul olan Sadra
zam Sait ve Ki.mil ve Abdurrahman 
P""°lar birbirini tenkit ve tahtıadan 
hatka bir it yapmamıılardır. Sait ve 
Ki.mil Paıalann netrettlkleri hatırat 

• mecmualarında sert ve temhit eyle
dikleri ıözJeri cözden ceçirmit olan 
muhterem okuyuculanmızın bu hu
ıuıtaki mütaleamızı musip cörecekle
rine ıüphemiz yoktur. 

Eaa.oen Sadrazam Sait Paıanm ha
tıratı, tarihi hakikatlere mi.keı ol·. 
maktan ziyade her meselede kendini 
.temize çıkarmak, haklı ve makul gÖ· 
rünuıek, dirayet ve zek&vetini güya 
tarihi delillerle İspat ve tevaika çalıt
mak ve bu meyanda on parmağında 
yağlı kara_ önüne gelenin yÜzÜne sı
Yam.ak gibi be§erİ zi.f ve aciz~rin teM 
kemmülünü göıteren bir kitaptır. 

Kimi! Pqa, bütün hayatında oldu- • 
ğu gibi hatıratmda da (septik) kal
mııtrr. Kat'i hükümler vermeyi itiyat 
edinmemit olduğundan, zaten müna
zaalı bir meaeleden hiç bahsetmemeyi 
daha muvafık cönnüt olacaklı'6 

Bizim hu hAtırayı .arzebııekten 
makaadımız, şarkta hadis olan badi
relerin uınumiyetle hiaıiyatıdiniyeyi 
tahrik ve mutlaka ön safta meıayih 
Te ulemayı teıvik ve teşrik ıuretile 
ika olunduğunu ve merhum Abdülha
mit Hanın dahi ayni zehap Te kana
atte bulunduğunu anlatıni.ktır. 
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HARiCi HABERLER 
"Işık Romcıdan 
Doğuyor,, 
Roma beynelmilel hadise

lerin merkezi olmuş 
ROMA, 28 (A.A.) Czas - gazete

si, « Işık Romadan doğuyor» başlığı al 
tında neşrettiği bir yazıda diyor ki: 

Roma beynelmilel hadiselerin merke 
zi olmuş, M. Mussolini de Avrupanın 
orta kısmına ilişiği olan itler huıusun
da hakem haline celmiıtir. 

ROMA, 28 (A.A.) - Hava işleri na 
zırı, sivil tayyarelere mahsus yeni ve 
büyük bir tayyare limanı yapılması için 
Milano belediyesi ile aktedilen .,;ukave
leyi tasdik etmiıtir. 

Sosyalizm 
faşizme karşı .. 

PAR1S, 28 (A.A.) - Havaı Ajan· 
sından: Yeni Sosyalist fırkaoırun ilk 
tezahürü Angouleme'de büyük bir ka 
labalığın ittirakiyle yapıldı. 

Bir çok hatiplerden oonra, Pariı 
Mebusu M. Montacnon ooıyalizmin 
faşizme karşı derhal ve zeki bir mü
cadele açmak lüzumunu göıtetdi, bey 
nelmileJ meaelelerin hallini kobylaı· 
tırmak için evvela milli meseleleri hal. 
etmek usulünü tavsiye etti. , 

lrkç,ılık nazariyesine tema• eden 
M. MaMuet şunları söylemiıtir: 

- L-._1?r Hitlerizm Viyanada mu
vaffak olursa bunun bir harp tohu
mu olacağı anlatılmalıdır. EvveJemir
de Fran~nm geniş bir .. vicClan itira
zı0 tarlaaına dönmesine mini olmağa 
çalışacağız. 

Matbuat konferansı . . 
ve sergısı 

VENEDl,K 28 <A.A.) - Beynelmi 
Jel birinci matbuat konferanımın Te ser 
gisinin açılış resmi yapıln:.:ttır. 

Markoni'nin yeni 
tecrübeleri 

SWITAVEYKA, 28 <A.A.) - A
yan azasından M. Markoni, münakalat 
nezareti umum müdürlüğünden Amiral 
Pession'u da yanma alarak Aranci kör 
fezine gitmek için Elektra yatiyle deni
ze açılmıştır. 

Orada yapmağa bafladıiı telsüı tel
craf tecrübelerine devam edecektir. 

İtalyan-Alman sporcuları 
arasında 

ROMA, 28 (~.A.) - ltalya ile Al
manya arasında muayyen zamanlarda 
genç sporcular mücacleleıi için Tııtİ•t 
fırka.ile Almanyadaki apor cemiyetleri 
mümeısilleri arasında bir anlaşma yapıl 
mııtır. 

--o--

F aşta askeri harekat 
RABAT, 28. A. A. - Cebeli 

Badu etrafındaki ihata hareketi 
üzerine asilerin reiai kayıtsız ve 
~artsız teslim olmuttur. 

Tannenberg 
Muharebesi 
Mareşal Hindenbourg 

imperatorun 
ismini sadakatle andı 

HEHENSTEIN, (Şarki Pruıya), 28 
A.A. - V olff Ajamı bildiriyor : 1914 
seneıinde vukua celen T anoenberır mu 
harebeai ydclönümü, muharebe meyda.
runda vücude getirilmit olan abidenin 
merasim a•luıunda parlak surette tes'it 
edilmiıtir. 

Başvekil Hitler, IÖz alarak Hinden
bourg'un tarlô Pruıyayı kurtarmış ol· 
duğu kahremanlık günlerini hatırlabmf 
ve ıöyle demiıtir : 

Bu askeri hareketler milleti ebediy
yen minnettar etmiıtir. Tarih hiç lıir 
zaman kendiıini iotememiı olduğu bir 
harpte mağlup olan bir milleti müca
delede bulunmakıızm hürriyetten -,az. 
geçmek iotemeyen ve hayat iatiklil hak 
kını bir çok iztiraplar bahaoına müda
faa etmeğe kallapn bir millette mf bu 
hareketinden dolayi tazyikleri, inoafuz 
ca muameleleri .hiç bir zaman anlayaım 
yacaktır. 

Nihayet reioicümhur marefal Hin
denbourg söz alarak vatan içia canlan
ru Jeda etmiı olanların hatıra11m hür
metle yadettikten ıora demittir ki : 

« V ııktile hakkımdaki itimadına bi 
naen beni ıarki Pnıı}-·aya çağmnıı o
lan 1 mperatonunu timdi hiinnet, ıada 
kat ve minnettarlıkla anıyorum. Yine bu 
anda o zaman kumandam altında harp 
etmi' olanlan anıyorum. O zaman ben, 
yahuz ırazifemi yaptım. tamimin ve ço 
cuk1arunın isimlerinin vatan topraima 
vahdet timoali olarak bağlaıunuı ,.,...,.. 
fini kabul ediyorum. 

Fransa-Rusya 
Müzakerelerde borçlar 
meselesi görüşüldüğü 

doğru değil .. 
PARIS, 28 (AA.) - Resmi meba· 

61 Fi-ansa ile Ruıya araomda muvakkat 
bir ticaret muahede.i akti makoadiyle 
M. Gourevitch ile M. Patenotre arasın
da yapılan müzakerelerde borçlar meıe
leıinin men:uu balıoedilmit olduğuna 
dair olan haberin doğru olamdığını bı>. 
yan etmektedir. 

KIEF, 28 (A.A.) - Taaa Ajanoı 
bildiriyor: M. Herriot berllberlerindeki 

• parlemento azalarile birlikte dün bura-
ya gelmiıtir. 

M. Herriot Franoa ıefiri M. Alphaud 
da refakat etmektedir. 

M. Herriot ikametine tahıiı edilen 
Continental oteline cideıi<en yollarda 
halk tarafından alkıılamıftır. M. Herri• 
ot Ukranya ilim akademioini ziyaret et 
miş, Sainte Lophie cemiıine giderek bu 
radaki muzayık.ları tetkök eylemiıtir. 

lzveatia gazetesi ne diyor? Ahmet Arabinin lngilizler tarafın
dan auretimabauoada yetiıtirilmit bir 
caıuo olduğu Ye kah aaker, kalı der
~. kah aiıril kiıvelerine bürünen; 
;romlek deı,i§tirir gibi mealek, fikir, 
!(anaat değiıtiriveren bu adamın Mı
ıırla, Mısırlılarla alikası olmadığı mu
li kkaktı. 

Eğer Sultan Hamit, kendi nefsine
fiıloi korumak enditesile memleket 
dahilinde kurduğu hafiyelik tebeke· 
sini, İngilizlerden ve direr milletler
den de örnek alarak memleket hari
cinde çalışacak kuvvetli bir casusluk 
teşkilitına çevirmİ.f ve bunu munta
zam bir idare ve sistem halinde idare 
ettirmiş olsaydı, böyle ikide birde Ah· 
met Arabiler, Mübareküosabahlar, 
Şeyh Ahmetler, Şeyh Mehmetlerle uğ 
raşmıya mecbur kalmazdı. Uğraımıt 

bile olsa, ayni silahla mükabele ede-· 
ceğind..rn, bu çarpıfmal .. rda netice, 
daima Türkiyenin aleyhine çıkmazdı. 

...................... MOSKOV A, 28. A. A. - Tas 
ajansı bildiriyor : lsvestia gazete

si, M. Herriotunun ziyaretine tah
sis ettiği ba,makaleainde diyor ki: 

Fakat lngiliz gazeteleri ve bazı 
et:n bi matbuatı garip ve garip oldu- ( Arlıaaı var.) 

~~~~~!§;!!!!-----ımli!l!liiill!!---.lmltli ... I 
Yarın: 

Hidiv'e yazılan 
1 

ferman 
Antikcr bir hafiye tipi: Mektepli Ahmet Bey! - Gece yanaı 

Babıiiliden niçin çağırmı~lar? - "ffidiviyet lermanı 
mla tashihler ve iliiııeler yapJdı 1 ! 

iilift111ı:._m 

OranJlll vaparila 11•len 1300 .eyyahttı 1 Karlapad 
Sultan •hmette ..• 

fehrinın Obranya grupu 

IHDlllllll1111tttnllftUll•IUllll_, 

DİL ANKETİMİZ 
Oım.anlıcadan türkçeye kartılıklar k.lavuxunu hazırlamakla uirqao T. D. 

T. C. nin ça.lıtmalan, cemiyetin açtığı büyük dil anketinin verimlerini aailam· 
la!tmnaktadır. Bu değerli çalıtmaları elimizden celdiği kadar kolaylqtırma
yı boynumuza borç biliriz. 

Bunun için "Milliyet,, kendi bakım mdan bir anket açmıttı. Anketin üçün. 
eli listesini de qağl}'a koyuyoruz: 

1 - FiKiR, 2 - MEFHUM, 3 - RUH, 4 - MÜLAHAZA. 
Franaı:w;:ada bunları k&J'4ılıyabiJir sözler de tuolardır: 

0 1 - lDEE, 2 - PENSEE, 3 - ESPRIT, 4 - AME, S - CONCEPT. 
Meaeli. ''bu huıuata !tenim bir fikrim var., ~zünü Fran!ltz1ar cj'ai une idff» 

dıye söylerler. Mantık ıablahmda "ide e,, fikir, cconceph mefhum demektir. 
"Penaee,. de dikin dlr ama, düfiince manauna. "Ruh,, sözü piıikolojide 
came• ile tercüme olunur. Fakat bir çok yerlerde "Esprit,, ye kartılık olur. 

lfte bütün bu ince farkları gözeterek bu sözlerin her birine öz türkçe 
karıılddar arıyoruz. 

Okurlarımızın bu değerli itte de gazetemize düfijndüklerini, bildiklerini 
bildirmek liitfunu eıirgemiyeceklerine inanmaktayız. 

Gelen cevapları gazetemizde basmakla beraber T. O. T. C. ne :le vnnde
receiiz. 

Cevaplar, ga10etemizde anket memurluğu namına l'Önderihnelidir. 

11111111111J1lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Mısırlı misafirler 
Dün Ankaradan geldiler 

Mısırlı doktor ve gazeteciler, dün
kü trenle Ankaradan şehrimize gel
miılerdir. Mioafirlerimiz, Ankarada 
gördükleri hüınü kabulden çok mem 
nun kalmışlardır. Heyet azasından 
Sakali Bey, bir muharririmize Anka· 
ra ihtioaslarını ıöyle anlatmıştır: 

- Ankara, üzerimizde fevka.Ii
de bir teıir yaptı. Bize göıterilen hüı 
nü kabulün bu derecesi ümidimizin 
fevkinde olduğunu itiraf edeyim. An
kara seyahati, bizim için latif bir sür
priz oldu. 

Bilha11a uhbat müateıan Hüaa
metıin Beyin Mısırlı doktorlar hakkın 
da gösterdiği mioafirperveriiği biç 
unutamayacağız •. 

Bir çok 11bhat müeaseeılerini gez· 
dik. Bilhaaoa doğum evinde gördük
lerimiz bizi hayran bıra,tı. Müşahe
delerimizden büyük istifadeler et
tik. Mısıra çok memnun ve mütehasai• 
olarak dönüyoruz. Gezdiğimiz irfan 
müesseseleri arasında ismet Paşa kız 
enstitüsü Üzerimizde harikul&de bir 
teıir yaptı. Bizi bu kadar müke-el 
surette ağırlayan Türk doktorlarına 
ve Türk gazetecilerine tetekkürJeri
mizi bu vesile ile de tekrar ebnek is· 
terim.'' 

Mmrlı misafirlerimiz, bugün An
kara vapurile lakenderiyeye hareket 
edecekler ve ayni ~mimiyetle vapu
ra kadar letYi edileceklerdir. 

Türk-Fransız 
Dostlu2'u 

(Başı 1 inci sahifede) 
saklayacağız. Minnettarlığ1IDJzt ıyi 
ve hoş İ§ arkada,larınıza bildirmeni

.. zi rica ederiz." 
••• • 

ISTANBUL, 28 (A.A.) - M. Her 
riot, Türkiyedeo aynlırken Hariciye Ve 
kili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiye 
fU telgrafı göndermiştir: 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beye
fendi Hazretlerine: 

«Buradan ayrılırken lütüfkarane bir 
surette tertip buyurduğunuz İyi kabul
den ı!olayı en muhabbetli teşekkürleri
mizi takdin:ı eder ve bu ziyaretimin Tür 
lıiyeoin saadeti ve onun Fransa ile dost 
l1>ğu hakkn\da oeınere bahıolacağmı Ü· 
mit eyLeri-ı. • 

M. Herriot bu ziyaretinin sulh 
davasrna faydalı olacağı ümidini 
izhar etmi,tir. Sovyet efkıin umu 
miyesi M. Herriot'nun bu ümitleri 
ne ve Fransa ile Sovyet münase
betlerinin kuvvet bulması arzusu 
na samimiyetle İftİrıik eder. 

800 köy su altında 
CHANGHAI, 28 (A.A.) - Chan

toung valiıi milli hükUmete, sar.1 ner
rin 800 köyÜ baıtığım ve 3 milyon bal 
km ocaklannı mahvettiğini, son yağ
murların yeniden ıuları taırrdığını 

bildirmiıtir. Taainanfou ıehri, yeni • 
den bir su baskını tehlikesine maruz .. 
dur. Birçok noktalarda ıu setleri yt· 

kılmıştır .. 

..., .................... . 
Orduya 250 
Tayyare 

(Ba~ı 1 inci aahifede) 
zançlannı Tayyare cemiyetine terke· 
deceklerine söz vennişlerdir. Bayram 
dolayııile hu bir cünlük kazancın mü 
bim bir y.ekuna baliğ olacağı anlaşı· 
!maktadır. 

Bilhasaa cümburiyet hükümetinin 
tayyareye verdiği ehemmiyet, tayya· 
ı·eciliğe karşı gösterdiği alika, vatan 
müdafaasında bu hava unsurundan a 
zami istifade imkinlarını temin etti. 

Son zamanlarda gene öğrendiğimi 
ze göre halkın yardımile tayyare cemi 
yetinin timdiye kadar orduya hediye 
<"iliği tayyareler 250 den fazladır. 

Tayyare cemiyetinin aza mikdan 
günden güne çoğalmaktadır. Şimdi· 
den bütün memleket dahilinde 100 bi 
ne yakm inoan, Tayyare cemiyetine 
nakdi teberrüde bulunmak sureıile 
aza oıfatıoı iktisap etmişlerdir. 

G~rek Zafer bayramı, gerek Tay 
yare !-...;. vramını kutlulamak için latan 
bulda büyük bir meraıim programı 
hazırlanmı4tır. Aıkeri merasimin pros 
ramını evvelce yazmıştık. Tayyare bay 
ramı münaıebe~.He de şehrin hemen 
heı- tarafında şenlikler yapılacak, Ye 
ıilköyde Orduya lstanbulun hediye 
ettii i üç tayyare için ad kovma mera 
aımi olacak, Halkevi tarafından bir 
~y :ziyafeti verilecektir 

-• Cümhuriyetin onuncu yılı için bir 
marş tertip edilmektedir 

'ANKARA, 28 (Telefonla) - Cümhuriyetin onuncu yılında hallt 
kütlele~ tarafından söyl':nmek üze re bir onuncu yıl marfı tertip edil
mektedır. Marftn kültesı Behçet Kemal ve Marak Nafiz Beyler tara
fından lıazırl nmıfhr. 

Bestesi Cemal Refit Bey tarafından yapJacaktu. Mar,, Cümhuri
yetin on yJlık ley:ı:ini, Türk tarihini ve Türk enerjisini anlatmaktadır. 

Yeni adliye mü/ ettişleri 
'ANKARA, 28 (Telefonla) - Münhal bulıınan birinci sınıf Aılliy• 

mülettifliğİne ikinci sınıftan Osman Sabri, ikinci .sınıf mülettifliğe Ü· 
çüncü sınıftan Sezai, üçüncü sınıf mülettipliğe dördüncü sınıltan Ho
fİm, ve gene üçüncü sınıf müfettifliğe Trab:wn müddeiumumisi Ek
rem Sait, dördüncü sınıl 1J1Ülettifliğ~ Ankara müddeiumumi/iği bas-
muauini Şemıettin Beyler tayin edilmiplerdir. • 

Cümhuriyet" bayramına hazırlıklar 
AN KARA, 28 (T elelonla) - Bugün Recep Beyin reuliği altında 

konlerans, radyo ııe matbuat musiki komiteleri toplanarak Cümlıuri
yet bayramında meydanlarda, ıalonlarıla radyo ve gaz;etelerde YOIM
lacalı nefriyatta okunacak manzume ııe haııalan tesbit etmifierılir. 
Bu yardımcı komitelerin kendi mev:ı:uları dahilinde hazırladın aasla
rı tevhit eylemiflerdir. 

Yarın yüksek komuyon topla nacaktır. 

Muntazam Borçlar Müdürlüğü .. 
ANKARA, 28. (Telefonla)- Maliye ııekiileti mmntazam borçlar mu 

dürlüğüne altmcı derece maaşile Muhcuebat umum müdürlüğü bütçe 
müdürü Emin Beyin tayini ali taıdika iktiran etmiptir. • 

T. D. T. Cemiyetinde •• 
IST ANBUL, 28 ( A.A.) - T. D. T. Cemiyeti umumi kitipliğin -

den: T. D. T. cemiyeti umumi merkez 'heyeti bugün Dolmabahçe sara
yında toplanarak biri saat onda, öteki saat 14 te baflıyan iki celse Yllll 
m1Jhr. Bu toplanıflarıla osmanlıcadan türkçeye karplıklar klavıu:a i
fin ankete konulmup olan sözlerin karfılıkları arafhnlmıfhr. 

• 
lzmirde kontenjan suiistimali ve 

ecnebi vapur kumpanyaları 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Ecnebi vapur kumpanyalarının aıralarrn

da tröst yapal'ak ihracat malları üzerinde tatbik ettikleri tarifelerin 
yaptığı fena tesirlere ait Yeni Asır gazetesinin nefriyatı alakadar mıı
kamlar tarafından tetkik edilmektedir. Vapur kumpanyalannılan üs 
senelik tarifeleri istenmiftir.Ticarett müdürü Saffet Bey bu meseleye 
dair beyanatında keyfiyetin tetkik edilmekte olduğunu söyledilıfflfl 
sonra takcu ipı"ne geçerek l:unirde yapJdığı iddia edilen -iistimaliıt 
asla ııatit olmadıgını, kıymet takdiri işlerinde azami hassasiyet göste
rildiğini, gümrük müfett:iflerinin kontenjan -iistimalini tetkik ettifi
ni, haberin bumlan galat olduğunu beyan etmiftir. 

• 
lzmir •• •• uzum • 

pıyasası açıldı 
IZMIR, 82 (Milliyet) - Borsada uzum pİytuas1 agılmışhr. Bupn. 

sabahtan akşama kadar 1245 çuval üzüm satdmıfhr. Fiatler altıdan do 
kuz numaraya kadar olmak üzere 13 ilii 24 kuruf arasındadır. ilk liat
ler kati değildir. Terli ümitleri kuvvetlidir. 

Bir çocuk tren altında kaldı 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Sabah Karpıyaka civarında Hacıhüseyin 

ler istasyonunda bir kaza olmuş, Bandırma posta treninin alhnda ka
lan b~ YQfında Nezihe isminde bir köylü yavrusunun iki ayağı kop
muşhır. Çocuk hastahaneye kaldırılmıfhr. 

İki soyguncu derhal yakalandı 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Tire yolunda iki kamyon yolcularını so

yarak iBO lira gazbeden yüzleri mendilli iki soyguncu üç saat içinde 
yakalantnlf, ve Adliyeye teslim edilmiftir. 

Dumlupınara heyetler gidiyor 
IZMIR, 28 (Milliyet) - Dumlupınarda yapılacak merasime İftİ· 

rak etmek üzere yarın ,ehrimizden heyetler gidecektir. 

• 

Kabil sefareti müsteşarı 
ANAKRA, 28 <Telefonla) - Kabil 

Büyük Elçilik müsteıarlığma V ek&let 
üçüncü daire birinci tube qlerini tedvi
re memur Elçilik müoteıarı Vehbi Bey 
tayin edilmİftir. 

Türkiyeye giremez .. 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Ha

lepte çokan arapça Elnahdal gazeteııi 
nin Türkiyeye sokulması Heyeti veki
le kararile menedilmiıtir. 

Nevzat Beyin tetkikatı 
ANKARA, 28 (Milliyet) -Ankara 

valisi Nevzat Bey dün Çifteçılık'a gi 
derek yeni yapılan paaajda tetkikat 
yapmış ve bir gece kalarak avdet el· 
miştir. 

İstanbul maliye mürakipleri 
ANKARA, 28 (Telefonla) - 2265 

numaralı kanunla 1 ey!ul 933 tarihin
den itibaren kabul olunan teşkilat muci
bince üçüncü dereceden 1ıtanhul Ma
liye mürakipliğine ıabık latanbul va· 
liai Raıit, betinci dereceden mürakip 
liklere lstanbul defterdarı Muatafa ve 
D<:miryollar muhaoebe müdürü Kazım 
Beylerin tayinleri ali taodika iktiran 
etmiıtir. 

Yunan profesörü izahat 
aldı 

lSTANBUL, 28. A. A. - Ati
na akademiai dikaiyonerinin orta 
çağ krımmı yazmakta olan Yunan 
profesörlerinden M. Ponag M. Pat 
riakos bugün DQlmabahçe sarayı
na giderek T. D. T. Cemiyeti mer 
kez heyetini ziyaret etmit ve umu
mi ki.tip Ruten Efref Beyle yarım 
saat kadar görüterek dil çalıtma 
larnnız hakkında izahat almıttır. 

Afyonda kurtu.uş bayramı 
AFYON, 27. A. A. - Şehrimi

zin kurtulu• yıldönümü çok par
lak surette kutlulandı. Tam kurtu 
luş saatinde istirdada benzer te 
kilde safi harp nizamında ve top 

· sesleri arasında ,ehre giren müf
reze 'iddetli alkıflarla kar,ılan
dı. Halk askerleri durdurarak sün 
gülerine çiçekler takmı,tır. Bele
diye önünde yapılan büyük topla.r. 
mada mebusumuz izzet Ulvi ve 
Belediye önünde yapılan büyük 
toplanmada mebusumuz izzet uı 
vi ve Belediye azasından Bekir 
Beyler heyecanlı nutuklar söyle
diler. 

İzmir Belediyesi ve 
memba suları 

lZMIR. 28 <Milliyet) - Belediye 
kantık menba sularile mücadele ~imek 
tedir. Dört günde (500) damacana ıu 
clökülmüttür. 

Darphane müdürlüğl" 
ANKARA, 28 <Telefonlır) - Darp

hane ve Damga matbaası müdürlüiü 
ıı.e fstanbul Damga müdürü Fııat Bey 
naklen tayin edilmiştir. 

İstanbul Belediyesinden: Zafer bayramımızın seneı 
devriyesine tesadüf eden 30 Ağustos 933 çarşamba gÜnÜ 

saat 9,15 10,15 de Kolordu Kumandanlığında tebri.kit ya
pıldıktan sonra 10,30 da Beyazıt meydanında geçit resmi icra 
olunacaktır. lıtanbul'da bulunan Mebus Beyfendilerle tesri· 
fata dahil zevatın letrifleri rica ol~ur. (4495) 
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Ağlamayan çocuk 
-Boğazigl

Bir kaç .Unün boğucu sıcakları 
Suadiye ve Adalar halkını iki kav
rulmuJ halinde terletip kızartıyor. 

Ve ıtanbul halki bir nefes taze 
hava almak için Boğazı arzuluyor, 
daha Amavutköyünü geçerken s·e
rin bir rüzgar intıa111D cildini, ke
mik1erine kadar o)qıyor. 
Boğaziçi mevsinıin en güzel 

günlerini geçirmektedir. 
Güzel Boğaziçi •• Bir ayağı Şitli

ye bağlı olmasına rağmen latan· 
buldan Adalara kadar uzanan me
deniyet elinin iltifabndan mahrum
dur. 

Diyorlar ki Boğazın Anadolu kıs 
mı bir harabe halindedir. 

Çoken yalılar,yıkılan kötkler ara 
amda yeni bir hayat göze çarpmı
yor. Buna mukabil Suadiye, Bos
tancı tarafları her mevsim yeni ye
ni villalarla süsleniyor. Adalara 
Babilonyanın asma bahçelerine sar 
fedilen emekler gibi Anadolu ya
kasından sular getiriliyor, elektrik
ler ıreçiriliyor. Yollarına kumlar 
serpiliyor, çimenler dikiliyor. 

O Adada ancak, paraları saye
sinde her yeri kendilerine cennet 
yapabilecek bir kaç zenginin bir i
ki ay zevkisefa etmelerine hizmet 
eder. 

Bir kaç yıldanberi asfalt yolları 
yapılan, elektrik tesisab ikınal e
dilen ve bu sayede bir çok kötklere 
sahip olan Suadiye ise tehir mer
kezinden öyle uzak bir yerdir ki 
lstanbula gelmek için bir değil iki 
nakil vasıtasına ihtiyaç gösterir. 
Ve senenin sık sık görülen lodoshı 
günlerinde tehirle alakasını büs
bütün keser. 

Ya Boğaziçi! 
Bir kaç yıl evvel tiddetli bir kıt 

olmuştu. Ben Şi9liden matbaaya 
inmek için ne tramvay bulabildim, 
ne otomobil. Boğazın en hücra bir 
kö,eainde Pafllbabçesinde oturan 
bir dostum ııcak vapurda rahatça 
lstanbula, itinin batma indi. 

Bir kaç gün evvel (Aktaın) a 
yazdığım romanın müsveddelerini 
Boyacıköyde unutmuftum. Bir te
lefon sayesinde yarım saatte mat
baaya geldi. 

Demek ki Boğaz şehre yakınlığı 
ve buna mukabil kıtlık ve yazlık 
noktasından rahatlığı ile Adalar
dan ve Suadiyeden çok iatifadeli
dir. 
O halde Boğaziçi niçin harap olu 

yor? 

Neden Erenköyüne kadar giren 
havagazi Yeniköye kadar gibniyor. 

Niçin Adalara kadar giden elek
trik Anadoluhisarını geçmiyor. 

Ve neden Ada yollarını kunt
la süsliyen .belediye Boğazda bir 
keçi yolu bile açmıyor. Boğaziçi, ya 
V&f yavat eskisi gibi balıkçı köy
lerinden ibaret berzah haline ge
liyor. 

Ve Boğaziçi yalnız nasdaa ora
larda vaktile ev yaptırmış olanla. 
rın mecburen oturabildikleri bir 
kenar mahalle 9eklini alıyor. 

Ben bunu biraz da Boğaziçi bal. 
kının bedbinliğine, sükünetine ih
maline veriyorum. Ağlamıya~ bu 
çocuğu fakrüddemden kaybede
ceğiz. 

lstanbul Belediyesi analık vazi
fesini yapmıyor. Bu gidişle Boğa
ziçi devlet babayı me,gul edecek 
bir mesele halini alacakbr. 

Burhan CAHiT 

1 BOR.SA 1 , __ --.;,....._. 
(İ ı Bank.um dan alman cetvelclir) 

28 AGUSTOS 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar Talovili.t 
lttikraz dahili 96,50 Elektrik --1933 latikru:ı 95,- Tramya7 
Şark D. yollan 2,90 Tloel ~ 

D. Mınahhidei 54.75 Rılıbm 17,65 
Gümrtl.lıJu 8,25 Anadolu 1 47,65 
Saydt rn.ald 5,60 
Bajdat 10.25 • ili 47,25 
T, aalır:wiJ'• 10 Müme••il 51,25 

ESHAM 
ı, a..ı...... Na- Te)efon 13,25 - 9,SO Bomonti 20,25 
M H Hamilin• 9,55 T ... lcoa 27,75 
.. ,, Mft•ı•I• l~l! Çimento 12,45 

Tramyay 48,50 ittihat da1• 18,25 
Anadolu Hi••e 27,55 Şark day: 1,45 
R.ji 3,35 Balra 2,7• 
Şir .... riye 11,25 Şark rn. 9C':la 2,90 

ÇEK Fi ATLARI 
Puü 12.0S l Prai 15.875 
Loadra 682.50 ViJana 4,41 
Niiyork 67,0625 Madrit 5.67 
Briikaal 3.37875 Berlin 19775 
Milano 8.94 ZJoti 4.2075 
Atina 83,80 Pe,te 3.6750 
Cene•re 2.43875 Belgrat M.9ı7s 

Sof ya 116.8950 Bükr .. 34,65 
Amat•dam 117 MoakoYa 80.125 

NUKUT (Sabı) 
lturut Karuı 

20 f. Fran••• 167 1 Şilie, AY. 24.50 
1 laterlin 687 1 Pueta ıs 

1 Dolar 150 1 Mark !O.-
20 Liret 220 1 Zeloti 24.-
20 f. a.ıç;ı.. 114 ZO L.,.. 0.23 
20 Dralımi 24 20 Dinar 55.-
20 1. t aviç'l'e 818 1 Çer_noTec 

' 

MiLLiYET SALI 29 ACUSTOS 1933 

• 
ŞEHiR 

Eko•e .. ı 

Gümrük tarif el eri 
Yeni zamlar tatbik 

edilecek mi? 
Yeni gümrük tarifelerinin 1 eyliil 

den itibaren bazı memleketler müva 
redatma kar,ı tatbikine ba~lanacağı 
yazıjmıtıı. Bu hususta bize salahiyet
tar bir zat fU izabab verdi: 

- Almanya ile aramızda bir tica
ret muahedesi vardır. Diğer devletler 
le aramızda mevcut ticaret muahede 
lerincleki en ziyade mazharı müaaade 
devlet muameleıinden istifade edecek 
!eri hükmü, Almanya ile olan muahe 
deyi iıtihdaf etmetkedir. Alml\Dya i
le aramızdaki ticaret muahedesinde 
sayılan e§ya, mayıa 933 bidayetinden 
itibaren 9 ay müddet tenzilatlı tarife
den müatefit olacaktır. Aramı:ı:da en 
ziyade mazhan müsaade devlet mua 
mel~ainden müstefit olmak e.aasmı ih 
tiva P.den ticaret muahedeleri mevcut 
diğer memleketler de, Almanya ticıı · 
ret muahedesinde aayilı e,yanın mem 
lekeı;mize ithalabnda mayıs bidaye
tinden itibaren 9 ay müddet tenzilat 
lı tı.ırifelerden jstifade edeceklerdir; 
ki bu müddet kanu.nu.sani nihayetin
de bitecektir~ Aramızda motos viven
di bulunan memleketler ise, bu müsa
adeclen mayıs bidayetinden itibaren 
Üç ay İstifade edeceklerdi. lıte bu müd 
det perıembe gÜnÜ bitiyor. Motos vi
vendiJerini tecdit veya ticaret muahe
deleri akdebniyen memleketler müva'. 
redatına karıı 1 eyliilden itibaren ye
ni gümrük tarifeleri tatbikına baıla
nacaktır. Bu memleketler ise mahdut 
tur .'' 

Berlinde UzUmlerimiz 
Berlin Türk ticaret odaaı devletçe 

lesbit edilen esaslar dahilinde üzüm 
ve incir gibi ihracat -ddelerimizin 
revacını arttırmak çin propagandalar 
yapmaya baılaDll§, bunun neticesi o
Jarak üzüm ve incir tüccarlanm.ız Al 
manyadan bazı aiparl§ler almı§tır. 

Damga mecburi 
Tepoinievvelden itibaren Franaa hü 

kiımeti, Franaaya sevli.edilecek yumur 
talara ve ambalajlarına mell§eini ve 
ihraç tarihini göıterir birer damga vu 
rulmasını mecburi hıtmU§tur • 

Kömür fstihsalAtımız 
928senesinden beri kömür ithala

bmız azalmaktadır. 928 senesinde 562 
bin 340 ton kömür ithal ettiğimiz hal 
de geçen seneki kömür ithalatımız 95 
bin tonu geçmemiştir. 

yem kömür iıtihsalabımzm memle
ketimizde artması, kömÜT ith~.ltımı· 
zın azalmasını mucip olmuftur •• 

Pamuk ihracatımızda fen3zzül 
933 oen<'ainin ilk 6 ayı zarfında 

Merainden 1,230,000 lira kıymetinde 
ihracat yapılmıı, buna mukabil 1 m;J 
yon 370 bi" liraJık ithaJa.t vuku buJ
mı.11tur. 

932 • 933 senelerinde 11 aylık ih
racat mevsimi zarfında Mersinde ih
raç _edileı; pamilklar 527,200 lira kıy 
metınd~ır. Yapılan tetkikata göre, 
;>amu k ıhı·acatımızda kıymet ve mik 
dar itibarile hayli tenezzül görülmek 
tedir. 

TUrkiyede fındık rnahsuıu 
ftN"81' Eost aud lmria.ıo mecmuıuına 

nazaran, bu sene Türkiyede fındık mah 
sulü 770.000 kantara baliğ olacağı Wı
min edilmektedir. Geçen seneki mahsul 
hemen hemen satılmq bulunuyor. is
panya ve 1 tal yada fındık mahsulü fena 
ol&.ğu için T\jrkiye fındıklannm iyi 
fiatlere sablacağı ümit edilmektedir. 

Türk-Yunan Bankası 
Y iUfı; • Yunan iktısadi münasebetle

ri dahilinde çalıpııak üzere Yunan Mil 
li bankasiyle 1 ş, Sümer Bank ve diğer 
bir ili milli bankanın İftirakiyle lıtan
bulda mü§terek sermayeli bir Türk • 
Yunan bankası teşkiline ait hazırlıkla
nn resmi safhaya intikal etmek Üzere 
bulunduğu haber verilmektedir. 

Yunanlılarla aramızda.ki ticari anlaş 
ma mucibince kendilerine satbğmuz mal 
ların bedellerinden yüzde 6S ini pe§i
nen, yüzde S ini navlun bonosu olarak 
kabul edilmekte ve yüzde otuzu mulmbi 
!inde de mal bonosu verilmektedir. 

Piyasada yarun milyon liralık mal 
bonosu birikmit ve tüccarımızın elinde 
kalmııtır. Yeni kurulacak bankanın bu 
mal bonolannın ihtiyacı olaiı ve istifade 
edebilecek tüccann eline geçmesine ta
vassut edeceği söylenmektedir. 

'• 

Tiyatro mektebi 
Bütçe darlığından bu 

sene açılamıyor 
Darülbedayie merbut tiyatro mek

tebinin tekrar açılarak faaliyete geç
mesi için bir çok müracaat ve temen 
nLler olmuştur. Fakat bütçe zarure
ti yüzünden mektep açılamıyacakbr. 
Maamafih Darü1bedayiin operet kıs
mına bazı genç kız ve erkekler kabul 
edilecektir. 

Y aprlan hesaplara göre Darülbeda 
yi geçen mevsim 90 bin lira hasılat 
yapmıştır. Bu mikdar beı sene evvel 
30 bin lira idi. 

DarüJbedayi 1 Teırinievvelde tem 
sillerine bq.layacaktır. 

Arabacılar itiraz ettiler 
Belediye adadaki arabalar ve e

tekler için yeni bir ücret tarifesi vü .. 
cude getirerek bazı tenzilat yapllll§
tı. Ada arabacı.lan ve eşekçileri bu ta 
rifeye itiraz ederek bir mazbata ile 
belediyeye müracaat etmi§ler ve ay
ni zamanda eski tarifeyi tatbika de
vama baılamışlardır. Arabalar evvel
ce bir turu elli kuruş yaparken bele 
diye bunu 2S kuruşa ve eşekler için 
de 25 kuruş 1 S kurwıa indirmişti. 

Belediye vaki ıikayeti te:tkik et
mektedir. 

Pis bir halde satılıyor 
Yıkanmadan, piımeden ve soyu]. 

madan yenecek olan maddelerin pİa 
bir şekilde satıldıilnıa dair ıikayetler 
vaki olmuştur .. Bu maddeler bu fe· 
kilde bağırsak hastaJıklan tevlit et
tikleri için, belediye ıubelere bir ta
mim yaparak bu huırusta tıbbi kon
trol yapılmasım bildirmittir. 

Belediye kooperatif lokantası 
Belediye loka.ntasının ~st kat salo 

nu dünden itibaren faaliyete geçmif 
tir. Belediye kooperatifi aynf şekil
de Beyoğlunda ve Kadıköyünde de 
birer lokanta açmak için tetkikat yap 
maktad.r. 

Fırınların tahdidi 
Fırınlar hakkında yapılan teftişat 

bitmiı ve müf~ttişler raporunu bele
diye iktısat müdürlüğüne vermiıler
dir. Fırmlann tahdit şekli hakkında 
iktısat müdürlüğü bu raporlara istina 
den umumi bir rapor yazacaktır. Şe
hir meclisinin tefrinievvel içtimaına 
fırınların tahdidi hakkında teklif ya 
pılacaktır. Meclis bu husustaki kararı 
nı verecektir. 

Alanya ismi verildi 
Antalyaya tabi Alaiye kazaaı Alan 

Mahkemelerde 

VllllyeHe 

Yeni teşkilat 
Kadronun son şekli per
şembeye belli olacak 
Defterdarlıktaki mali teşkilat ko

rnisyonu dün de varidat umum müdü 
ı i.. Cezmi Beyin riyasetinde toplanmı§ 
br. Komisyon kadrolar üzerindeki tel 
kikatını bitirmek üzeredir. Kadro tam 
§"klini, bu akşam kabil olmadığı tak 
ôirde, perıeml>e günü a1mı, olacaktır. 
latanbul tahıifat ve tahakkuk müdür 
leri merkezde çalışacaklardır. 

Yapılmakta olan tqkilatta derece 
ve vaziyetleri itibarile bulundukları 
itlerin ehilleri olmıyanlar, bu vazife
lerden alınmaktadırlar.. Bu itilıerla ve 
yeni tayinler dolayısile yeni kadroda 
mühim ve büyÜk değiıiklikler olacak 
br. 

Şubeler tahakkuk ve tahsil baımü 
dürleri de tayin ed.ilmit bulunmakta 
dır. Buraların tahsil memurları da takvi 
ye- edilmektedir. Müıhakatta da yeni 
ihdas olunan tahsil müfettisliklerine e
hemmiyet verilmektedir. Bunlar yük
sek tahsil görmüş olacaklardır. 

Halkalı mektebi taşınacak 
Ziraat umum müdürü Tevfik Bey 

dün ziraat müdürü Tahsin Beyle bir
likte Halkalı ziraat mektebine gide
' ek tetkikatta bulunmU§tur. Mektebin 
buradan, çiftlik ve ziraata daha kabi 
lıyetli bir yere nakline bu tetkikattan 
sonra karar verilecektir. 

200 polis terfi edecek 
Polis memur ve muavinlerinden 200 

kışi bu sene terfi edeceklerdir. Terfi 
ler Cümhuriyet bayrammdan evvel 
tebliğ oJunacakbr. Terfi edenler yeni 
üniformalarile beraber bayrama iıti
rak edeceklerdir. 

Nafia vekaletine yazılacak 
Posta ve Telgraf müdiri umumili

ği Nafia veki.letine merbut olduğu hal 
de muhaberatta bazı karıııklıklar ol
maktadır. Badema posta idar~sine ya 
zılacak evrakın doğrudan doğruya 
Nafia vekaletine yazılması tamim e
dilmiıtir •. 

ya ismine tebdil edilmiıtir. 

Darülacezeye gönderilen 
çocuklar 

Son zamanlarda DarülAcezeye, 
bakılmağa muhtaç olınıyan bazı çocuk 
lann da gönderildiği anlaıılınıttır. 
Bu ~ibiler Darülacezeden çıkanlacak 
ve alınmamaaı için 18.znn gelen makam 
lttra emir verilecektir .. 

Hem eşyayı çalmış, hem 
evi yakmaya kalkmış! 
Ma~de H. ın evini soyan hırsız! 

1 
mqtır. 

Mağaza sahibi gibi 
Mumha ne caddesindeki Nalbur 

dükkanlarından birisini bir cuma gü
nü açarak içerisinden bir kamyon 
dolusu muşamba katranı, çalan He· 
rant ile Hüseyinin ve bu çalma malla 
rı bilerek satın alan Şehreminli Baha-

Fatihte Macar karde,ler caddesin· 
de oturan Maide Hanonın evine girip 
hırsızlık eden ve sonra da hırz.ızJığın 
belli olmaması İçin evi yakmak üzere 
mangala bez parçaları atan Mığırdı· 
çın muhakemesine dün devam edilmit 
tir .. Mığırdıç eşya.lan derleyip, topla· 
yıp kaçırmaya hazırJanırken Maide 
Hanını eve geJmiı ve Mığırdıçı görür 
görmez: ettin Efendinin muhakemelerine dün 

ikinci ceza mahkemesinde devam edil 
- Hırsız var, tutun, ev yanıyor, ye 'mittir. 

ti9in diye haykırmı§, polisler de yeti- D ·· . . unkü muhakemede 14hitler dinle 
§İP Mığırdıçı tutmuılardır .• Dünkü mu nilmiş, bunlar dükkanı tıpkı kendi 
hakemede hırsızı yakalayan polisler· malları imiı gibi serbestçe açtıkları ve 
le, yl!.kalandığmı gören aha.Ji fahit o- dükkinm kapıeı önüne kamyonu da-
larak dinlenilmiştir. Bunlar vakayı yayıp yükledikleri için hırsız old'1k· 
yazdığımız gibi anlatmıılardır. Bun- larmdan şüphelenmediklerini aöyle-
dan sonra •abıka kaydı okunmuş, maz mişlerdir. 
numın hırsızlıktan müteaddit sabıkalı Bu şahitler meyanında Bahaeıtin 
olduğu, bu yüzden anası ve babası ta- Efendinin annesi de dinlenmiıtir. Bu 
ı;afından evlatlıktan tardedildiği an· Hanım muşambalarm hırsızlık oldu. 
laşılm•;tır. ğunu bilmediğini, Hüseyinin gayet 

Muhakeme baıka ıahit celbi için şık giyinmiş olduğunu ve kendi&ini 
gelecek pazartesiye ba-akılmııtır.. mağaza sahibi gibi takdim ederek ken 

Başka gu··ne kaldı ~ilerine muşambavı sattığını aöylemiı 
tir .. Muh<:keme diğer ıahitlerin celbi 

Beyoğlunda Rumeli hanında Ma· için başka güne bırakılmııtır. 
dam Teodoryayı oldürmekten suÇ:Ju Polise hakaretin cezası 
Sokrat ile bu cinayeti bildiği halde 
haber vermemekten suçlu Todor;nin !.ticvap edilmek üzere polis mer-

Odada muhakemelerine dün devam ediJecek kezine götürülürken zabıta memurla-
ti. Fakat şahit olarak dinlenmesi ta- nna hakaret etmekten suçlu Feyzi E- • 

Her ay kereste v.ere- karrür eden Madam Sofi gelmediğin- fendinin muhakemesi dün ikinci ceza 
den muhakeme ihzaren celbi için ı teı mahkemesinde neticelenmiştir. Feyzi 

bilecek müessese? rinievvele bırakılmışbr. Efendi cürmü sabit olduğundan bir 
Do1,· torlar biraraya toplanacaklar ay beş gün hapae, s lira ağır para ce 

Amerikalılar bir teklif i\ zası venneğe mahkiim oJmuıtur. 
Bundan Üç sene evvel Beyoğlunda Bir kucak sakalı o!an hırsız! 

yaptılar . Rüştü isminde bir zatı öldüren Ligor 
Büyük bir Amerikan kereste firma- muhakeme edildiği esnada deli oldu- Yirmi beş ıeneden beri hırsızlık ya 

11 Ticaret odaıma taYani dikkat bir mü ğunu iddia etmiı, miiJahede altına a· pan ve muhtelif mahkiimiyetleri olan 
racaatte bulunmu§tur. Bu firma ıene- lınmış, fakat bu müıahede esnasında 60 Yll§l.Dda Bursalı çoban Yuaufun 
nin her ayında kereste verebilecek Türk da Tıbbı Adli ile Mazhar Osman Bey dün yeni bir davasmın rüyetine batla-
müesseselerinin iımini istemektedir. arasında ihtilaf çıkmqtı. Tıbbi Adli nılmııtır. Yuıruf bu sefer de mahkeme 
Firma memleketimizden hem ağaç, bem Ligorun deli olduğunu, Mazhar Os- ye Tophanede Boğazkesende Ander-
kereste alacaktır. Oda bu. iıle nıefğu! man Bey de Ligorda delilikten eser ya isminde birisinin dükkinma gece 
olmaktadır. olmadığım iddia ediyordu. leyin ve dam delmek ıruretile girip 

Domuz avcıları hırsızlık yapmaktan muhakemt ediJ,-
Bu iki zıt iddianın telifi ve muha- ınektedir. Bir kucak ta sakalı olan bu 

Ticaret odıımıza memleketin muhte- k b" k k emeye ır te no tai nazar bildiri!- altmıılık hırsız kendi üzerinde yaka. 
lif yerlerinden domuz avcılan taı-afın- m · · · k .,, t d t t 
d 

e•ı ıçın evra m ...,, ıp ıurasın a e )anan hırsızlama eıyayı satın aldığmı 
an muhtelif müracaatler vaki olmakta k"k" k ·· ı ı ta arrur etmişti. Dün Ligorun mu fakat kendisine aldıgı" fiyattan daha 

dıı. Bunlar odaya bir çok domuz vur- h k · k d" F k ' • a emesı mu arrer ı. a at alı tıp karlı bir fiyat veı·ildig"i için aatmaya 
duklannı ve bunların çürüyüp gittigı""nl, t ) d • 1 ı 

ki 
ı_urasının op anama ıgı an afı mıı, razı oldug""unu, satarken de kendı"sı" 

balbu · bunların derilerinden istifade e- t ·ı I ıs enı en rapor ge mediği için muha- ni yakalayıp hırsız diye karakola •Ö· 
dilirse memleketi rok lli edece5·i yazıl k ıJ tıbb dl' ı · '" maktadır. • ~ eme yap amamış, ı a ı mec isı- türdüklerini söylemiıtir. Muhakeme 
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nin Mazhar Ooman Beyin de iıtirakile şahitlerin ve dükkanı •oyulan Ander-
L---~:!..:~W<!lii..--!..!liU-Wi::ı.!~U.-..!ıo!.ı..L~·ıe...;?'fivea.,.,~ij"ini.~Je.,.ritll_•0~ı.-d~e.ın.,i~s.ı.ti _dfa.,.~dc;.·· ~e-d_ili..;. p- e•d•i ..L~v•auz.J·i.:y..ı~ı.:t~i _:y_e~~ı.i;.~.;e~n-t:;e:.:tk:.:;ik:·.,..;,e::tm~!;:•::i:_~~-ç'.:i~;:__L:_Y:a:_:n~ın::._-c::e00lb"'_i _'iç':i .. n~başka 1Ji: '1e brrakrl ... 

OUmrUklerde 

Muayene 
İzmirde eşya nasıl mua

yene edilecek? 
lskenderiyeden lzmire uğrayarak 

limanımıza gelecek vapurlardaki la. 
mir yoluna ait eıyalann· ııüm• 
rük muayenesinden iatiana edil
mesi için gümrük idaresile deY· 
let deniz yallan itletmeai a• 
raamdaki müzakerat neticeai C:iimrillıı 
ve Jnhiaarlar vekaletine biJdirilm.iıti. 
Vekaletten dün latanbul ııümrüJı.;leri 
bqmüdürlüğiine gelen emirde, latan· 
bul gümrük bq müdürlüğünün tek
lifi veçhile, mezlı:Ur vapurlarda İzmir 
yolcularının e§Y'1armm ayrı bir yere 
konulup lzmirden mühürlenmeıi ve 
lstanbulda gumrük memurlan tara
fından açılarak muayeneıiz ıehre çı· 
karılması muvafık göriildüğü bildiri!· 
miştir. Eıyalarmı, vapurda bu ayrı 
yere koymağa razı olmayanların bera 
berleriııde ve kamaralarmda bulundu
racaklan bavul ve sair eıyası da iz. 
mirde gümrük memurları tarafından 
dört tarafından bir iple bağlanarak 
mühürlenecektir. Bu mühürler, latan 
bulda gümrük memurları tarafmdan 
muayene edilecek, bozulmadığı görü. 
lürse muayeneden istisna edilecektir .. 
Gümrükler baı müdürü Seyfi Bey, he 
men tatbikata baılanmak Üzeı;e keJ'• 
fiyeti ali.kadar mercilere tebliğ ettiği 
ni söylemiıtir. 

Muhafaza teşkilatı çalışıyor 
Gümrük muhafaza te§kilab, son gün. 

ıe.. zarfında müteaddit kaÇakçılık ha
diseleri tesbitine. muvaffak olmuıtur. 
Bu cümleden olarak lınrozda yapı.lan 
aramada, aeçeolerde meydana çıkarı
lan kaçak rakı imalathanesinden başka 
ikinci bir gizli içki imalathanea.i kq
fedilmiftir. Suçlular ihtiaas mahkeme 
ıine sevkedilmiı ve imalathanede bulu
nan kaçak içkilerle, çakmak tatlan 
da müsadere olunmuştur. 

Yunan bandıralı Eleni vapunı Zon 
guldağa gittiği sırada taifesinden 
Yorgi, tebre kaçak içki çıkarırken der 
dest edilerek mahkemeye verilmittir. 
Hasan oğlu Mehmet ve diğer Mehmet 
isminde iki kişi esrar satarlarken ya· 
kalanmıt ve sekizinci ihtisas mahke
mesine sevkedilmiJ)erdir. 

Eşref oğlu- Abdullah isminde biri, 
esrar kullanırken yakalanınıttır. Bun 
Jardan batka kaçak olarak 641 saat 
ithal edildiği tesbit olunmuı ve Sirke
ci va~n muayene memurlarından Mu 
sa oğlu Arif ve Eminönü hamnda sa
atçi Markoledi Efendiler hakkmda 
tahkikata başlanmııtır. 

*** 
Dün, sekizinci ihtisas mahkemeain 

de iki esrar kaçakçısı birer sene hap
ae mah.küın. edilmi.ıtir. 

Neler getirebilecekler? 
Türkiyeye gelecek amele ve erba

bı fennin gümrük resminden müstes
na ol11rak beraberlerind getirebilecek 
)eri müstamel alet ve etya tesbit edil 
miştir. 

Pollete 

Sahte bilet 
Tayyare bayiinden parayı 

nasıl aldılar? 
Küçükpazarda tayyare bayü Rifat 

Efendinin dükkanına 13 Yllflannda E
min İ•minde bir çocuk gelerek Hayri E· 
fendi namında bir zat tarafından gönde 
rilen bir mektup ile iki tayyare bileti 
getirmiştir. 

Çocuk, mektubu göderen zatın rahat 
sız olduğundan bahsederek biletlere i. 
sabet eden 60 liranın kendiıine verilme
.mi söylemİ§tir. Rifat Efendi de bu iki 
biletin parasını çocuğa vermiştir. 

Fakat bilahare, Rifat Efendi Piyan
go müdüriyetine müraCNlt ederek bu bi 
!etleri tetkik ettiriyor ve 'sahte olduğu
nu anlıyor. Zabıta lıu piyango bileti sah 
tekirlığım tahkik etmektedir. Sahte bi
letleri bayia vermeğe muvaffak olan E· 
min ismindeki çocuğu yakalamı,tır. 

30 kilo esrar 
Gümrük muhafaza tetkiJatı kaçak 

çılar ve uyu§tunıcu maddeler aataD 
ve kaç.ıranlarla sıkı bir surette müca
deleye devam etmektedir. 

Dün de mühim mikdarda earar e
le geçirilmiı ve kaçakçı yakalanmış
tır. Gümrük muhafaza teıkilih Ye 
Emniyet müdiriyeti memurları .La.leli· 
de Taşhanda oturan §Oför Me!ımedin 
kaçakçılık yapmakta olduğundan fÜp 
helenmiJ)erdir. Bunun Üzerine memur 
lar, Mehmedin oturduiu Tat handaki 
bir numaralı odumda araıtırma yap
nıııtır. 

Burada 38 kilo eırar bulunmU§ .,.. 
kaçakçı Mehmet te yaaklanmıfbr. 

Kaçak kumaşlar 
Muhafua lefkilib ...........ı.ın 

evvelki alqam ljm•nmı•u selen TOY
re vapurmıdan kaçak olarak ÇlkanJ
mak istenen çok kıymetli ipelı:Ji im,. 
maşlar yaka)aınqtır. Y olcularclan ko
misyoncu Hasan Efendi namında biri 
bu kumaılan kız karde,ine .,,ererek 
kaçırmak üzere iken yakalaDIDJfbr. 

Araba çarpması 
Beyoğlunda F azlmm idaresindelııi 

yÜk arabası Pangaltıda tıamvay du
rak yerinde lstafaya çarparak yara. 
lamışbr. 

Dolandırıcı lık 
Smatyada oturan simitçi Muatafa

nın 480 kuruşunu dolandıran aabıka-• ..... ' • -- - --•-

/lf ELEl3\I 
Mösyö İspiros! 

Okuyun! Diifününl Ye ibret alın. 
Ankaradan bir kariim yazıyor: 
"Bundan takriben on beı, yirmi 

pn .,,,.,.,l r<!likamla birlikte, refika· 
nun iki A......-ikalı arkadaımı kar;ıla
ınalı Ü.Zere Lloyd Triyedfno'nun Knı
koviya vapuruna tıiderken rıhtımda 
çirkin bir vak'anm fa/ıidi olduk. LI· 
manın ortasında damirlemiı bir Fran• 
au vapuruna gitmek ü~e üç Ameri
kalı kadmla bir erkelin etralmı saraıı 
bir hayli aamlalcı ve hamalın karft• 

-smd-. binılikleri sandalın ııahibi ile 
kavga etmekte olJuklannı gördük. 
Arrt.rikalı, aaıulalc.ya, iki dolar u%a• 
tıyor, aandalc. İM d&rt dolar Utiyor
da. Amerikalı fQfltın bir va:ııiyette «· 
rala hahyor oc kiiliirl..- savuruyOI'• 
lwn Amoırilıada talull etmif olan reli· 
•am A.nwrilıalıya: 

- SU. nuıavenette bulunabilir mi
yim? diye aordu. Herhalde :zengin, 
lalıat o ande •oallı olan Amerikalı 
kendiainln. ..,yulmakta olduiunu, e
ler li.an bll.e po!iae miira"4Jlat edece• 
llni .öyUyere• taı:allüm etti. Bizimle 
beraber bulanan ve bo çirkin h<Uli•e· 
den oinlrlenen B•nç bir mektepli A· 
meril.alılara amuloldan çıkmalarmı 
ve bWm ftruülerini bafka bir sandal· 
la vaporlarma lıadar ,.ötüreceğimizi 
.öyledi. Bu 11trada aandalcılann dei· 
nekçiai olduğunu talımin ettiiim pa· 
labıyılı./ı bir adam aandalaya bir 
f"Yln •Öyledi. Sandalc. da dört do· 
lar yerine bir liraya l'ÔfÜrrneğe muııa
lakat etti. Ben de polioe müracaat et
tim. 1912 numaralı bu polia efendi, 
bira:z ..,nra biz Krakooiya vapuruııun 
...Jorumda otururken sandalcı ile bere 
ber l'"ldi, ıikôyetçi olduğum için hü
viyetimi aldı, Sonra ne oldu bilmem 
amma, herhalae poliain ııö•terdiği a
ltikayı beğendim. Sandalcınm hareke 
tini de ..,,, derece çirkin buldum ... " 

Mektubun bu kıamını limanın, ve 
r.tanbulun iktısadi hayabna hakim 
olan zevata ithaf ediyorum. Bu zevat 
biraz da sandalcılara zaphı rapt koy
salar Tilrkltiğüıı §erefi .,,e memleketim 
ıöhreti namına ne i)'İ olurdu!?. 

Mektup devam ecliJ'or: 
"Biz vapurda otururken kuılardan 

birisi: 
- Pardon aiz:İn/e ıehre çdıacaiımt 

M. /aproaa haber vereyim. dedi .. aor• 
dam: 

- M. lapraş kimdir?. ııe öğrendim 
ki: 

Atinada, Türkiyeye giden Ameri
kaWarı himaye i{in bir t..,kilcit var• 
m1f .• (Hayreti) Amerikalılann l•tan
bulda ve diğer Türk f"hirlerinde do· 
landırılmamaları için Yunanlılar tara 
lından kurulan bu teıkilat Pireden l'e 
~n Mr seyyah ııaparuna az.asından 
birini tefrik edip lstanbula l'Önder/
yor, onlar da lstanbulda ancak buza. 
tın llUGJICUI ii%erine atı, ııeriı ediyor· 
lanntf. Bu zat (M. l•pros) ııapurda 
lstanbuldaki hattı hareketleri hakkın 
da seyyahlara bir iki umumi konle
rana ta vermiı. Sandalcı ııak'asından 
..,nra öfrendiği...U l;ıu meıeJe de bi:.i 
Jaha fazla ainirlendirdi •• !' 

Kariimin mektubu daha uzundur. 
İçinde Çartıiçindeki Yahudi delikanlı 
larmm seyyahlara refakat edenleri 
mağazalarına çekmek İçin açıktan a
çığa komiıyon teklif ettiklerinden tu
tun da Kariyeye giden yolun berbat
lığına kadar bir seyyahı izaç edecek 
bir çok şeyler var •. 

Pek alakadar olduğum ve latanbu
lun atisi için pek mühim gördüğüm 
seyyah i,Jeri hakkında beni tenvir e• 
den bu zata tqekkür ederken Yunan 
lı!arm (Türkiyedeki seyyahları hima 
ye) ye kadar ileri giden tetkilatlanna 
mukabil bizim kendi limanımızda on 
)arı sandalcılara karıı müdafaa ede
cek tertibatımız olmayııını acınacak 
ve kahredilecek bir hal telakki ede
i-im. Biz böylelikle, bu tembellik, 
bu alakasızlık ile mümkün değil, lı· 
tanbulu seyyah tehri yapamayız. 
Çünkü bizde memleket muhabbeti ve 
hamiyet, ekseri dilimize bir arapça 
dua gibi virdettiğimiz sözlerde kalı
yor ..•• Bir türlü hamiyetin icap ettir
diği (ıvazoız hareket) e geçemiyoruz. 
Biz böyle likayrt kaldıkça M. lspros' • 
ların çoğalmasma hayret etmemeli· 
yiz •. 

Belediyenin seyyah bürosu. tercü
manların cemiyetleri, z.and.a1cılarm 
kahyaları .•.. Görülüyor ki, M. lspros'un 
vücudünden, seyyahlan müotağni hı· 
rakamıyorlar .•. Biz nhtımımıza ayak 
basan seyyahtan kırk para fazla ko
parmayı kir sanıyoruz.. Fakat hep 
gözümüzle düıünüp kamımızla karar 
verdiğimiz için bize gelen seyyah ade 
dinin aeneden seneye eksi1diğini gÖ· 
rüp sebeplerini araş bnnıyoruz. 

Bence Is tan bul tehrinin ve · Türk 
memleketinin hayıiyetini korumak, ve 
seyyahları böyle lsprol'tann himayeoine 
muhtaç olacak vaziyette.ı kurtarmak içİf 
'(Seyyahlan koruma) cemiyeti ismile 
hükUmetin ve belediyenin büyük mik 
yasta aJfusı ol.acak amatör bir cemi
yet yap,-ı. ve onun azalarını ıeyyah 
vapurlanna sevkederek bütün güçlük 
)erinde onlara yardım ettirmek en mü 
euir vasıta olacaktır. 

FELEK 

inkılap filmi 
Türk iııkılabma ve lıtiklal harbi

mize ait büyÜk bir film "çevrilmek Ü· 
zere Rnayadan davet edilen senariıt 
M. Jarhi filme ait ııenaryoaunu yaz
Dll§br. M. Zarhi bu aJ'Dl 31 inde Ode· 
.. dan latanbula hareket edecek ve 
eyliilün ikisinde tehrimize gelecektir. 
M. Zarhiye Ruayanm birinci sınıf ı·e· 
jiaörlerinden bir zat ta refakat etmek 
ted.ir. Senaryo Ankarada bir heyet ta 
rafmdan tetkik olunacak, muvafık · gö 
rüldüğü takdirde filmin çevrilmesine 
başlanacaktır. Rejisör burada lrliklal 
harbimizin cereyan ett;ği mıntakalar
da bazı tetkikat yapacktır. Filmin da 
"·- 9 - - .... ---- -•- -----···---'-•" -
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Sıshhi bahisler 

Yorgunlar 
Yorgunluk vücut ocağnıın fena çek 

mesinden ileri gelir. Ne için fena çe• 
kiyor? Ocak fena yapı.!mııtır. Esasen 
çatısının kötü yapıhırndan ötürii, İn· 
lall vardır ki, çalışıp çabalıyamaz; ya
hut vücudunda peyda olan tortular, 
ka]ıntıları dı~arıya atamaz, bunlar bi .. 
rikir, kalır, bu biriken kurumlar ha· 
cayı tıkar. 

Doğuıta olan yorgunluk enerji ek· 
aikliğindendir ki anadan, babadan ge
çer, artakalır. Bunun içyiizü anlqda
madı. Her uzvu tabii olarak itler, fa· 
kat nedendir, zavallı adam yorgun .. 
luktan kıvranır. İyi yer, iyi içer; pek 
ili uyur. Fakat nedendir? Bir saat 
çalııtıktan aonra yorgun düter. Tenin 
dıımdan gösteriıile uyuımıyan bu yor 
gunluk ve kırgınlığa Önceleri doğuı 
nevraıtenisi derlerdi. Bu, yapıhım a• 
dmı gösteren bir etiketti, baıka bir 
f<'Y değil.. 

Yorgun kimseler günün ortasında 
iyidirler. Öğleden ıonra Üçle dört a• 
raaında bir lahza zevk ve istirahat 
duyarlar. Hiç eziyfot çekmedfon beyin 
!erinin bir ihtiyacını yerine getirebi
lirler ve çalıımak için masa batına ge• 
çerler. Yazı yazanların bir çokları bu 
zümredendir. Nazik ve ince diifünce
leri renk renk tüllere büriinınüı bir 
ıekil alır. Az yazarlar, ama yazdık· 
lan aeçmelerden olur. 

Bu az bulunan seçme insanlara 
karıı, bakımsızlıktan, yahut türlü tür
lü zehirlenmelerden ileri ge!miı yor
gunlar alayı gelir. Yorgunluğun en 
çok yayılan sebeplerinden birisi yeti
ıecek kadar uyumamaktır. Ten yor· 
gunluğu için bet altı oaat dinlenmek 
elverirse de beyin yorgunluğu da bu· 
na karıımca sekiz dokuz saat uyu
mak ister. Bazı kimoeler sıhhatin de· 
vamile uygun düımiyen taıkınlıkları· 
nı bırakmak istemezler, gelitigÜzel 
yaşamak ve neticede bir zarar gör ... 
memek için bir ilaç isterler. Halbuki 
aebep ortada kaldıkça ilacm ne fay
dau olur! •.. 

Yiyeceklere, içeceklere dikkat et
medikçe ve bunlara bazı ilaçlann yar
dnm olmadıkça mideleri it görme"""
ğe bafladığı zaman itin ehemmiyeti
ni anlarlar. Sade iıtahlan kaybol· 
makla kalmaz. Yemekten üç dört 
aaat aonra mideleri balon gibi §İter; 
hazım baroak.lan tembeldir. Geceler 
uyamk geçer. Hasta %ayıflar, titizle
nir. Yüzüniin çizgileri çekilir. 

Bira"' karbonat almakıla bu rahat
sızlıklar birden bire geçer. Lakin bu 
ne tehlikeli ittir bilseni"' !. . Karbo
nat, - ilmi adile aöyliyeyim - hi· 
karbonat d ·· •ut kuvvetli bir ilaçtır. 
Muvakkat L'r iyilik verir, lakin sonun 
da rahatsızlığı arttırır. Mideyi sıkıt· 
trrır, ali. Lakin midenin bu sıkışması 
kamçılanması sürer gider. Uyuıuk 
mide için kamçı1anma li.zım~ da, 

laİ' kesilir, yorgunl~ar ııeçer. • 
••• 

Sıhhat b•kımmdakl kusurlardan 
aonra yorgunluk sebepleri kaynağı O· 

larak zehirlenmeler gelir. Bu zehir. 
Jenmeler de türlü türlii olur. İnsan 
dıtmdan zehirlenir, içinden zehirlenir 
l11tmak tarzının fenalığı insanı zehir
ler de farkında olmaz. Bir de sanat 
icabı olarak kurıunla zehirlenme var. 
Bunlar dııından zehirlenmelerdir. 

lçinı:len zehirlenmelere gelince, ,.,_ 
ker hastalığı çekenlerin sinirleri, ıe
kerlenmiı beden hıltlan ile ıslanmıt· 
tır. Bundan dolayı yorgunluk duyar
lar. Şekerli, unlu §eyJerden pehriz 
etmedikçe bu yorgunluk geçmez. Ti
roit denilen bir bez vardır. Bu bez ıi· 
ıer, teni zehirler. Bu bez, elektrikle 
tutulursa daha ilk tutuluşta yorgun· 
fok azal;r. Böbreklerin üotiinde bir 
zarf var. O ,.arf bozulursa ten çıkola· 

·ta rengi bağlar. Biraz yÜrümekle SO· 

Juk ıoluğa yetiımez. Bu bezden yapıl· 
mıı ilaçlan almakla yorgunluk ta hay 
li hafifler. 

Bir de kan bozukluğundan ileri ge
len yorgunluklarla müzmin intanlann 
yorgunluklan var ki bunlan arayıp 
bulmak hekimlerin itidir. 

Hastalıktan yeni kalkmı§ olanların 
yorgunluklarını herkes kolayca tanı· 
yabilir. Açık hava ile kuvvetli yemek 
!erle insan sıhhate kavuıur. 

Altmı§mdan sonra bozulan sıhhat 
çabuk çabuk düzelmez. ihtiyarlıkta 
dütküı~lük akıl melekelerinin zifm
dan ziyade bununla belli olur. 

Bu y9rgunluk duygulannm hepsi, 
yalnız atfolunan sebebe göre husuoi 
bir tedavi tatbik etmekle sönmez. 
Bedeni yükseltecek umumi bir tedavi 
yorgunları dinlendirmek için lazım· 
dır. llık döıekler gibi •.• 

* • * 
Sıhhatleri yerine geldikten sonra 

geçinniı olduktan ve bazılannm ebe
diyen içinde mahvolacaklannı sandık 
Iannı yorgunluk nöbetlerinden isti
fadeleri olabilir mi? 

Bazdan için bu istifade aıikardır. 
DÜ§Ünceleri genitler, duygulan ince
lir. Şu kadar ki yorgunlann bu tür
lüsü akli neşvünemalarmın artmak 
kabiliyeti olanlardır. 

Bazılarına da yorgunluğun hiç fay
dası olmaz. Beyinlerinin batleri hızla 
ilerlemelerine müsaade etmez. Bütün 
ömürlerinde, otuzunda e>lduğu gibi el
lisinde de düzgün ve telitsız admılar 
ile giderler ve sanatlarının, meslekle· 
rinin ıeraiti içinde terefli muvaffakı
yet elde etmek zevkini ve hazzını bu
lurlar. Lakin geni§ adımlarla ilerliye
mezler ve ülküye ula§tıran yüksek a
kınlar yapamazlar. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

heyecanlanmı~, .;ahlanınıı bir mide i- !----KADIKÖY ·---· çin bu kamçılanma büsbütün bir İ§· 

kence olur. u ::>AlNT - JO~El:'"H19 • • • Bundan kurtulmak için? .. Her 
gün baraakların boıalmaamı emniyete Fransız Lisesi Müdürlüğünden: 

, alma.lı, etle yumurtayı yemeklerin a-
1 

1 - Bu ıene eylıilün 1 lnci pazar-
rasından çıkarmalı. 1 tesi günü tedrisata başlanacaktır. 

Naaıl olur?. - İçinde et bulunını-
2 - Kayıt muamelesi pazarteoi yan yemekler insana ku"11'et verir 

mi? O kuvveti bilvasıta bulununuz. gününden maada her gün sabah sa-
Et yemezoeniz - hiç olmazsa - eti at dokuzdan 11 buçuğa ve akşam 
azaltırsanız, beslemek haHası yÜksek 14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 
olan gıdalann hasd ettikleri zehirle- 3 _ ilk tahsili bitirip şahadet· 
rin sıhhate muzir tesirlerinden kur. 
tulmut olursunuz. Nöro • artritizm name alan talebe orta sınıfına gir· 
denilen bünye, çok kere, çok et ye. mek için evvela ihzari sımfına ka· .

1 
meden oluyor. Tende ağnlar, yorgun bul edilecektir. 
luklar yiizgösterdi mi, eti kesiniz. Süt ••••• (6519] - 5687 _. 
içiniz, yeşilliklerle besleniniz. Ağn- 1 
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ittihadı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hamnda 

bulunmayan şehirlerde acenb, araıımaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 4907 

Milliyet'in edebi romanı: 54 

YAYLA KIZlo 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

tehi var? Sekiz mi? Neden? Nane
ci yatı mektebi ne oldu? Bana bak 
kardetim ! O İnfaat müteahhidine 
söyle, ben adamın gözünü patla
tırım! Milletin parasını katakulli
cilere ezdirmem! 

Demek üstat, timdi senin çocuk 
~arkılarmı alalım. Ala. Aldık gitti. 
Çocukların müsameresinde bir ka
çını dinledim. Güzel feyler. iki 
ı'füsha olarak tebyiz et. iki sabrhk 
bir istida ile getir. Oldu bitti. Ben 
reis Ihsan Beye söylerim. Hadi ba
kalım, yemek vakti geldi. Kimin 
karnı açsa benimle gelsin. iki defa 
söylemem ha! Milli Mücadele sı
ralarında bir gün Balıkesirde de 
böyle oldu. Yanıldım da iki defa 
söyledim. Otuz kişi ardıma dütme
sin mi? Ahçı dükkanını doldur
duk. Bir hesap bir kitap, vay canı
na ! Bende o kadar para çıkıtmadı. 
Bereket Vasıf geçiyordu. Çevir
dim. Üç lirası varmıf. neyse dük
kancıya utanmadık. Cemil Bey! 
Bizim mütehassıslar heyetine ha-

her ver, yemekten sonra burada 
toplanalım. Onlardan bir akıl da
nıfacağım. 

Ostat çok stvinmifti. Petk'e 
müjde verdi: 

- Ben farkıları satıyorum. Se
ninle Bursaya gideceğiz. Kız Ensti
tüsü açılır açılmaz ilk önce seni a· 
lacaklar. Pansiyon da bedava. Sen 
muaiki ve ev itleri kursuna girer
sin. öyle pastacılığa, bonbonculu
ğa bakma. Ona alafranga fırın, e
lektrikli raf, radiumlü dolap ister, 
Sen bizim maltızlarda pifebilecek 
şeylerle musiki öğren yeter. 

- Ya Nihal abla?! 
Ostat dudaklarını büzdü, çene

sini avuçladı: 
- Hımın! Evet. O da bir mesele. 

Onu da Kimsesiz Kadınlara Yar
dmı Cemiyetine yerlettiririz. Di
kit biçki bilir. 

- Gitti oraya. Kendi gitti. Ama 
almamıtlar. Önce çalıştığın yerden 
bir kağıt getir demişler. 

- Önce çalıttığı yer •• Bari kağ-
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SANAT.~ 
aleminde 
~!'fi .. .,,.,,,... 

ikinci cevap 
Azizim Nurullah Ata 
Eserlerini tenkit ettiğim bir resoam, 

müda.feayı kendine siper yaparak h?· 
bürlendi. Ben de onu ayıplıyan bır 
yazı yazdım. Bu yazıda tenkit kar.tı
sında ıanatkarrn hangi şerait dahilin· 
de cevap verebileceğini izah ettim. 

1 tiraz ettin. Aramızda açılan mii· 
nakaşanın mevzuu sanırsam «tenkide 
uğnyan aanatkann müdafaa babaneaile 
öğünmesi" olmak icap eder .. Ama sen ba 
na mevzuu değiştirdin diye sitem ediyor 
aan. ne yapalım. Oziil.me sen. Maa
mafih her ihtimale karıı meseleyi §ÖY· 

le bir toparlayıvennek faydasız olmı· 
yacak. 

1 - Sanatki.r, münekkit karıısmd~a 
kendini müdafaa ederken koskoalana-
maz. 

2 - Sanatkar, münekkidin fikirle
rine hürmet ebneğe mecburdur. 

3 - Sanatkar, ancak bir tecavüz ve 
iftira karşısında müdafaaya geçebilir. 

4 - Sanatkar, mensup olduğu meo· 
Jek ve mezhebini, nazariyelerini ten
kit karşısında bile olsa temedduha kaçma 
mak §artile izaha salahiyettardır. 

5 - Sanatkar, kendi eserleri hak· 
kında mütaJeaya mezun değildir. Zira 
insandaki ezeli hodgamhk gülünç iddi 
alann tezahürüne vesile bulacağından 
Hamit Necdet misalinde olduğu gibi 
alaya mevzu olur. 

Bunları teopit ettikten sonra her hi· 
ri üstünde ayn ayn konuşmak müm
kündür. 

D İyorsun ki: 
"Ben beyaza siyah demekten çe

kimnezmiıim ! Yani dostum, senin id .. 
dian doğru, gün gibi atikar, onun İ· 
çin hiç kimsenin samimiyetle onun ak .. 
sini dÜ§Üntneoi kabil değil! Öğünme
nin kusur olduğunu hatırlatmağa ça· 
lıtan bir ya~ıda böyle öğünmek olur 
mu?,, 

Öğümnek gülünçtür, demek, «ye
re tükürmek ayıptır.» «Adam öldünnek 
cinayettir.» Gibi yalnız bana baı bir 
iddia d<-ğildir ki, böyle üzerinde 
herkesin ittifak ettiği bir hakikati sı
rasında tekrarlayıvermek, hatta İsrar 
etmek, öğünmek sayılsın. Buna i
tiraz etmek ise aka kara demek de .. 
ğildir de nedir? . 

Azizim Nurullah Ata, tevazuun bı
le gurura varan tarafı olduğunu ileri 
sürmek gibi paradokslara kalkışmak, 
her insanın öğünmeğe h"akkı olduğunu 
oöylemek fikir karikatürleridir. 

Bunlann münakaşa ve tekranndan da 
hiç bir fayda memul değil. 

"Tenkitten korkan sanatki.rm za .. 
yıf kimseler olduğu rivayet olunur, 
cevaptan korkan münekkit te öyle 
değil mi?,, Diyor!un. Tenkitte cevap 
verirken sanatki.rın öğünmesin.' ~YIP· 
lamak tenkidinin cevapsız kalmasını 
istemek veya cevaptan korkmak ma
ni.sına gelmez.Sanki öğünmeden ce .. 
vap verilmezmi§ gibi. 

Ben sanatin ahlak ve asaleti böyle 
öğünmeleri meneder dedim. Y okıa te .. 
cevüz ve haksızlığa uğnyan aanatki· 
nn cevap vermek değil dava etınek bi 
le hakkıdır. Fakat bu hak, tenkit 
karşısında sanatkarın «var mı bana 
yan bakan!" demesine müsaade ede
cek kadar da cömert değildir. 

Sonra: 
"Hele münekkit kalkıp senin gibi 

hiç öğünmeden benim de eski bir 
arkadat sıfatile Hi.midin istifadesine 
yarayacak bazı notları kaydetınem 
lazım geldi derse aanatkann o tav
siyeleri faydalı bulup bulmıyacağım 
münakataya neden hakkı olmasın?., 
Diyorsun. 

Bir defa eski bir arkadaıın İstifa
desine yarayacağından emin olarak 
kaydettiğim §eylerde, her insanın fi
kirlerini açıkça söylemekte ki hüriye· 
ti, Monparnas'ta teşhir edilen bir ese
rin artık tenkitten muaf olmıyac:ağı 
gibi, bu ve buna benzer mütearifeler· 
den ibaretti. 

Bunlardan gafil olduğunu gördüğü
müz insantann istifadesine bunları 
arzetınek hAtta vazifedir de. Bahusus 
ki kimseden itiraz hakkı alınını§ ta de
ğildir. Y,.. ınız "fikrin hürriyeti vok· 
tur. Monparnas meıherleri tenkitten 

dı götürdü mü? 
- Ağladı ağladı götürmedi. 

Ben götür dedim. Bar kızının kağı
dı alnında yazılıdır, onu kimse al
maz, dedi. Ben de dedim ki •• 

- Sus! Yeter •• Sonra anlaL 
Üstat iki avurdunu dişlerinin ara

sında çiğniyordu. Avuçları terlemit 
ti. Mustafa Necati iyi söyliyordu: 
Hayat bir katakullidir. 

Petek makine ile yazmasını e 
peyce bellemişti. Kulübe gelince , 
üstat söyledi, o ağır ağır yazdı. 
Arzıhali pulladılar. Müsveddeleri 
tebyiz etmeğe başladı. Bir hafta 
içinde biter. Onuncu gün paraları 
alır. On birinci gün Karaköy yolu 
ile Bursa! 

Petek hem Bursaya gitmesini 
istiyor hem istemiyordu. Üstadın 
anlattıklarına göre Bursa yeşil bir 
cennetti. Burıtıı.ya kelebekler gel
mezlermit, teftali çiçeklerinin gü. 
zelliğinden utamrmışlar. 

Bunun için gitmek istiyordu. 
Ostat kimsesizdi. Kendi içinde 

yaşıyordu. Nihal ablanın ne olaca
ğı belli değildi. Bursada kazanç 
yoktu. Köse herif te iyi şeyler söy. 
lemi,ti. Sahi çıkarsa çok iyi. 

Bunun için de gitmek istemiyor-
' du. Fakat üstada bir şey söylemedi. 

Yüreği kırılmasın diye. Ona baba- 1 
lık, hocalık eden bu çok iyi insanı 

=~~ .. ••••• lJIHiKAYEITJl1 
Tasvir gibi, resim gibi 0 .. 1.. d"" ... · d 

kadın!.. um oşegın e 
ikisi de genç, ve sanatkar ço

cuklardı. Güzel Sanatların resim 
şubesine merak etmişler, tablolar 
yapmışlar, sergilere göndermişler, 
ve biraz da şöhret almışlardı. On
lar karsılıklı dertleşirken, kulak ' . . 
misafiri oldum. Galatasaray resım 
sergisindeki ziyaretçi azlığından 
bahsediyorlardı. Birisi, acır acı şi
kayet etti: 

- Bir tek tablom satılsaydı, yü
reğim yanmazdı! 

öteki içini çekti: 
- Keşke duvarcı amelesi olsay

dık, herhalde timdikinden fazla 
kazanırdık! 

Sonra bana döndüler: 
- Bilmezler, anlamazlar, diyor

lardı, bir yağlı boya resim ne e
mekle, ne masrafla meydana ge
lir. Soluk bir bezin üstüne ruhu
muzdan bir şey ilave edeceğiz diye 
haftalarca uğratır dururuz. Neti
ce: Hiç! Kocaman bir hiç! 

Galatasaray sergisini, ummam ki 
açıldığı gündenberi bin kişi ziya. 
ret etmiş olsun! •. Gidenler de göa
terit için gitmişlerdir. Sanatten an• 
lar görünmek te bir şeydir ya! •• 

Arkadaşı, meyilsane dudak kı
vırdı: 

-Tuhaf değil mi? Resme karl}ı 
gösterilen bu rağbetsizlik, kartı· 
sında eski teşpihlerin de kıymeti 
kalmadı!. 

- Nasıl, yani ? 
- Eskiden güzel bir kadım ta· 

rif ederken "tasvir gibi!,. "Tablo 
gibi,, "resim gibi,, derdik. 
Şimdi ise, ayni tetpihi, çirkin 

kadınlar hakkında hiç çekinmeden 
kullanabiliriz. . 

- Mesela ne deriz? 
- Aman ne çirkin kadın •• Tıpkı 

resim gibi, yüzüne bakan olmıyor !. 
M. SALAHADDiN 

Yeni n•frlyııt 

Sümer yıldızı 
Sakaryadan Akdenize muharriri 

Alitan Re§it Beyin Sümer Yıldızı, 
Kurtuluş yolunda adlı iki eseri inti· 
tar etıniıtir. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

DENİZ KIZI 

EFT ALYA Hanım 
Kon•erlerlnl 

İpek Sinemasında 
verecek 

Eski Opera sineması yeri.ne yıeni teş· 
kilat ve tesi.satı ik bir iki haftaya ka· 
dar açclacağını haber verdiğimiz "İpek" 
sineınası müdiriyetinin bütün alaturka 
musiki meraklılarnu oçk memnun ede
cek yooi bir teşebbüs ve muvaffakiyetl 
ni de bugün kaydediyoruz. Hal.kımızın 
çok sevdiği Deniz Kızı Eftalya Hanını 
bu sene bütün sinema k;,noıerle-rini yal,. 
ruz İPEK Sinemasında vereıeek ve ken
disine kenıani Sadi Bey ve arkaıdaşları 
refakat edecektir. Kıymetli saına'tkarı
mız bu se•ıı.e İıpek "inemasmd.an .başka hiç 
bir yerde konser vermiyecelotir. (6777) 

varestedir,, gibi itirazlann gülünçılü
ne razı olanlar için yerden göğe kadar 
izin. 

lşte böyle aziz dostum Nunıllah A· 
ta!. Sen ne kadar müdafaa edersen 
et, kendini dev aynasında görenler 
mizaha mevzu olmakdan, etrafında ba 
zan kahkaha, hazan nefret uyandır
müktan kendilerini kurtaramıyorlar. 
Onların sen değil Allah yardımcısı 
olsun mirim. 

Elil NACI 

incitmek doğru değildi. Hem dün
yada ondan başka kimi vardı. Ni· 
hal abla da var ama, ne de olsa ek
sik eteğin biri. Biraz bunalınca ça
resini arayacağına ağlayı ağlayıve
riyor. Ta •• Köyden aklında kalam 
söyledi: İt olacağına varır. 

O aktam üstat, Petek'le Nihal'e 
hususi bir ziyafet çekti. Gelen ge
çen üstada göz kırpıyordu. Nihal'e 
tutulduğunu sanıyorlardı. Nihal'in 
müıterilerinden biri laubali bir 
kahkaha ile açığa vurdu: 

- Vay ~bal! O stadın ilham pe
riliğine mi bilfladın. 

Bir başkası yarı terbiyesiz bir 
fey söyledi: 

-üstadım, dikkat et! Nihal pek" 
hızlıdır. Kilise mumu gibi yanma
dan erirsin. 

Nihal gülmedi. Ostat sustu. Ve 
Petek önüne baktı. Oç kimsesiz ha
yat, bir katakulli içinde sessizce 
yemeklerini yediler ve üstadı arka 
cebindeki yassı fİteai ile bilfhata 
bıraktılar. 

••• 
Daha sabah karanlığında Anka-

ramn içini bir kara hava kapladı. 
Herkesin rengi uçuk. Herkes e· 

vetliyor. Telefonlar işliyor. Köşe 
ba~larmda, kahvelerde, evlerde a· 
cı acı konuşuluyor. 

Madam Haygonuş Takuhi, aylar
danberi ağır hasta yatıyordu. Doktor
lar çoktan ümit kesmişlerdi. Fakat 
Takubi şayanihayret bir mukavemet· 
le Azra.ille mücadele ediyordu. ölüm 
döşeğinde canı ile uğraşırken yine evi· 
ni, işlerini düşüüyor,. idareye uğraşıyor· 
du. 

Madam Haygonuş Takuhinin evi, 
gizli bir randevü evi idi. Senelerden· 
beri kavgasız, gürültüsüz, hiç bir sızıJ. 
tıya meydan vermeden, gül gibi ge· 
çinıni§, gi imişti. 

Takuhi, sanatinde cidden erbap bir 
kadındı. Nezaketi h idaresi ile bütün 
müıterilerinin ünvanmı ve aerınayele· 
rinin minnet ve muhabbetini kazan• 
mışb. 

Haatalığma herkeo esef ediyordu. 
Dostu, düımanı, herkes onun lehinde 
aöy.liyor, senada bulunuyorlardı. Hat• 
ta bazı mealektaıları eski rekabeti u· 
nutmu§lardı: 

- Jyi, namuslu karı idi. Tuttuğu ah· 
çiklerin hepisi de kıy~ idi. Müıt~'"!· 
!erini de gayetlen iyi ıdare eder ıdı. 
Öyle iti soygunculuğa vunıp, adamın 
ciğerini sökmek efkannda değil idi. 

Eski mÜ§terileri Madam Takuhiyi 
unutmamıılar, yolları düıtükçe uğn. 
yor, hatır sonıyorlardı. Madam Taku· 
hi istiftare gelenleri, dudaklannda sa· 
kin ve mazluk bir tebeaaümle kartı· 
Jıyor, hepsine ayn ayrı dualar ediyor• 
du: 

- Omrü.n uzun olsun ciğerim. Aı· 
vas her bir tuttuğunu kolay etsin. Has 
ta halimde yÜreğimi hot ettin ya, gay
ri, gam yemem ..• 

1 Madam Takuhi iyice ağırlaımııtı. 
Eski ahbaplardan biri ziyarete geldi. 
Derhal madamın yatak odasına aldı
lar. Haota yatakta kendinden yan 
geçmit, bitap yatıyordu. 

--Ceçmiı olsun, madam! 
Haata gözlerini halsiz halsiz açtı, • • bezgin bir sesle teıekkür ettı: 
- Fenayon, yavrum .. 
Neden sonra ziyaretçiyi tanmuttı: 
- Beyim, sendin ki gelen?. Hoı gel 

miıin, gördün, Takuhi ne haldedir? 
- Geçer, geçer, merak etme •• 

Hasta gözlerini kapadı .. 
_ Altık ümidim kalmamııtır. Yol· 

cuyum ağnadın? Ölen geri gelirse, 
ben de iyiletirim askısar? 

Misifir ona teseUi verecek sözler 
aöyliyordu. Takuhi birini dinliyecek 
halde değildi: 

- Biliyorum ki yolcuyum. Eh, bu· 
nun burasında yaşayacağımız kadar 
yaıadık. Dünya kime kalmı§ ki •• Hep 
sıramız gelince mefat oluyoruz. 

- .Haydi, haydi, kendine tasa ver• 
me •• 

-Eh yiireğime tasa koyduğum yok. 
Eıten dostan aynlacağım diye efkar 
edorum. 

Sesi perde perde eğiliyor, gözlerinin · 
feri söniyordu. Bir müddet durdu, din· 
lendi. Misafir de hastaya hürmeten 
susuyordu. Takuhi papasa haber gÖn· 
dermİtli. Hizmetçi söyledi. Bunun Ü· 
zerine misafir ayağa kalktı, müsaade 
almak İstedi. 

Madam Takuhi: 
- He, biraz daha oturun, dedi. 

Zannım sıkıldınız? 
-Yok, yok .. Ben gene gelirim. 
-Nereye geleceksin ki? Beni bu-

radabulacağam fikrine kodun? Ge
lecek isen mezarmıa gelirsin. 

-İyi oluraun, İyi olursun. 
- Bırak ki olmıyacak duaya imin 

ecledem. Bilirim ciğerim, altık ben· 
den havır kalmamı§tır. Gel, senin ilen 
veda idelim. 

Kemikli, zayif, balmumuna benzi• 
yen elini uzatb: 

- Hakkını heli! edesin. 
-Heli! olsun Takuhicim .• 

Misafir hastanın elini sıktı. Hasta 
gözlerini kapamıştı nefes aldıtı gÜç· 
lükle fark olunuyordu. Misafir kapı· 
ya doğru giderken Talruhinin ölgün 
sesi duvuldu: 

- Ciğerim, yeni bir kız gelmittir, 
kıyak ahçiktir, tafoiye ederim, onu a- ı 
lasm. 

Ve gözlerini dünyaya ebediyen 
yumdu. 

Ankara bir yas içinde. 
Ankara tafı,toprağı,insam, kuşu, 

gölgesi, her feyİ, her feyi ile ağla
maklı olmuş. 

Geçen otomobilde iki tanınmı9 
doktor, benizleri kül gibi •• 

öbür otomobilde üç profesör 
doktor, ağızlarım bıçak açmıyor. 

Mektep \:OCuklan sokaklara dö
külmüf. 

Ne var? Ne oluyor? Ankaraya 
afet mi çöktü? Ankaralının yüre. 
ğine Taan agısı mı doldu? 

Ostat aona kaldı. 
Yayla kızı kaskatı kesildi. 
Nihal, olmaz! Olmaz ! Yalan 1 

diye gözlerini devire devire fırla
dı. 

Maarif Vekili Mustafa Necati B. 
hastalanınıt ! 

Gece doktorlar gelmit• 
Karnından ameliyat yapmıflar. 
Ölüm halinde imit. 
Umudu kesmişler. 
Bütün bir millet sevilmeğe layık 

bir öz evladı için çırpmıyordu. İn
kılap gençliği tunç heykellerden 
daha kaskatı kesilmiş. Ne konuşa
biliyor, ne bu işe inamyor. 

Kocasını, kardeşini cephelere 
veren çocuk anaları yaşlı gözlerle 
erkeklerden haber soruyorlar. 

Sonunda kara haber, kanlı ha
ber, yıldırım haber top gibi patla· 

Anketimize 
Gelen cevaplar 

Gelen karşılıkları pey
derpey neşrediyoruz •• 

f inci liste 
Fikir: düşünmek, düşünme, düştinıı:ıııı. 

dıuyğu. Mefhum: anlaşclmışı, anJatb., 
ğı, demekren, demeki, denlki. Ruh: 811 
özkü, bilk:i benki. Mül§haza: dcıı!n., d& 
şürunek, ayrı<:a .düşünmek, kafa YOl'o 
mak, incelemek. 

1 

Göztıqpe Hazinedar oğW 
Baha 

RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
1& Gramofon 

1 

18,30 Franau:C«, der•, IJerlemiı oı..ı..r. 
maluuL 

19 Mahmure Handan Hanım 
19,45 Fuilet hannn. 
20,30 Eftalye H. Sadi Be,- •• arbdaılan. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Aja.n•ı. BoJ"ıa haberleri, •aat 

ayarı. 

ANKARA, 1538 m. 
12.30: Granıofon. 18: Salon orkeıtraıı. 1S.4S1 
Alaturka t•%. 19,45: Dant muıikili. 20,15: A~ 
ja.nı haberleri.. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,10: Hafif muaiki. 20,25: Muhtelif. 21,0Sı 
Orkestra Ye tasanni 22,15: De•anu. 23: Dalll 
musikisi. 
BUDAPEŞTE, 55o m. 

21,35: Sipıı muıikisi. 22,05: Oda m"ıikiıi. Z3t 
55: Konferanı ... lnailix liıanileu Müteakib-.. 
saloa Y• caz musikisi. 
VİYANA, 518 m. 

20,45: Opera parçaları. 22.25: katoliklere mU .. 
ıus neıriyat. 22,45: Haberler. 23: Akıam kon
seri. 

MILANO • TORINO " FLORANSA 
20,25: Haberler. Plik. 21,35: Pierrot mero,, 
iımindeki Hajos'un overeti. 

PRAG, 488m. 
20,35: Solo saksofon. 20,.55: Halk tarkılan. 
21,10: Pli.k. 21,45: lc:öylü bandoıu. 22,20; 
Rus heyetini gösteren "kumarbazlar,, isimli bir 
piyes. 

ROMA, 441 m. 
21,4t.: Orkestra. 

~~~~~~~~ 

Yazan: 

Dr. BESiM ÔMER Pş. 
Ozum ve UzUmle tedavi 

Dördüncü aıfa adeta yeniden yazılmış 
ve büyütWmüştür. 

Kanoat ve ikbal kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

(6552) - 5724 ~-

ÇIKTI: 

l kti•at: 
Yazan : İBRAHİM FAZIL. 

Üniversite pro.fesödcrinden İbra
him Fazıl Beyin iktisat eserinin i
kioo:i cildl çıkmrştır. Birinci ciJdi 
tamamlıyan hu eser gerek talebe ve 
gerek memleket mütefekkirle:rine 
taıvsifk!' <>1U111Ur. 

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

Aann umdesi "M l L L 1 Y E T" tir. 
~----~-~~~~~~~-· ABONE ÜCRETLER! : 

3 a7lıir 
e • 12 

Türkiy• için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak reri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar 10 lc.uruttur.- Gazete ve 
matbaaya a.it itler iç.in müdiriyet• ntÜ· 
raca.at edilir. Gazetemiz ilinların mea'u· 
liyetini kabul etmez. 

B U~G~O~N;::..;;K~O_,,_H_A,,_V,,,__A_ 
Yeıilköy askeri ra•at merkezinden 

aldıirmrz rnalUmata ıöre bugün hava bu
lutlu ve ıimal istikametleı-inden rüı:gôrlı 
devanı ıeıdecektir. 1 

28-8-933 tarihinde bava tazyiki-760 m-i· 
limetre en fazla hararet 28, en aı: 13 de
rece idi. 

·dı: Mustafa Necati öldü! 
DoğUfundan beri yiğit ve halk. 

tan olan büyük Türk genci Musta
fa Necati öldü! 

Cephelerde sarsılmıyan, ihtilal
lerde bükülmiyen, millet itlerinde 
yorulmıyan, milli maarifte milyon 
beygir kuvvetli motörden çok daha 
güçlü çalı~an Mustafa Necati öldü 1 

Yayla kızı Petek'i dünyanın yü. 
züne çıkarmak isteyen, " Onu bin 
çeki kogandan üstün bir Türk yıl. 
dızı yapacağım" diyen ak Türkt. 
yenin esmer evladı Muatafa Neca
ti öldü! 

Yayla kızı Petek Sakaryada ka
lan babasına ağlayamamıfb. Ana
sının geç itittiği ölümiliıe gizli giz
li ağlamıtb. Fakat Mustafa Neca. 
ti'nin kara haberine hüngür hünıür. 
cotkun cotkun, sarıda sarsıla af· 
lıyordu. 

Türkiyenin ağlıyan eeıi, Yayla 
kızının ağlıyan içli, güzel, pürü .. 
süz sesinde toplanmıştı. 

O stat titriyen, yırtılan bir ıeıle 
etrafındakilere aöyliyordu: 

- Türk ölmemelidir. Fakat heJ1o 
hangi bir Türk'e ölüm mukad
derse •• Necati gibi ölmelidir. 

Hayat bir katakullidir. 

(Devam.r var)) 



MEMLEKE . 
HABERLElli 

Akşehir mesireleri 
Halkın "Yalova,, diye isim 

koyduğu yer •• 
AKŞEHlR, (Milliyet) - Bura 

da yazın müthit sıcaklarında halk 
Y alove diye isim taktığı ve yetil· 
liklerle süslü, tehre on bet dakika 
mesafede köycejpz ve yarım saat 
mesafedeki Tekke isimli mahalle
nin bol sularının batma giderek 
Cuma ve tatil günlerini buralarda 
geçirirler. 

Yazın bunaltıcı sıcağından ka
çan bir çok aileler buralarda akta 
mm geç vaktine kadar kaldıktan 
sonra avdet ederler. 

ı,te bizim Y alovamız da bu su 
retle yok de~ildi. 

Yine buraya yarım ve bir saat 
mesafelerde Marif, Nadir, Ber· 
mende ve Enııili köyleri vardır ki, 
bunlar da tehrimizin Yalovasıdır. 
Son günlerde sıcaklar artmıştır. 
Bereket versin ki, bu cehennemi 
sıcakları geçirmek için güzel park 
larımız da yok değildir. 

Sıcaktan bunalan halk parkla
rın su ve yeşillikleri arasında otu
rarak serinleniyorlar. 

Kocaelinde mahsul iyi 
İZMIT (Milliyet)- İzmit ve köy 

leri verimli topraklara maliktir. 
Arpa, buğday, mısır, yulaf, tütün, 
sebzeler ekicilerin daima yüzünü 
güldürmektedir. 

Bir kaç seneden beri devam eden 
lktısadi buhran Kocaeli çifcilerini 
de sıkıntılı vaziyetlere sokmuştur. 
Bu, yıl şehrimiz zürraı sevinmekte, 
mahsullerin bereketli olduğunu söy 
lemektedirler. 
Kırılmaia ve dizimeğe başlanan 

tütünleri bu sene ümit verebilecek 
randmandadır. Ekiciler büyük bir 
dikkat ve itina ile çok emek isti· 

yen bu mahsule layik olduğu ehem 1 

miyeti vermektedirler. Billıassa 
karşı yaka tütünleri şimdiye kadar 
görülmemiş derecede nefis yetit
mektedir. Tütün piyasasının buse• 
ne çok hararetli olacağı ve değerli 
fiyatla satılarak elde kalmıyacağı 
söylenmektedir. 
Buğday, arpa, yulaf, mısır mah

sulları umulmadık derecede bere
ketlidir. Ve alım satımı da diğer 
senelere nisbetle yüksektir. Kendi
leriyle konuştuğum köylüler, bana 
bu seneki mahsul hakkında izahat 
verirlerken, tatkm neşelerle güli· 
yorlar, içlerinden Uzun Bey köyün 
den Mehmet ağa: 

- 15 kile yulaf ektim, Allah bin 
bereket versin 1 75 kile aldım, di
yor ve ilave ediyor; 

- Mısırlarımdan daha fazla Ü· 
midim var. Biz hep köylüler bu yıl 
çok seviniyoruz. iyide para edece
ği söyleniyor. Ziraat Bankası İzmit 
çifcilerine elden geldiği kadar yar
dım etmekte, suhulet göstermekte 
dir. 

Bir karında sapa sağlam 
Uç çocuk 

IZMIT, (Milliyet) - Şehrimizin 
Hacı Hürrem mahallesinde kaldı
rımcı Hacı Ahmet ağanın kızı ve 
Balıkçılık eden Rıdvan Efendinin 

refikası Şükrüye Hanım bir karın
da 3 çocuk doğurmuş ve yavrula
rın hepside sapa sağlam olarak 
dünyaya gelmiştir. Çocukların çok 
sıhhatlı ve gürbüz olduğu söylen· 
mektedir. -

Aydında sünnet dUğünU 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın 

memleket hastahanesi operatörü 
Mitat Bey 30 ağustosta halkevi 
himayesinde bulunan fakir ve kim 
sesiz çocukları bedava sünnet ede

cektir. Himayeietfal cemiyeti de 
eylUI. kurtulut bayraınında bir ıün
net düğünü yapacaktır. 

Aydında buğday C\rpa 
AYDIN, (Milliyet) - Aydında 

arpa ve buğday fiatleri çok düt
mÜftÜr. Arpa 1 kurut buğday 2,3 
kuruttur. Fiatlerin bu kadar düıme 
ıi rençberlerimizi aılı:ınbya düçar 

ettiğinden Aydında da buğday al
ma mmtakası ihda11 için buğdaY, 
komitesine müracaat olunmuştur. 

Dağlarda dolaşan papas 
AYDIN, (Milliyet) - Söke dağ. 

larında yakalanan papas kıyafetli 
adam Aydına getirilmiştir. Polis 
tahkikata başlamış fakat bu şüphe
li şahsın ne için geldiği ve hakiki 
hüviyetinin kim. olduğu henüz ay
dınlatılamamıfbr. 

İzmir valisi Germencikte 

GERMENCiK (Milliyet) - iz
mir valisi Kazım paşa Kut adasm
'dan Söke yolile Germenciğe gel
mit ve germencikte bir saat kadar 
kalarak, oraya gelen Aydın mek
tupcusu Agah ve baş mühendis 
Kemal Beylerle iki vilayeti alaka
dar eden yollar üzerinde konufmUf 
lar ve iki Vilayeti birlettirecek o
lan yolların her iki vilayet hudu
dundaki kısımlan üzerinde fazla 
çalışdarak bir an evvel bitirilme
leri karar la9tırdmıştır. 

Denizli Halkavi 
DENIZLl, (Milliyet) - Halkevi bi 

naaının inıaatı bitmek Üzeredir .. Bina 
fevkalade güzel olmaktadır ve şeh
rin merkezi bir mahallindedir. Bina
nın küıat reami bu sene yapılacaktır. 
Halkevinin yeni yurdu, umran yolun 
da büyük adunlar atmakta olan şeh
rimizi bir kat daha süsleınİş olacak
tır. 

DENiZLi, (Milliyet) - Halkevi 
reisi Atça Hoca Bey müsmir faali
yetlerine inzamamen bu defa da Hal
kevinin musiki kısmına büyük ve mü .. 
kemmel bir bando teşkil edebilmek 
için İcap eden hususatı temin ebnittir. 
Teşekkül eden kurslara bu hafta mu
alliınler celbolunacakbr. Musiki kıs
mına verilen e·hemmiyet, Denizli hal· 
kınca büyük bir hüsnü kabu görmüş
tür. 

DENIZLl, (Milliyet) - Halkevi 
temsil kolu reisi baı<ınualliın Murat 
Beyin nezaretinde olarak "Çoban" pi
yesinin provaları bitirilmi§ ve eser 
geçen gün halka takdim olunmuştur. 
Temsilde vali ve vilayet erkanı, me
buslar misafir bulunuyorlardı. Murat 
ve baş muallim Hamdi Beyler, diğer 

muallim ve muallimelerle rol deruhte 
etmişlerdi. Yeni dekorlar arasında oy 
nana eser pek muvaffakıyet kazandı 
.-e takdirlere mazhar oldu. Halkevini 
bu yeni muvaffakıyetinden dolayı her 
kes tebrik etti. 

--o--

Denizlide asayiş 
DENiZLi, (Milliyet) - Son günler 

de hiç bir zabıta vukuatı kaydedilme
miıtir. Bu da Denizlide aaayİ§in ne 
kadar mükemmel olduğuna yeni bir 
delil teıkil eder. Ayni zamanda hal· 
kın seviyesinin yüksekliğine bir bür
handır. Asayiıin mükemmeliyetinden 
dolayı vali Fuat ve genç emniyet mü
dürümüz Celal Beyler §ayam tebrik
tir. 

Karısı için kardeşini yaraladı 
GERMENCiK, (Milliyet) - Hı

dır beyli köyünde çırak oğlu Halil 
İbrahimin karısı Emineyi, kocası
nın kardeşi Hasan dövmüf, bun
dan muğber olan ve aklen de zaif 
olan Emine kocasına Hasanın ken· 
disine münasebetsiz lakırdılar söy
lediğini ve fena tekliflerde bulun
duğunu söylemiştir. Bundan sinir
lenen Halil İbrahim Hasanın yolu
nu beklemit ve ansızın üzerine hü
cum ederek bıçakla altı yerinden 
yaralamıştır. Halil İbrahim yaka
lanmıf ve Adliyeye teslim edilmiş 
ise de Hasan kardaşından davacı 
olmadığını söylediğinden kefaletle 
salıverilmiştir. Emine de kendisini 
döven kain biraderini dava etmit
tir. 

Hafik doktora kavuştu 
HAFİK, (Milliyet) - Bir çok 

zamandanheri doktorsuz kalan Ha
fik bu kere doktora kavuşmuştur. 
Genç mezunlardan Tahsin Bey 
Hafik hükumet doktorluğuna ta
yin edilmiş vazifesine başlamıştır. 

--o-

Kamyonda ölüm 
AYDIN, (Milliyet) - Yunan ta· 

baasından Sısamlı Dimitro Mano
el Mataksaa Efendi ticaret için Ay
dına gelmit ve arkadaşlarile bera• 
ber kamyonla Sökeye dönerken 
kamyon içinde ansızın ölmüştür. 
Üzerinde çıkan reçeteden kalp 
hastalığına müptela olduğu anla~ 
9ılmıştır. Adliye ve zabita bu ite 
el atmışlar ve tahkikata başlamış
lardır. Cesedin Sıhhıye heyetince 
muayenesi yapılmış, ve raporu alın 
mıştır. Arkadaşları ölünün mem
leketine götürülmesi için müsaade 
iatemif.lerdir. 

Gemlikte canlılık 
Gençler birugınin musiki 

şubesi ihya edilecek 
GEMLiK, (Milliyet) - Genç

ler Birliğinin musiki şubesi canlan· 
dırmak için Bursaya gitmiş olan 
Gemlik Ticaret Odası Reisi eski 
meb'uslardan Necati ve Belediye 
Reisi Etref Beyler askeri fırkanın 
bando muzika muallimi izzet Bey
le birlikte Gemlik' e geldiler. Bele
diye dairesinde kaymakam Gani 
Beyin reisliğile toplanan heyet mu
siki aletlerinin yeniden tedarik ça
relerini araştırmışlardır. Bunu te
min için teberrülerde bulunmak is
tiyen zatlar çoktur. Netekim Neca. 
ti Bey mühim yardımda bulunmayı 
vadetmiştir. Gemlik'in şerefini ar
tıracak olan böyle bir yardımda bu
lunmaktan her zat büyük memnuni 
yet duyacağını söyliyor. Bu teşek
küle Orhangazililer de girecektir. 
Gemlik fırka reisi Retit Bey de mu
siki tubeainin canlandırılması için 
bütün telakatini kullanıyor. izzet 
Bey (Pazartesi, pertenbe ve cuma 
günlerine mahsus) haftada üç de
fa gençleri notaya alıştırmak üzere 
Gemlik'e gelecektir. 

Musiki şubesine girecekler için 
hususi bir kıyafet kabul edilmiştir. 
Önümüzdeki Cümhuriyel bayramı
na kadar hazırlanacak olan musiki 
takımımız o gün halkımızın yüksek 
heyecanlarına tercüman olmağa ça
lı9acaklardır: Cümhuriyet bayramı 
na ait Gemlik ve Orhangazi intiba
larım resimlerle, manzumelerle, tez 
!erle tespit etmek üzere halkevinin 
neşriyat kısmım üzerlerine alan he
yet le çok uğraşıyorlar. 

Çevremizin maarif sahasında da 
yeni hareketler başlamıştır. Mek
tep olmıyan köylerden tahsillerine 
devam için gelecek çocuklara Gem
lik merkezinde, Armutluda ve Or
hangazinin Sölöz, Ustgürle köyle
lerinde pansiyonlar açılacaktır. Ço
cuklar yiyeceklerini, yataklarını 
kendileri getirecekler; yalnız bu 
pansiyonlarda yatakların yerden 
yüksek, yemeklerin vücuda azami 
fayda verebilecek surette yapılma. 
sına, İçtimai kayıtlara fazla ehem. 
miyet gösterilecektir. 

Evvelki gün kaymakam Gani, 
doktor Sacit, Muaallimler Birliği 
Reisi Nedim Yaman Beyler (Şahin 
Yurdu)na giderek köyün sıhhi, ik
tisadi, içtimai vaziyetlerini öğren
mişlerdir. Bundan sonra köylerde 
sıkı bir kontrola tabi tutulacak köy 
lerin İçtimai, sıhhi, iktisadi vaziyet
lerini adım adım takip edilecek, en 
çabuk çarelerle ihtiyaçların tehvi
nine çahşılacaktır. 

Rusyadan muhacir geldi 
ERCiŞ, - Rusyadan kasabaını

za 19 hanelik muhacir gelmi.wr. 
Bunlar hükumete müracaatla E'r
ci9te iskan edilmelerini istemiş
ler ve daha 500 hanelik muhacir 
gelmekte olduğunu bildirmifler
dir. 

Boluda zelzele 
BOLU - Bugün biri saat 4,5 

ta, diğeri de 8,5 ta olmak üzere 
iki defa şiddetli zelzele oldu be
reket versin hasar yoktur. ' 

Denizcilik feıierasyonu Bandırma 
ya bir futa hediye etti 

BANDIRMA, (Milliyet) - Deniz
cilik federasyonu, Türkiye yüzme bi
rincilik müsabakalarına i§tirak ederek 
dördüncülüğü kazanan Bandırma mın
takasma çok zarif bir futa hediye et
miştir. 

Futa 650 Jira kıyınetinde, çok ıık 
ve gayet hafif, dört tek kürekli ve kü
reklerin uçları kıvrık, küreklerin ta
kılma yel1leri tuhaf bir tekilde, demir· 
den yapılmış, oturulacak yerler 4 kü
çük tekeıılek üzerinde müteharrik bir 
haldedir. 
Mmtakamız denizcilik ıubesi genç

leri bu yeni futa ve diğer futalarla an
trenörleri nezaretinde egzersizlere 
başlamı§lardır. Bandırma mıntak""ı 
gelecek sene lstanbulda Türkiye kayık 
yarışlarına İştirak edecektir. 

-o--

Bir ~ataklık kurutuluyor 
HAFiK, (Milliyet) - Kazaya 

yeni tayin olunan geni; kaymakam· 
)ardan Celal Bey buraya gelir gel- I 
mez kaza işlerile daha candan ala
kadar olmağa b;qlamış ve bu saha
da bir çok emekler sarf etmeğe ha
zırlanmıştır. 

Kaza içerisinde bulunan bir ba
taklığın kurutulmasına baflanılmıt 
lır. 

Ucuzluk köylüye zarar veriyor 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Haf

tanın Perşembe günü burada pa· 
zar kurulur. Köylülerimiz istihsal 

Gazi saatı .• 
Tayyare cemiyetine ya

pılan bir teklif 
Saatçi zade lbrahim Ruhi Bey tara· 

fmdan Türk Tayyare cemiyetine bir 
teklif yapılmaktadır. Bu teklifte saatçi
lik ticaretinin faydalanndan bahsedildik 
ten ve fakat bu ticaretin Türk olmıyan 
yabancı ellerde olduğu söylenmekte 
ve şimdiki halde _bir fabrika kurulması
mn imkansızlıklan da sayılmaktadır. 

Ancak, lbrahim Ruhi Bey, tanınma 
mı~; fakat değerli saatlerden birinin se 
çilmesini ve bunun fabrikasile cemiyetin 
uyuşarak buna (Gazi Saati) isminin ve 
rilmesini teklif etmektedir. 

)3u zat senevi 2,000,000 liralık saat 
ve teferruah memleketimize girdiğini 
söyliyor ve diyor ki: 

«Bu saatler veteferruatı, nevi ve ze
rafetlerine ve piyasada kasret ve nedre
tine ve müfterinin rağbet derecelerimi 
gÖ're laakal % 50 - 80 nisbetinde bir ka 
zanç zam ve ilavesiyle satılmakta oldu 
ğunu temin ederim, 

Böyle fahi~ zamanlarla yapılan sa
tııların baliğ olacağı yekUnu teemmül 
etmek, işin ehemmiyet ve fevkaladeliği
ni takdire kifayet eder. 

iktiza eden ilk sermayeyi koymak 
suretiyle bu iıi «Türk Tayyare Cemiye
ti» üzerine almalıdır. Her yurtla§rn ü
zerinde büyiik ve sahir bir tesire malik 
olan muhterem cemiyet, umdesine ala
cağı bq işi bihakkın başarabilmek için, 
- gütiiriik rüsumundan mümkün oldu
ğu kadar tenzil.3.ta nailiyet gibi - hu
susi bir imtiyaza da nail olursa, bütün 
o rakipler birer birer kendiliklerinden 
sönerler.» 

Haliçte kanser mi var? 
Eıbak şehremini operatör Cemil 

Pata vaki bir beyanabnda kanser hak 
kında mühim bazı fikirler ortaya at· 
maktadır. Cemil Paşaya nazara., kan
ser irai olmayıp saridir. Cemil Paşa, 
uzun seneler yaptığı tetkikat netice
sinde bu neticeye vardığını söylemek 
tedir. Kanserli hastalar ekseriya mu
ayyen yerlerde toplanmıt olarak görül 
mektedir. Bu da sari olduğuna bir de 
lil addedilmektedir. Cemil Pqa diyor 
ki: 

- Kanserli insanlann ekseriya dar, 
pia sokaklarda, güne§ almaz rutubet 
li ahşap evleıu!'e oturduklannı gördüm. 
Semt itibarile Haıllcin her iki sahilin 
de, ba husus Unkapanı ve Küçükpa· 
zar, ve Fener cihetlerinde ikamet e
denler araamda kanaer vak'alarma 
daha çok tesadüf ettim. Avrupada 
(Zon cacereaux) yani mmtakalar, 
kanserli mahallelet" mi var?.'' 

Soma fiatlan indirilmiyor 
Soma fiatinin idirileceği baklanda 

bir ka~ giin<lenberl alakadarlar arasında 
br 1ayia deveran etmekte idi. 

1 nhisarlar, 1 stanbul başmüdürü Hacı 
Lutfi Bey, bu 1ayialan tekzip ederek, 
soma fiatlerinin indirilmesi mevzuu ba
his olamıyacağmı bir muharririmize söy 
leınfttlr. 

Amerikaya gönderilecek 
muallimler 

Amerikada köycülük tahsiline gi. 
decek olan on ilk ~ektep muallimi i
çin eylUlün onunda erkı;k muallim 
mektebinde müsabaka imtihanı açıla· 
caktır. Yalnız laıanbuldan imtihana 
gırmek Üzere 38 kişi talip olmuştur. 
Fakat evli olan muallimler gönderilmi 
yecektir. 

Havuzlar tarifesi indirildi 
Deniz ve Hava müsteıarlrğı ha· 

vuzlar idaresi Haliçteki liı~zlarm 
Ücret tarifelerinde mühim tadilat yap 
mııbr. Bir çok cihetlerden tarifeler u
cuzlatılmıştır. Bu suretle fazla pahalı 
olmaırndan dolayı uzun zamandan 
beri Haliç havuzlarına azalım§ olan 
rağebtin tekrar iade edileceği muhak 
kak görülmektedir. Evvelce limanı· 
mızda bulunan ~ki müessese ve Pire 
limanındaki hz.vuzlama tesisatı Haliç 
havuzlannın en ileri rakibi bulunu
yordu. 

ettikleri meyve ve sebze hububatı 
bu günde buraya getirerek satar
lar ve kendilerine elzem olan şey
leri tedarik ederler. 

Son senelerde burada hayat 
çok ucuzlamış, bu ucuzluk bilhas
sa köylümüzün aleyhine olarak 
devam etmekte bulunmuştur. Köy 
lümüz günl"""'e çalışıp çabalıya. 
rak elde .-ttiği mahsulünü yok pa
hasına satarak bir çok mübrem ih 
tiyaçlarına göz yummağa mecbur 
olmaktadır. 

Müstahsillerimiz istihsal ettik-. 
!eri afyonları dört, dört buçuk li
radan tüccara sattı. Belki de bu 
sattığı malın bedelini altı ay ev
vel avans suretiyle tüccardan al
mıştı. 

itte böyle sebeplerle köylüleri 
mizin vaziyeti iyi değildir. Yeni 
afyon inhisarınrn bu hususları iyi
lettireceği ümit edilmektedir. 

Evvelce buğday istihsal eden 
köylülerimiz günlerce şehirde bek 
ler, bir sürü masraf eder ve istih
salatını güçlükle satar, güçlükle 
parasını alırdı. Cümhuriyet hüku
metimizin çiftçimizin menfaati İ· 
tin Ziraat Bankası vasıtasiyle köy 
lüden buğday mübayasma başla
ması müstahsillerimizi son derece 
memnun etmi, ve faydalandınnıt
tır. Şehrimiz Ziraat Bankası tara

' fından buğday mübayaasına hara 
retle devam olunmaktadır. 

Vilayet aleyhinde 
Bir dava 

Musikiciler sanatkar 
mı, esnaf mı? 

Yeni Türk musiki taavün caniy .. 
ti asliye birinci h~k malıkemesine 
müracaat ederek vilayet aleyhine 30 
bin liralık bir zarar ve ziyan davası 
açmıştır. Bunun aebebi İse cemiyete 
kabul bulunan muıiki§inaslarm eınaf 
addededilerek ticaret odaama kayda1 
madıklan için bir müddet faaliyetten 
menedilmeaidir. 

Cemiyet evvela Dahiliye veklleti
ne müracaat etmiı, sonra villyet va 
oıtaaile evrak Sultanahmet ıulh hu
kuk mahkemeaine gelmittir. Cemiyet 
mahkemeden eınaf olmayıp saaatkir 
olduklarına dair karar almıfbr. 

Cemiyetin vilayat aleyhine açtıfı 
bu 30 bin liralık dava eylwün on be-
1inde görülecektir. 

Diğer taraftan bir muaiki cemiye
t; daha vardır. Bunun ismi de latanbul 
Musiki SAnatkarlan cemiyetidir. Fa
kat birinci cemiyet azalan, mahkeme 
kararile sanatkar olduktan ha.ide bu 
ikinci cemiyet azası belediye tarafm
c'ian esnaf addedilmiı , ticaret odası· 
na kayda, hüviyet varakası almağa 
mecbur tutuUmuıtur. Bu ikinci musi
ki cemiyeti, birinci cemiyetin azalan 
nın sanatkar oldukılarm.a dair karar 
aldıjimı duyunca vilayete müracaat e 
derek kendi azalarının da aanatkar ol 
duklarmı, ticaret odaama kaydedile
miyeceklerini iddia etmiflir. Vekilet 
bu iki nwsiki cemiyetinin vaziyetini tet
kik ehnektedir. Hanı(İsinin esnaf, hangi 
sinin sanatkar olduğu tetkikat netice
sinde anlaıılacaktır. 

Son içtima bugün 
Yeni basılacıik gümüş, nikel ve bronz 

paraların nasıl olacağım kararlaştırmak 
üzere Güzel sanatlar akademisinde top
lanan komisyon dün de toplantısını yap 
mış, daha bazı esaslar teabit edilmİ§tİr. 

Komisyo bugün son içtimamı "yapa
cak ve teshil edilen ıekilleri Maliye Ve 
kaletine bildirerek müsabaka ilam hazır 
lıklarma başlıyacaktır. 

ihraç mallanmız 

Türk vapurlarile ecnebi 
limanlara sevkedilecek 

lkbsat Vekaleti deniz ticaretimizin 
inkişafı yolunda çok faydalı olacak bir 
teklifle Ine§ğuldür. 

ihraç mevsimi içinde ihracat mallan· 
mızın hariç memleketlere çıkarılması i
çin hayli mühim yekfuıda bir nakliye 
masrafı ecnebi gemlere verilecektir. 

lkbııat Vekaleti bu sene bir kısun ih 
raç maddelerimiz için olsun bu sabada 
Türk vapurlarından istifadeyi düıün
mektedir. Deniz ve kara müıteşarlığı ta 
rafından yapılmakta olan bu tetkikabn 
müsait netice vennekte olduğu söylen
mektedir. 

Bu takdıirde mühim bir para memle
ket dahilinde kalacak ve deniz ticareti
mizin yeni aldığı cephede muvaffakiyeti 
temin edileceketir. 

Madenlerimizin inkişafı 
MadenciJiğimizin inki§afmı temin 

için devlet ve hususi madenlerimiz.le 
istihsal mikdarlan tetkik edilmekte
dir. Bazı madenlerimizin istihsa.labn
da tenakus görülmektedir. Civa, an
timon ve çinko iıtihsalatmuz bu me
yanda diqmÜ§tiİI'. 

Maden kömürü, krom, simli kurfun 
istihsa.latmıızda ise tezayüt vardır. 

Maden kömürii istihsalatımız ge
çen sene 1,392,426 tonu bulmUJ ve 
kıyınet itibarile ı 1 milyon lira tut
muştur. Tetkikat neticesine göre iatih 
salatı artbran madenlerimizin randı
manlarını muhafaza edecek ve aza
ları.larm istihaallerini arttıracak ted
birler alınacakbr. 

Avrupaya genderilecek 
memurlar 

Istanbul Emniyet müdiriyeti altın
cı ~ube ınüdürü Faik Bey, seyrüsefer 
işlerinde mümarese için AVnJpada 
gönderilecektir. Bundan maada Emin 
önü ınerkez memuru Kimran ve Em
niyet müfottiıi muavinlerinden Fahri 
Kemal, Suat Tahsin Beyler de mesle
ki ıabsil i~in Avrupaya gönderilecek· 
ılerdir. 

Londra sefareti 
teşarlığı 

" mus-

Moskova konsolosluğuna V ekB!et 
ıube müdürlerinden lsmail Hakkı Bey 
tayin edilmiş, Londra büyük elçiliği 
müsteşan Nurettin Ferruh Bey merk.,.. 
ze nakolunmuıtur. 

Fenuh Beyin yerine Hariciye Veka
leti şube müclüı+erinden Süleyman Saip 
Beyin tayini mukarrerdir. 

Harp Malulleri cemiyeti 
' Harp malulleri cemiyeti eski ida-

re heyeti hesaplarının tetkiklerine de-
vam olunmaktadır. Tetkik heyeti em
niyt müdürlüğü üçüncü ıube cemiyet 
ler ınasasından bir memur ile Maliye 
den gönderilen bir kiıiden ibarettir. 
Tetk;k ea nasında yeni idare heyetin
den Enis ve Abdürrahman Beylerle 
eski beyetinden reia Salahattin ve İb
rahim Beyler de bulunmaktadır. 

ı_ KUçUk haberler 1 
* Muhittin Be~ geldi - Vali ve be

Jediye reisi Muhittin Bey Y alovadan 
tebrimize dönmüıtür. 

" Vasıl Bey gidiyor - Roma sefiri 
Vasıf Bey, perıembe günü Romaya 
hareket edecektir. Vaaıf Bey, dün To 
katliyan otelinde bir müddet istirahat 
etmiı ve bazı ziyaretleri kabul etmiı 
tir. 
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Yeni bir şebeke 
Maznun mezarcılar taş
çılarla da uyuşmuşlar 
Belediye mezarcılarla birlikte bir 

takını ta1Çılar hakkında da tahkika. 
ta ba§lamqbr. İçinde münhasıran me 
zar tqı yapan ve batka ta1Çılık itla
rile uğrllfan taıçılar bulunan bu M• 

natk&.rlar mezarlıklardaki mermer~a
ri ve mezar tatlarını tekrar işliyerelı: 
baıkalarma satmalı zanm altmda bu 
lunmaktadırlar. Belediyenin müddei, 
umumiliğe verdilf me7.arCilarm ayni 
auçtan alalı:alan oldufl> ileri ııürill1 
mektedir. Bu itlerin ııeni19e bir ıebe
ke tarafından ve müteaddit eUeriııı 
kanf1Dulle çewildiii an.latılmakta
dır. Belediyenin bu huouatald araıtu.. 
muı mliabet netice verine bu la§çılU' 
da müddei wnumiliie verilecektir. Dl 
iw taraftan bu tatları mezarlıklar
dan aökerek tqçılara satan bir talaıııı( 
kimııeler de aldup anlqılmaktadır. 

Cüriimleri ağır görlllüyor 
_ Edlrnekapıda taze mezarları bBf

kalanna .atan mezarcılar dün Bele
diye tarafından evraklarile birlikte 
müddeiumnmüife tealim edilmittir. 
Hıl'zıHıhha kanunu muciböıce bir me
zar 7 - 8 aene e,,...e) açılarak baıka 
bir ölü gônıülemez. Binaenaleyh bq 
ifi yapanların cürümleri ağır görül
mektedir. 

Almanya Sarre'ı 
İstiyor! 

(Brı.şı 1 inci •ahifede) 
ğu halde tepede görünmüttür. 
Hitler nutkıınu Rhin nehrine kar
şı söylemit ve demittir ki : 

- Müdafaa ettiğimiz davalar 
arasında Sarre'ın Almanyaya iade 
&İ de var. 65 milyonluk bir halk, 
bugün, maziye ait hiçbir şey dinle 
mek istemediğini, hayatını kendi i 
radeıi ve alman mütefiklerinin İ· 
cap ettirdiği 9ekilde teshil etmek 
istediğini ilan ediyor. Bizden Sar 
re alındığı zaman, Fransa'ya ma
denlerin iktisadi aidiyeti temin e
dilmek istenildiği idarenin Millet
ler Cemiyetine tevdi edileceği söy 
lenmifti. Bu devre artık geçmi9tir. 
Şimdi 3 tekil var: 

Birincisi Sarre'ın Fransa'ya ve
rilmesi, ikincisi Sarre'ın muhtar 
olmasıdır. Hiç bir Alman bu iki 
şekli kabul edemez. Ancak üçüncü 
bir tekil vardır ki, Sarre'ın AJ. 
manyaya iadesidir. Batka millet· 
lerle harp etmek istemiyoruz. 
Başkasına ait birşeyi de almak iste

miyoruz. Millet, kendi istikbalini ken 
disi tayin etmelidir. Herkesin Almanya
ya rey vereceğini bHiyor.um. 

Fransa ile uzlaşmak ıistiy.oruz fakat 
Almanya Sarre'dan katiyyen vazgeçıncı 
ve Sarre Almanyadan katiyyen ayrılr 
maz. Mücadele ve kaıvga istemiyoruz. 
Lakin milletimizi her;ıeydeıı fazla sevi 
yonız. Birim i~n sizi Almanya'ya tek
rar kavuşmuş gönnelııten daha mesut .,, 
bi.r zaman olınıyacaktır. 

Hali<, Deutschland uher alles milli 
şarkIBı ile Hitl~ilerin Honst V essel 
marşını söy kdi. 

Başvekil Hitle.r, otomobille F..-anc• 
fort'a alkışlar arasında döndü. 

Almanya - ltalya 
.. P~RİS, 26. A. A. - T~ gazetesi 

gunun yazısında İtalya siy.....,tınin in· 
lrişafına tahsis ediyor ve diyor ki : 

Duce'nin şiddetli bir nüfuz siyaseti 
kullanarak ~ejiminıi Iruvvetlıerulirmek 
endişesi bile hariç tutou.1.sa, İtaJyanm or 
ta Avrupa işlerinde ilk planda bir roJ, 
oynamak arzıusunu kolayca anlaşılabi· 
Jır, Italyanın bütün menfaatleri onıu bu 
euretle b,.rekete götürüyor. Işte bu sc 
beıptend.ir ki Almanya ile İtalya "asın , 
da sıkı bir anlaşma devamlı olamaz, 
zıra orta Avr·~pa da İtalya nüfusu ile 
Almanya nüfuzunun bir gün çarpışma 
sına mani olabilecek bir kombınezoıı 
yoktur. 

" Drang naıch osten' 'in ilk merhale 
si olan "Ansolıluss" Trieste limanı içiıı 
büyük ıbi.r tahdit olur ve Balkanlarda 
İtalyanın bıer türJü inkişaf yo!Jarmı 
kapar. 

M. Mwıısolini tarafından dörtler mi· 
&akının teklif edilişi İtalya siyasetinin 
inki.1fmın ilk işareti oldu. Bununla İ
talya münhasıran Almanya ile bir teşri- ·' 
ki me11ai ye kapılarını kapamak, İıı,giJ,., 

tere ve Fransa ile tam bir hareket ser 
besti~i temin _ed~k şekilde t<:şriki 
mesaı etmek iıhtımallerini elinde •tut~ 

mak istedi. Hayati menfaatlerini koru 
~k ihtiyaçı, nazik saatlerde, İ'lıalyayi 
daı~ Fransa n İnigltere ile teşriki 
mesaıye davet ettirecektir. J 

M. Mussolini hudut mıntakıuı ' 
üzerinde Uftu 

CARESİO, 28. A. A. - Başveloil M. 
~~!ini, Sa.ota Aınva Vald.ieri'yo, 
gıtmış ve orada !orala mülaki o.lmuşt...-. 
Kral bizzat başvekilin sevk ve idare et 
tiği bir tayyareye binerek hudut lllJll 
takası üz.erinde u9~ dıo.Iaşnuşo.r. Dö
nüşte kral oturmalııta olduğu köşkte 1ıl. 
Mouuolini'ye J:ıir ziyakt vormİ§ti.r. 

F ramız baıvekili ıark huduJunJc 
PARİS, 28. A. A. - Şa.rlı: hudutta. 

unda vücu.de getirilmiş olan müdafaa · 
tahkimatını ziyaret cdon M. Dalıaod.ier, 
tayyare ile Metz'e gitmiş v.e orada valo 
li ile mevki lııumandaru tıa.rafıııd;ın Iıaıı 
şılanmıştır. 

BaşvekiJ, bütün seyahati m~t:inır.e 
olduğu gibi burada da sak.eri mc:rasi&Q 
yapı·hnarnasını i9tıemiştiır. 

M. Daladier, dün ıı-ece Meu"de kalıo 

mıştır. Mümaileyh bugün Moselle'.faı 
bıer iki sahilin.deki tahkimatı g~ 
ti.r. 
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lstanbul Ticaret Müdürlügünden: Spor 

J F enerbahçeliler Eskiıe- 1 3 üncü ::{ol ordu ilanları 1 Rehin üzerine ödünç para verenler 

hakkındaki nizamnameye tevfikan ma

aş cüzdanı ü~rine ödünç para vermek 

sureti1e icrayi ticaret etmek üzere keo .. 

disine izin verilmiş olan İstanbulda Ba

yazıtt! Sarnıçlı handa 6 No. lı yazıha
neyi kanuni ticaretgrut xapmış olan 

Kayserli 1291 doğuanhı Rum mi11ctin

den Taşçı oğlu Mihalaki efendi bu ke
re müracaatla ticaretini terk etti ğini 

beyan ile temiaıat akçesinin geri veril

mesini istediğinden yukarıda yanlı mu

ameleden dolayı kendi.sile aliika ve ili

şikleri olanların hakları varsa aramak 

üzere birer hafta fasıla ile yapılmakta 

olan 3 iliindan itibaren 3 ay zarfında 

mumaileylıc veyahut dairemi,,. evrakı 
müsbitelerile müracaatları ve bu müd
detin hitamından sonra mevcut olan te
minat akçesi geri verileceğinıdoen artık 
bu baptaki taleplerin dinleruniyeceği 

bilinmek üzere keyfiyet nizamnamenin 
15 inci maddesine tevfikan ilin olunur. 

( 6381) 5493 

hire gidiyorlar 
30 Aiuatoa tayy...., bayrUDDlda J'•P• 
.Jac:ak mws•!n.e ittlrak - ora -Jıte. 
1it ta1ııma le ID ııııııti•d ' yapımlc 
bere da,,.t ..nı- Fen~ B ta.o 
lıamı aalı pil 18 kifllik bir kafile ile 
ldüp umumi kltibi Celll 0.)'İll rb'•· 
Mli..... Esld""'1re hareket etmiflerdir. 
Futbol -beııilril H.- Şo• 1 in de ..,_ 
lımıla beraber sitmiıtir. Geoen -
....,Pyonlutu --d· birinci taJom. 
dan yalııuc Retat, Eaat, Faul 8e)'ler-
le tak.-iye edilen F enerbalıçe taknm 
aflebi ihtimal fU takımla . mU1abak.a 
yçacaldudır. 

N-'-
F aml ZI" 

Ekrem OHIP laat 
Ziya, Ş..ket, !leclat, Kepi, Leblp 

· halyanlarlı gUr8f 
T. 1. C. 1. Giiret fedel"U)'onwıdanı 
1 - ltal)'anlarla eyl61 aJ'l içinde 

J'apılac:ak üt müaabaka için S eylıt.1 
933 ~. lalanbulda seçme m&abakaaı 
tertip edilmittlr. 

2 - Macariatana ııidecek takım İ· 
çin yapılacak aeçme müaabakaoı da 23 
eylulde icra edilecektir.. (ltalyanl~
la ilk müaabaka 8 eylGlde yapılabilir 
ae bu ·~ yapılacak akli takdirde bu 
ikinci aeçmedeıı. feraııat edilmeai mu• 
taaavverdir.) 

3 - Bu iki aeçmeye ittirak edecek 
muhtelif rn>ntakalardaki giiretçllerin 
1963 numa•alı tamim mucibince yol 
paralan mmtakalarmca İafe ve ibate
leri Federaayonumuzca temin edilecek 
tir. 
· 4 -- Bu aeçınelerde C. 'ff B. isim~ 

lerile iki takım te,kil edilecektir. MU 
aabakalara İ§tirak edecek mmtakala 
nn her iki aeçme müaahakaaınm tari 
hinden bir !ı<>fta e"'el programı tan 
zim için kat'i esami Jiateıılnl ııönder• 
meleri laznndır. 

Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 
danı 

Çorlu kıt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 1500 kilo lapa· 
nak. 1000 kilo Bakla, 2400 
kilo taze faıulya, 4800 kilo do 
matea, 6000 kilo Patlıcan, 
9300 kilo Pırasa, 8800 kilo 
labna açık münakasaya kon 
muttur. ihalesi 21 Eylül 933 
pel'fembe günü aaat 11 de ya
pılacaktır. isteklilerin tartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
miinakaaaya iştirik için de o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile birlikte Çorludaki As 
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racatlan. (3282) (4479) 

• • • 
1. F. ihtiyacı için 800,000 

kilo Oduna teklif edilen fiat 
pahaL görüldüğünden pa· 
zarhkla ihalesi 4 Eylül 933 pa 
zartesi günü saat 14 tedir. İs
teklilerin §lll'tnameaini gör
mek üzere her gÜn ve pazarlı
ğa girmek için o gün ve vak
tinden evvel teminatlari ile 
birlikte Fındıklıda uçuncü 
Kol Ordu Satın alma komis
yonuna gehneleri. (327) 
(4486) 

••• 
K. O. Kıt'alan ihtiyacı için 

pazarlığa konan 1430 ton odu 
na teklif edilen fiat pahalı gö-

l 
• 1 rüldüğünden pazarhkla ihalesi 

iş Ve işçi 4 Eylül 933 pazartesi gunu 
___________ _. saat 14,30 dadır. isteklilerin 

L' 

lılilli:yet bu eiirwı:4.m iıı " igi (ad. 
)'enlere tn-• ad~. lı H ifP 
Uti~ bir _ltıı,.,. ,, ,,.,.... 
.-.. miiracaıaıf "'" .ıww ... 

it arayanlar 
Osmanlı Bankasında çahgtmı, tkart 

nm.hascbe ve muhaber.e iıleriııi bot za. 
manJarımda gayet" ehven şeraitle ya,pa-
aığım. Iş bürosuna Catalollu. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Alkol etili bili mayi lalma ..Wü • 

hakkındaki ihtira için t.tihml eclilmit 
olan 24 Te1rinieveıl 1924 tarih-..: 653 mı. 
maralı ihtira beratının ihti'Vll ettiği hl> 
lnık bu kere baglrMma devir uya icara 
verileceği teklif e<l>lme~ olmakla 1:ııı 
hu..usta fazla IJ)aHlmat edHımek iatıeyen 
lerin İetaOOu.l'da, Bahçekçu'da Ta§ Ha 
nmda 43-48 m.ımaraolarda kain vekili H. 
W. Stock ef.endiye müracaat etmeleri i~ 
lan olunur. 

- -·----------
İstillbul 2 inci ill& memuıı1uluooanı 

Beyoğlunda Asmalı meacidde oı.ınnalrta 
ve esiri mobilya tica..-etile meııeW hı

lunmalrta ol.an Alkiviyadi ef. iflbı 23-
8-933 tarihinde aç>lıp ta9fiyenin acil p 
kilde ya.prlmaeına karar veribniş o~ 
ğundan ; ı - Müflisten alacağı olan
ların ..., iatihkak iddiasında buluıwıJa 

rın alacalııLumı ve iııtihkaklsnıı ilan
dan bir ay içinde 2 inci ifliııı da.ireain.e 
gelerek kaydettinneleri ve deılilleTini 
(senet ve defter hulasaları ve aai.re) a
sıl veya mwıaddak suretlerini te'V'di ey
lemeleri. 2 - Hilafına hareket cezai me 
suliyeti müat.elzim olmak üzere müfli
sin borçlularının aynı müddet içinde 
kendilerİ1ıi ve borçlarmı bildirmC'lcri. 
3 - Müflisin mallarını be.r ne adatıle 
olursa olsun ellerinde bulıundüran.Jarın 
o mallar üzerindeki hakları mahfuz kal 
mak şartile bımları aynı müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmez
lerse makbul ma~ret.lcri bukınmadıkça 
cezai mesuliyete uğrayacakl.arı ve ruç.
han haklarından mahrum kalacaklarr. 
4 - 6-9-933 tarihine müsadif ~ 
günü saat 14 te alacaklıların ilk içtiınaa 
gelmeleri ve müflis ile müşterek borçlll 
olanlar ve kefillcriaıl.n-..: borcunu tekef 
fili eden sair kimıııclc.rin toplaonwla hu 
lımmağa haltları olduğu ilin olunur. 
(6799) 

Milllyet'ln romanı: 30 

l'cızan: G. de la FOUCHARDJERE 

- Şoför emrinılzl bekliyor, Ma.....,? .. 
Eatelle yerinden aoçradı. 
Hizmetç.iai tarafmclan bu kadar mu· 

dbi hecalet n bilifı .-.ket bir vıızi
J'elte ııörüldüğünclen dolaJ'l f- halde 
•tanmıttı. 

- Beldeain... dedi. 
Kedini ıüratJe topladı ve bir kaç M 

attenberi topladığı malıimab fÖyle bir 
lral'fd&ftırdı. 

- Sigorta pohçeai... Bir insanın ye
rine batka bir inaan koymak.. Birinin 
ölmcoi İcap ediyor... Saint - Cland' daki 
köfk. .. Anladım! 

Jiizmetçi ye haykırdı: 

şartnamesini gÖrmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma Komisyonuna gel 
meleri. (328) (4487) .. ... 

7. K. O. hayvanatı ihtiyacı 
için 1400 giyim nala teklif e 
dilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla ihalesi 4 Eylfil 
933 pazartesi günü saat 1 1 de 
dir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (325) (4484) 

••• 
Çatalca Mst. MV. Kıt'ab 

ihtiyacı için 40,000 kilo Fırın 
odununa teklif edilen fiat pa· 
halı görüldüğünden ikinci pa 
zarlığı 4 Eylül 933 pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa gireceklerin de o gün ve 
vaktinden evvel teminatlarile 
birlikte Fındıklıda K. O. Sa
tın ahna komisyonuna müra
caatları. (329) ( 4488) 

Çorum Askeri Satın Ahna 
Komisyonundan: 

Çorumdaki kıt'at ihtiyacı i
çin kapalı zarfla münakasaya 
konup 9 eylfil 933 te ihalesi 
yapılacak 350,000 kilo buğda
yın alınmasından sarfı nazar 
edilmiştir. Yerine kapalı zarfla 
250,000 kilo birinci nevi buğ
day Unu alınacaktır. ihalesi 
19 eylôl 933 salı günü saat 17 
dedir. İsteklilerin nüınune ve 
§artnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin tayin edilen günde teklif 
ve 1220 liralık teminat mek-

Tercüme: Kamran Şerif 

- Kont beni aorana bir iti çrktı, 
ııitti dersiniz! 

Kendini ıapkasız, mantosuz olarak 
aaldmm ü;erinde, otomobilin önünde 
buldu. 

- Beni ııötür ... Şey ..• Diye gidece
ii yerleri söylemek istedi. 

Fakat aonra kendıni topladı. Hasen
fratz tarahndan para ile tutulmuı olan 
bu adamın ketumiyetine inanmak doğ
ru olmıyacaktı. 

- Şapkanla kürkünü bana ver .. De-
dı. 

Şoför §a!lun bir halde itaat etti. 
- Beni evde beklersiniz, dedi. 
)tomobiJin dire d:siyonuna geçen Es .. 

tuplariyle Çorumda Askeri Sa· 
tın Alına Komisyonuna müra· 
caatlan. (3261) (4299) 

5710 
••• 

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

çin 1 17 ,000 kilo kömür, 13 
bin kilo nohut ile 200,000 kilo 
odun kapalı zarfla münakasa
ya konmu§tur. İhaleleri 13 ey
lfil 933 çarşamba günüdür. is
teklilerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alına komisyonuna 
müracaatları. (3266) (4334) 

5739 
• • • 

Danca Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyaa i

çin l 0,000 kilo gaz, 6,000 kilo 
makama ile 2,000 kilo beyaz 
peynir kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. ihaleleri 17 E
ylfil 933 pazar günüdür. İste
klilerin şartnameleri görmek 
üzere her gün ve münakaaaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplariyle Darıcada Aske
ri Satın Alma komisyonuna 
müracaatları. (3267) ( 4335) 

5740 ..... 
Darıca Askeri Satın Ahna 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı İ· 

çin 1600 kilo zeytin ile 1000 
kilo zeytin yağ. kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale 
leri 18 Eylfil 933 pazartesi gü
nüdür. isteklilerin şartnamele
rini görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Oa
rıcada Askeri Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları. 

(321U!) (4338) 5741 ...... 
lzmit Fırka Sa. Al. Kom. 

dan: 
Fırka Merkez kıt'atile Tuz

ladaki kıt'at ihtiyacı için 104, 
bin 300 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmU§· 
tur. ihalesi 16 eylfil 933 cwnar 
teıi günü saat 15 tedir. istek
lilerin şartnameyi görmek üze
re her gün ve münakasaya işti 
rak edeceklerin de tayin olu
nan günde İzmitte Fırka Sa. 
Al. Kom. nuna müracaatları. 

(3269) (4337) 5742 

••• 
Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 

dan: Bahkesirdeki kıt'at ihti
yacı için 360,000 ve Ezinede· 
ki kıt'at için 500,000 kilo un 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 17 .9.933 pa· 
zar günü saat 11 dedir. Talip 
lerin mezkôr gün ve saatten 
evvel Bahkeıirde Askeri Sa. ı 
Al. Ko. na müracaatları. 

(3244) (4096) 5466 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 
Balıkesirdeki kıt'at ihtiya

cı için 18,000 kilo sade ya
ğı Berğamadaki kıt'at için 
324,000 Ayvalıktaki kıt'at 

telle makineye ıüratle yol verdi. Genç 
kadın otomobil kullanmasını bılıyor, yo 
lunu da tanıyordu. Kontun köşküne ilk 
gidişi değildi. . 

Fazla mültefit bir oktnrva memurile 
cereyan eden ufak bir münakaşa müı
teana olmak üzere, biliıhadiıe köşkün 

parmaklıklı kapısının önüne kadar gel
di. Bir ııürültü iıidince odaclan geçti, 
ikinci bir kapıyı açtı, yatağın üzerinde 
uzanmış bir inaan ııördü. 

Gürültü üzerine insan ıekli yanına 
döndü, hayretle homurdandı, aonra: 

- Şoför, dedi, Üstünde bıçalc var
mı? 

Daha sonra, hiç bir intikal devresi ge 
çirmeden ve büabütün farklı bir ıeale: 

- Ne o, Charlotte?... Dedi. Şimdi 
de takside mi çalışıyorsun? Aıkolsun ..• 
Bak bunu beğendim... Gözüme girdin... 

Charlottc Bieard hayretle haylordı: 
- Baba!. ... Orada ne yapıyorsun? •• 
Bouif kalkmağa uğratarak: 
- Ne yaptığımı görüyorsun!... Di

ye c~vap verdi 
Bicard karyolanın demirlerine sun

aıkı bağlann,ıştı. 
- Seni uuraya kim bağladı böy-

için 109,000 kilo Un kapalı 
zarfla münakasaya konınu§
tur. lhaleai 4 eylfil 933 pa· 
zartesi günü saat 11 dedir. 
Unun ihalesi ayni gün saat 
13 tedir. Taliplerin şartname 
leri girmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için 
de ihale gününde tayin edilen 
saatten evvel Bahkeairde As
keri Satın Ahna Komisyo
nuna müracaatları. 

(3238) (3889) 5237 

Balıkesir Askeri Sa. Al. Ko. 
dan: Bursadaki kıt'at ihtiyacı 
için 620,000 ve Bandırmadaki 
kıt'at ~a 270,000 kilo un ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. lhaleai 18 eylfil 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkUrda 
vakti muayyeninden evvel Ba· 
lıkeıirde Askeri Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (3245) 

(4097) 5467 

••• 
Konya Askeri Satın ahna 

Komisyonundan : 
Konyadaki Kıt'at İçin 13-

8-933 pazar günü saat 15,16 
da kapalı zarfla münakasaya 
konulacağı ilan edilen 92,000 
kilo koyun eti ile 129,000 ki 
lo Sığır etinin görülen lüzum 
üzerine münakasaları 9 Eylül 
933 cwnarteıi gününe tehir e
dilmiştir. Sığır etinin münaka 
sası saat 15 Koyun etininki 
16 da yapılacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenlerin İstan 
bulda Kol Ordu Satın alına 
komisyonuna ve münakasaya 
girmek isteyenlerin tayin edi 
len vakitte teklif ve teminat 
mektuplarile Askeri Satın al
ma Komisyonuna müracaatla 
rı. (3253) (3498) 

5613 
* •• 

Niğde Askeri Sabo Ahna 
Komisyonundan : 

Niğdedeki Kıt'at ihtiyacı 
için 173,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş· 
tur. İhalesi 7 Eylül 933 per 
şembe günü saat 9 dadır. İs· 
teklilerin nüınune ve şartname 
yi görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Niğde de As 
keri Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3255) ( 4207) 

5616 

le. 
- Kim bağlıyacak ... Mariette .... 
- Mariette de kim? 
- Hastabakıcm... Ah o ne edeb-

sizdir, bilaen! Ama, Allah için söyle
meli, h:ısta iken bana çok iyi baktı ... 
Fakat iyileşip te sokağa çıkmaktan 
bahaedince ... Doktor Pinchard ... 

-Tanıyorum! 
-O da enainin biri.. Mariette'i 

fitlemiş ... Gıiya bende bümma varmış. 
Buhran geldiği zaman ... 

- San hümma... Değil mi? 
- Vallahi rengini pek iyi bilmiyorunı 

ama ... işin içinden iş çıktı. Evvela pen
cereleri kilitlediler. Şöminenin baca· 
ıından kl\çmak istedim. Mariette ense
ledi. Benden daha kuvvetli ... Yakala
ymca bur&.ya kıskıvrak bağladı •.. Ah 
Charlotte hıztr gibi yeti§tİn ... Sana o
nun için sordum bıçağın var mı diye .... 

Charlotte'in bıçağı yoktu. fakat ma
salardan birinin üstünde Mariette'in 
bir makaoını buldu. Bir taraftan Bou
if'i ipl,..t"den kurtA.rıyor, bir taraftan 
da · Z.? 1 .ı:tıt verivordu ..• 

- Evet ... TaJiin varmış ... Ne kadar 

1 1 ' 
_ Emla v~ Eytam "3ankas · ilanları _ 

Şubemiz Mütekaidin Ey
tam ve Eramil iskonto mu
amelahna ve muamelele-

• •• •• •• •• • 
rın gunu gunune ıntacına 
aşağıda yazılı günlerden 
·itibaren başlanacakhr. 

Beyoğlu ) 
Kaıunpaşa ) 6.9.933 - 11.9.933 - 16.9.933 - 20.9.933 
Üsküdar ) 

' 
J 

) 
Eminönü 
Yalova 
Sar;ıyer 
Bakırköy 
Adalar 

) 7.9.933- 12.9.933 - 17.9.933- 21.9.933 . ) 
' ) 

Kadıköy ) 
) 9.9.933 - 13 .9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 
) 

) 

Beşiktq 

Fatih 
Eyijp 
Samatya 

) 10.9.933. 14.9.933 19.9.933 • 24.9.933 
) (4450) 

l.taahwl O.ledlyral t•Aalan 1 1 
1 

Üsküdar 27 inci Mektebin Tamiri T eminaİ: 24,5 Lira 
Kadıköy 9 ,, ,, ,, 
Beşiktaş 24 ,, ,, ,, 
Beyoğlu 9 ,, ,, Duvar ,. 
Çatalca Arna-
vut Köy 

Çatalca Kavaklı 
Bakır köy Saf. 

" 
" 

,, 
" .. " 

.. 
" 
" 
" 
" 

30 " 
21 

" 7 .. 
.. 33 

10,5 " 

ra Köy ,, ,, ,, ,, 31 ,, 
Eyüpte mihri pb valde sultan mektebi tamiri ,, 41 ,, 

Y ukanda yazılı mektepler pazarhkla tamir ettirilecek
tir. Talip olanlar §eraiti anlamak ve keşif evraklarını görmek 
üzere her gün Pazarlığa girmek için de teminat makbuz ve
ya mektubu ile 2-9-933 cumar teai günü saat on beşe kadar 
Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (4493) 

Yol Para ı M1ikelleflerlnln Nazarı Dikkatine: 
l't>l Parasının taksit zamanı geçtiği halde bir çok mükel

liflerin borçlarını vermedikleri anlaşılmıştır. Bu gibiler hak 
kında kanunen icrai takibat y apdacaktır. Buna meydan kal
mamak üzere mükelleflerin m enaup oldukları Belediye tah
sil şubelerine müracaatla borç larmı yatırmaları kendi men
faatlan namına ehemmiyetle ilan olunur. (4490) 

Devlet Demlryolları idaresi llAnlarJ 

Samsun · Sıvas hattı üzerinde Hacı· Bayram iataayonu 
civarında kilometre 95,660 da ki tq ocaklarından çıkarılacak 
4000 m 3 balaatın kapalı zarfla münakaıaıı 20 Eylfil 1933 çar· 
şamba günü saat 15 te Ankar ada İdare Merkezinde yapılacak 
tır. 

Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer liraya satı 
lan şartnamelerde yazılıdır. ( 4498) 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Mevcut nüınuneıi gibi (3 000) çift kayı§ıyle beraber meh 
muz pazarlığı 2 Eylül 933 cu marteıi günü saat 15 ten 16 ya 
kadar yapılacağından istekli lerin şartnameyi görmek için 
her gün ve pazarlığa girmek i çin teminatı evveliye makbu
ziyle beraber mezkôr günün muayyen saatinde komisyonu 
muza müracaatlan. (4456) 

latanbul Sıhhi Müea•eae1er Satına)ma 
Komisyonu Rei•llğlnden: 

Tıp Talebe yurduna mayıs 934 sonuna kadar lüzumu o
lan Süt ile Silivri yoğurdu 12 Eylfil 933 salı günü saat 14 te 
aleni münakasa suretiyle ihale edilecektir. lsteklilerin müraca
atları. (4265) 5681 

taliin olduğunu bilmezsin ... Eğer aeni 
burada bulmasaydım, buradan aağ 
çıkmıyacaktın. .• 

- Atkolaun size, Kont cenapları! •• 
Mariette pürhiddet Eıtelle'in arka· 

amda ayakta duruyordu... Müaheze 
ve kıskançlık ifade eden bir sesle de
vam etti: 

- Sizi iyi ede1im diye anamdan em 
diğim ıüt burnumdan ~elsin... Siz bu· 
rada toför kıyafetine ııirmit nazenin
lerle fing atınız! 

Bouif bütün vekarıru toplıyarak: 
- Bu benim kızım! ..• Dedi. . 
Mariette cevap verdi: 
- Kont cenaplan, sizin yalnız erkek 

çocuklannız olduğunu berkea biliyor .. 
Binaenaleyh kumanda benim! Haydi 
bakalım, küçük hanım, çek arabanı!.. 

Estelle tam Comedie - Française e
daaile: 

-Burada neler hazırl&.ndıi(rnı bili· 
yorum... Babamın hayab tehlikede ••• 
işlemek istediğiniz cinayete ruı!'i ola
cağım ... Bir saate kalmaz polıa her 
şeyi öğren~cck ... 

Mariette'in tepeıi attL 

Mariette ortada neler döndüğünü 
cidden bilmiyordu. Şayet Bicard"m 
kızı ona,herteyi bilen biri gibi li.kırdı 
söyJiyeceğine, ıuikaati ifta ebnit ol· 
saydı, Mariette'in baba kızı pqine ta• 
kıp jandanna karakoluna gideceğin
den ıüpbe yoktu. Fakat Eatelle zahi· 
ren çok iaabetli, fakat hakikatte ııayet 
aldabcı bir fikre i:ahip olmuı, Mariette'i 
Hasenfratz'ın şeriki ciirmü farzetmiı· 
ti. 

Fakat bu batanın neticesi "1 oldu llI 
Mariette adam alollı bir kahkaha at
tıktan aonra Eatelle üçüncü defa ola• 
rak "çık!,, Emri yerdi. Eatelle yerin• 
den kımıldanmaymca Mariette onu 
kolunun altına aıkqbrdL 

Genç kadın böyle koltuk aldında 
dı§&n çıkarken babaama çatıyordu: 

- Atkolaun baba ... Yerinden kımıl 
dainıyonun ha.. Beni bu halde ııörü
yorsun da tüyünü bile kımıldabnıyor-
aun . 

- Yahu, o Allahm belaıile bata ÇI• 

kılır mı?. O ne kadar kuvvetlidir bi· 
lir misin.. Benim ııibi ü~ encek olaa o
nunla bata çıkamaz!_... 

(Devamı var)) 
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lstanbul ve Trakya Şeker F abrikalan Türk Anonim Ş · rketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•uUl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

lzere her l•teyene •ablmaktadır. Fiatlarımız eakial gibidir. Yani iatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~e;!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustor. 
Ancak en a• bet vagon ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak alparftler be
delin yüzde ylrmial petfn ve 6at tarafı hamule aeaedl mukabilinde ödenmek izere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btlttln maaraflar 
ve mea'ullyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal tirket tarafından müıteri he•abına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için algorta ihtiyari olduğu ıibi en az beı vagon aiparlı ederek bedelinin temamını petfn ödeyenler vagon baııaa bet lira 
tenzllAttan latlfade ederler. 

Aclreaı l.tanbal'da BahçeJrapıda Dördincü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreal: l.t•nbul, Şeker Telefon No. 24470. 
----- . 
---------

Bursa Vilayet Janilarma 
Kumandanlığından ı 

Barut ve mevaddı infilakiye fişek ve 
• 

ay malzemesi ve av saçması inhisarları 

- -

Ankara Y6k•ek Ziraat Enatltüıü 

Viliyet Jandarma krt'aaı Süvari talaını hayvanatı için 
bir senelik Arpa, Saman, Ot aJeni münakasa ve ihalesi yapda 
cağından apğıda miktarlari yazılı yemliklere talip olanlar 
pey akçelerini maliyeye yahut bankaya yahrılıp makbuzlarile 
5 Eylül 933 günü saat 3 de Bur sa Hükfunet konağında Vilayet 
Jandarma Kumandanlığına müracaatları ilin olunur. (4242) 

İşletme Muvakkat İdaresinden: 

Avcılara ilan 
llk av mevsimine mahsus dolu fişeklerinden bu kere kara 

barutlu olarak imal ve ihzar edilen fisekler satışa çıkarılmıştır. 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul prtları 

1 
1 

1 
1 

: 

: 

1 

: 
1 

Azami Asgari • 

Arpa 
Saman 
Ot 

Kilo Kilo 
41500 40000 
18500 18000 
20000 15000 

4247 5642 
- -

--·-:-:--_:~- -------- 1 

1 

1 
KOK KÖMÜRÜ 

Hu•a•t yaz flyatlarıadan 1 

lıtifade ederek kok . kllmlirünliıdl şimdiden tedarilr; edinir: 
.ı 

1 

1 
1 

1 ! 
1 

Kadıköy ve Y edlkule gazhanelerinclen 
daima birinci aeridea kok k6mtlril vardır. 

Evde TeaUm - Vezin Temlaatbdır. 
Slparlt ve malAmat için 1 

: 

1 
1 

1 : 

ı. ı 

Tnnel, Metro Hu birinci kat Telefon 44800 
Yedlkule ıubRJLetl .. 22072 
Beyazıt Elektrflır r:.ı ,. 243 78 
Karbağahdere pdıaneli ., 60212 
Kadıklly, Mııvakkithane ., 60790 
Oakndar vapur iskelesi .. 60312 J • I 
--- ----- -· (6704) il 5836 

Bu fişekler, onrw adetlik kutular derununa konulmuş olup 1 
bir kutunun fiatı 50 kuruştur. 

Topanedeki satış mağazamızdan ve sair belli başlı bayileri· 
mi.zden araflnız. Bu fişekleri ku llanmca 111.emnun kalacakııruz 
ve kovan barut ve saire alıy fişek ihzarı için 'beyhude uğraşmıya 
rak bundan sonra şüphesiz hep hu yeni dolu fişeklerimiz; ala
caksınız. 

Bu fişeklerin evsafı aşağıda gösterilmiştir. 
Bıldırcm ve emsali avlara mahsus dolu av fişeği 
12 Kalibre siyah av kov anı 
Birinci nevi siyah kara av barutu 4,700 gram 
Av saçması 31,00 ,, 
Av saçması numarası ve kutu 1 l numara "l,SO m i m" 
Fiıek içindeki saçmanın ~ane adedi vasati 1350 
12 Kalibre "namlu tulü 70 s / m" tam şok tüfek ile 

1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitil 
sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 laz ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek'Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli Ye meccanidir. 

Kabul şartları ıanlardın 
1 -Türkiye Cümhuriyeti tabumdan olmak 
2- Lise bakaloryasını vermit bulunmak 
3 -Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

ma1:ik ve hastalıklardan salim olmak, (tam tetekküllii hasta 
hane sıhhat Hey'eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahail leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasmda (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imk8.nı-
rum kayb etmiı olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkan
lanlarm hükfunet tarafmdan kendilerine yapdan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Mües.eaece verilecek nümuneye tevfikan). 

6 - Mahalle ihtiyar He yetinden veya polis merkezin 
den hüsnühal mazbatası ile 4 lat'a fotoğraf vermektir. 

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

Deniz Gedikli Küçük ·Zabit Hazırlama 
Mektebine talebe alınıyor 

Istanbul Deniz Kumandanlığından: 75 s/ m kutrunda bir hedefe 30 metre mesafeden 
isabet adedi 810 

8 - Ziraa~ Fakültesine girecekler evveli 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe na mzedi sıfatile ıtaja tabi tutu 
lurlar. Talebe stajda bulunduiu müddetçe yemek ve elbi 
se bedeli olarak kendilerine ayda 40.- -lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapı lmu. 

Bu ıartlan haiz olup An kara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eyim 933 tarihine ka
dar yukardaki tartları gösterir vesikalarmı bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. İstanbul'da: Selimiyede Bay· 
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 

1 - Ortamektep derecesinde olan Deniz Gedikli Küçük 
Zabit Hazırlama Mektebinin birinci smdma girmek isteyen 
15 : 18 yaşındaki ilk tahsilini bitirmit gençler 1 Eyim 933 
den 1 /1citeşrin933 tarihine kadar lstanbul'da Kasımpap.
da tersane dahilinde Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara 
Deniz Müsteıarbğma, lzmitte Mm. Üs. Bh. Kumandanlığı
na, ve Vilayetlerde Askerlik Şubelerine mevkiin en büyük 
Askeri makamına müracaat edebilirler. 

2 - llk tahsilini ikmal et ıniş olupta 18 yaş1D1 bitirmiş o
lan ve denizle ülfeti bulunan 2 O isteklide mektebi bu sene biti 
ren talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 
doğrudan doğruya Gedikli ne feri olarak alınacaktır. 

3 - Verilecek istida sure ti ile bu istidaya ilişdirilecek 
vesikalar bastırılmıştır. Bunları almak kabul şartlar1D1 anla
mak için isteklilerin 1 inci maddede müracaatları lazımdır. 

~1~ . ~5 --------
KIZ-ERKEK 

AMELi HAYAT 
TiCARET LiSESi 

latanbul • Cağaloğlu. Telı 25630 
Orta ve Ticaret Lisesi kısımlanna 21 ağustostan itibaren talebe 
kaydına başlamıştır. Eski talebe 10 eylüle kadar kayıtlarını yenile

! meğe mecburdur. İmtihanlara 2 eylül cumartesi günü başlanacaktır 
Müracaatı Hergün saat 10 dan 16 ya kadar [6564] 5768 = 
Pertev Niyal 

Vakfından: 
Akaaray'da Valide Camii karfıamda muvakkıthane ittisalinde mü

ceddeden inta olunan üç bap dükkan üçer sene müddetle yirmi gün mü 
zayedeye vazolunmuttur. Taliplerin müzayide günü olan eylwün dördü
ne müsadif pazartesi günü saat on befte latanbul Evkaf müdüriyetinde 
Pertev Niyal vakfı idaresine veya Ecümene müracaat etmeleri. (4059) 

5442 

A vrupada sanat tahsili 
lıtanhul Mıntaka Sanat Mektebi MüdUrlUgUnden: 

Maarif Vekaleti Celilesince namzetlikleri kabul edilmit 
olan talebenin müsabaka imtihanlarına iki eylulde başlana
caktır. Bu imtihanlara İstanbul Mmtaka San' at Mektebinde gİ 
receklerin en geç 31 Ağustos 933 perşembe efuıü saat 12 ye 
kadar mektebe müracaatla Sıhhi muayenelerini yatırmaları 
ve hüviyetlerini lastik ettirip müsabakaya girme vesikası al 
malarılazrmdır. (4438) 5878 

İsabet nisbeti % 60 
15 metre saçmaların haiz olduğu .... sür'ati vasati 

Hedefte ...•••• 
DİKKAT: 

330,3 
Nufuz 

metre 
Azami 

Gerek kara ve gerek duman sız barutlu ve muhtelif saçma i
le veya canavar kurşunile doldurulmuş muhtelif cinı ve fiatta 
fişeklerimizde yakında satışa çıkarılacak ve ayrıca ilan edilecek 
tir. 

müracaat olunabilir. 
Daha fazla malfunat alrr ak istiyenlere 

takdirinde Prospektüsler a-ö nderilir. (3024) 
müracaatları 

4999 

500 addetten aşağı olmamak üzere doğruca sipariş dahi ka· 
bul olunur. Kutuların garanti etiketlerini ihtiva etmiş olmasına Kütahya lisesi için inşa edilecek 
dikkat ediniz. ( 4253) 5676 

• pavyon münakasası 
inşaat Usta Mektebi Kütahya lisesi mübayaa komisyonu 

Ankarada inşaat Usta Mektebine müaabaka imtihanı ile ' Reisliğinden: 
leyli meccani olarak 40 talebe alınacaktır. . Madde 1 - Kütahyada Muvazenei Umumiyeden inşa edi-

ŞARTLAR: lecek Liseye mülhak pavyon yirmi gÜn müddetle ve kapah zarf 
A) Türk vatandaşı olmak, B) Tam devreli bir ilk mektep usulile münakasaya konulmuştur. 

mezunu olmak, C) 12 den aşağı ve 16 dan yukarı yaşta olma- Madde 2 - Bedeli muhammeni (27951) yirmi yedi bin do 
mak. kuz yüz elli bir lira (80) seksen kuruş olup talipler yüzde yedi 

D) İnşaatçı Ustası yetişmek için lazmıgelen sıhhi vasıflar- buçuğu nisbetinde teminah muvakkate göstermeğe mecburdur 
da olduğu mektep doktorunun raporiyle anlaşdmak yuka-rda- lar · 
ki şartlan haiz olanlardan mektebe ücretli leyli veya nehari Madde3- İhale (7) Eylul 933 pertembe günü saat (16) 
meccani olarak girmek isteyenler müsabakasrz alınırlar.Ücretli da Kütahya Lisesinde komisyonu mahıua huzurunda yapıla-
leylilik için bir ders yılı için üç taksitte 275 lira alımr. caktır. . . . 

E) llkmekteptenyukarıtahsil görmüş olanlar da yaşlan . Madde.4 - Talipler (66~.> numa.ı:ah~~~untanfat~daı-
müsait olmak şartiyle müsabaka ihtihanma girebilirler. resın~e ~~!<lif mektupl~rmı Kutah~a ~ısesı mubayaa. kooııa>'."o-

Kayıt için Sultanahmette mıntaka San'at mektebine Cumar . nu reıaliğine vermelen veya teahhutlu olarak Poıta ile vaktın
teıi, pazartesi çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar müra- den evvel göndermeleri lizımdır. 
caat etmelidir. Madde S - Talipler plan, §4J'bıame ve teferruat1111 Kütah 

Kayıt işleri 2 Eylul cumartesi saat 12 de k.,..,>anacaktır. Mü ya Li~ıi ?.'~~r,aa I<:omisyonu reisli~den ve ~ara ls!'?1bul 
sabaka imtihanı 6 Eyim çarşam ha sabahı saat sekizde mm taka Maanf Mudurl~~r~den <.1 O) on _lir!':, ~uka~ilinde ala~ıli~l~r. 
San' at mektebinde yapılacaktır. Daha fazla tafsilat açın komısyon reısliğme muracaat edilebılir. 

Müsabakaya namzet olarak kayıt edilmek için: · 4261 · 5678 
Mmtaka San' at mektebi müdürlüğüne verilecek bir iıtida 

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

Erciş Askeri satın alma 
Komisyonundan: 

Çaldıran hudut 933 senesi ihtiyacı olan yetmiş bir bin 
sekiz yüz kilo fabrika ununun kapalı zarf uaulile münakasa11 
yapılacağından talip olanların yüzde yedi buçuk teminatla- . 
riyle - birlikte 13-9-933 tarihine müsadif çarşamba gunu 
saat 9 da Erciş Askeri satın alma komisyonu binasmda içti
mada bulunacak olan komisyonumuza müracaatları. (4370) 

5810 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti celilesinden: 

Ankarada Y eniıehirde Cebeci caddesi üzerinde kiin Hıf 
zıssıhha Enstitüsü binaları kirli sulan için İnşa ettirilecek ve 
bedeli keşfi 6789 liradan ibaret tasfiye çukurlan inşaatı kapalı 

zarfla ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Teklif 
. mektupları eylülün 12 ci salı gÜ nü saat 15 te Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Veki.leti münakasa komisyonunda açdacaktır. Ta-
liplerin plan ve keşfini görmek ve malfunat almak üzere Ve 
kalet mürakip mühendisliğine müracaat eylemeleri ve teklif 
mektuplarını yevmi ve saati mezkUrdan evvel Vekilet kale 
mimahsuıMüdürlüiüne tevdi etmeleri ilan olunur. (4369) 

~-8'!3 
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Yeni Bir Göm ek 
Yaptırmak Fikrinde Mi•iniz? .. 

lpeklt'ln enfe• kumat
ları ile ölçü &zerine 
yaptıracağınız çift ya
ka ve kollu, markah 

gömlekler. 

12,S liradan 
itibaren •• 

''Bu işte lpekiş'indir ,, (6293] 

5602 

LEYLi • NEHARi • KIZ - ERKEK 

lnkılip Liseleri 
Ana - İlk - Orta ve Ll•e •ınıfları 

Müessiıi : Nebi Zade Hamdi 
Kayit ve kabul mııameJlesi.,., başlamışhr. Resmi me~c uıuadeleti Maa

rif Vekfiletiw:.e tasdik edilmiştir. Giizi<le ve m:ukteıdir bk talıim 
heyeti~ malikıtir. 

Ecnebi lıisanı tedrisatı.na ilk luamın .son iki sınıfınıdaııı başlarııc. 
Denııleıc haricinde ayrıca ıpa<"asız lisan lwrla.rı va.rdır. 

Cumadan mada ~r gün saat 14 ile 16 arasında müracaat Olııınıabiı!i ... 
Cağaloğlu Yanık Saraylar Cadıdetıi -Tel: 20013 • (6804] 5572 

Akşam Erkek Sanat Mektebi 
Kayıt muamelesine başlanmışbr. 8 Eylwe kadar devam e

dilecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtlarının ye
nilenmesi ve 932 - 933 mezunlarmm şahadetnamelerini alabil-
meleri için 4 vesika fotografı getirmeleri lazımdır. (4310) 

5752 

Istanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğünden: 

1 - Posta işleri Müdürlüğünde münhal iki otuzar lira 
maaşlı birinci smıf ve bir 25 lira maaşlı ikinci sınıf tetkik me 
murluklarile iki 22 şer ve bir 20 lira maaşlı memurluklara 
müsabaka ile memur almacaktır. 

2 - 30 ve 25 lira maaşlı tetkik memurluklarına alı
nacakların yüksek mektep mezunu olınası veya diğer dev
let devairinde bulunanlardan veya bulunmuf olanlard~ bu 
memuriyetlere muhassas maaşa terfi hakkını kazanını§ ol
maları ve eyi tercüme ve tesvit yapacak derecede fransızca 
bilmeleri şartbr. Diğer memuriyetlere almacaklarm buna ya
kın fransızca bilıneleri lazımdır. 

3 - Taliplerin yap otuzdan fazla olınayacaktır. 
4 - İmtihan 10 Eylül 933 pazar günü saat 14 te An

.karada Posta itleri Müdürlüğünde mÜte§ekkil İmtihan ko
misyonu ve lıtanbul da Posta ve Telgraf Sa§ Müdürlüğü En 
cümen Huzurunda yapılacaktır. 

5 - Talip olanların Ankarada Umumi Müdürlüğe ve 
İstanbulda Baş Müdürlüğe 9 Eylül 933 akşanıina kadar isti
dalarma icap eden vesaiki rap t ederek müracaat etmeleri i
lan olunur. (4425) 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

Ezine - Ayvacık yolunun 0+ 000 kilometrosundan 
12/687 kilometrosuna kadar olan lasmmm tesviyei turabiye, 
imalatı sinaiye, toae infaatı 11-9-933 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat on bette ihale edilmek üzere kapalı zarf uıu 
Jiyle münakasaya konmuştur. Bu İnşaatın bedeli keşfi 
12481 1 lira 56 kuruıtur. 

Münakasaya ittirak edecekler (661) numaralı müzaye 
de ve münakasa kanununun mevadı mahsusasma tevfikan 
teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat on bete kadar Çanakkalede makamı vilayete tevdi et
meleri lazımdır. 

Münakasaya konulan m ezkiir yolun evrakı keşfiye ve 
prtnamesini görmek ve fazla tafsilat almak isteyenlerin 
Ankarada yollar umum müdürlüğüne ve İstanbul, Çanakka 
le başmühendisliklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(4471) 

inhisarlar Umum müdürlüğünden: 
Diyanbekir fabrikasındaki kapalı zarfla talibi çıkma

J"aD Hangar, Dıvar ve Tel kafes inşaatı aleni pazarlıkla yap 
brılacaktır. 

Taliplerin keıifname ve şartname ve projeyi gördükten 
aonra münakasaya ittirak etmek üzere yiizde 7 ,5 teminatla
rmı Lamilen 25-9-933 pazartesi giinü saat 15 Galata' da A 
lan, Satım Komisyonuna müracaatları. (4286) 

MiLLiYET SALI 29 AGUSTOS 1933 

Leyli ve Nehari 
Reımi Liselere Muaddil 

eyziati LiSeleri 
KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çiftesaraylarda 
Aaa ımıfıaı, ilk kısmı orta •e lise s nıflarrnı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet •• 
mükemm ~liyeti ile tanınmış olan mü~ssese İstaııbul'uo en güzel yerinde kain ve her türlü sıhhi 

şartları haizdir. Gayret ve m1;1vaffakıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolay:ıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yeniden kayıt muam~lesine ba,Ianmıştır. Cuma an mada her gün saat 10 dan 18 e kadar 

o'u-•Hlir. İsteyenlere mekte ' tarif"am~si gönderilir. 
Telefon: 36.210 (6039] • 5166 

tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

• • 
ısesı 

Le yit 
ve 

Nehari 

Memleketimizin en eski husu•t llsesidh·. "Feyziye mektepleri 
cemiyetinin ,, idaresi altında manevi bir ıahalyettlr. 

Kaıı:anç müeee1eai olıııadrğından ücret veaair hususlar hakkında talebesine her türlü kolaylığı gösterir 

Mektep, talebenin sıhhati ve terb iyesi ile ayrı ayrı uğraıa· 
bllmelr: için azami 15~ leya talebe kabul eder ve her sınıfta 

otuz betten fazla mevcut bu:undurmaz. 
Mezuniyet ve İkmal imtihanlarına 2 Eylülde ve derslere 11 Eylülde başlanacaktır. 

Kayıt muamelesi cumadan maada her J,YÜn V'pıhr, 

Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon: 44039 6700 5882 

"" Saraçhanebaıı • Münir Paşa konaklarında 

Kız, f..rk~k - LeyJi, Nehari - Ana, İlk, Ort~ ve Llıo 

HA YRiYE LiSELERi 
Tekmil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lis~dir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi 
lisaın mecburidir. Fransızcı, Almanca Te İngilizce kurları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıda
ıına asami itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususi otobllslerile evlerinden alımr, 
akıam yine ayni vesait ile l'vlerine gönderilir. Ta'im heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 
müteıekkildir. Kayit muamelesi için Cuma ve Pa:ı:ardan ma!lda her gftn saat 10 dan 17 ye kadar 
müraca~t k:ı l ul olunur. Sınıf ve Bakalorya ikmal imtil-anlarma Eylülün ikinci gil'IÜ ve tedrisata 

11 inci gllnll başlanacakt•t",- Tel: 20530 [6800] 

İstiklal Lisesi Müdürlüğünden: ~ 
1- İlk - orta ve lise kısımlarına kıı ve erkek l"yli ye nehari talebe kaydına 
2- Müdiriyet müracaatluı Cumadan batka hergün kabul eder. 

ba1lanmı9br. 1 3- Leyli •e nehari bütün ücretlerde mllhim niııbette tenzilat yapılmıştır., 
4- A•z•ı "d~nlere tarifname f önderilir. 

Adres: Şehzadeba71 Polis Merkezi arkası· Tel. 22534 - (6462) SS74 -

Tenezzüh tehiri 
Pos>ta ve TeJgrafc>lar Cemiyeti ta.ra

fından ağuetoınıın otuzuncu günü Bur-

eaya yapıla<:ak tenezzüh bazı e<iliap do-

layiıile 8 eylfil cwna gününe bilmedııu

riye teıhir edilmiştir. (6767) 

l •st. Mr • .l\.umandanlığı ~a. Kom. ilanlar1 1 
Harbiye mektebi için 500 ı Harp Akademisi Hayvana

kilo benzin 2-9-933 c1D11ar- tmm ihtiyacı için 150,000 ki
lesi günü saat 14 te pazarlık lo Kuru Ot 31-8-933 perşem
la almacaktır. Taliplerin bel- be günü saat 15,30 dan 16 ya 

, l~~:bul, Galata - li saatinde teminatlarile Mer kadar aleni münakasa ile satın 
--L•EYLI VE NEHARaJ-- kez Kumandanlığı Satmalına almacaktır. Şartnamesini gör-

S E N J O R J Komisyonuna gelıneleri. mek isteyenlerin her gün ve 
E R K E K (256) (4475) münakasaya girişeceklerin 

Lln ve Ticaret mektebi 
'12 Te 13 Eylülde ikmal imtihanı 
14 Eylıl.lde derslere ba!flanacak 
tır 21 Ağustostan itibaren 

• • • belli saatinde Merkez Kuman-
Merkez J.\..umandanlığma danlığı satın alma komisyo

merbut Jataat ve müessesat ih nunda hazır bulunmaları. 
tiyacı için almacak 288000 ki- (141) (3905) 5241 
lo kuru ota verilen fiat pahalı * * * 

cuma Ye pazardan maaca her görüldüğünden 6-9-933 çar Merkez Kumandanlığına 
glln tıılebe kaydına başlanmıştır b ·· ·· t 15 30 d bağlı müesseseler için on iki 

(65821 
şam a gunu saa , an 

• 
5831 

116 ya ,!cadar pazarlıkla sa~. bin kilo Nohut otuz bin kilo 
----------- · alınacagmdan şartnamesını kuru fasulya dokuz bin kilo 

Musevi )İsesi göreceklerin her gün ve pazar zeytin 9-9-933 cumartesi gü-
Beyoğlu, Kumbaracı yokuıu 

Tercuman sokağı. Telefon 41384 
Kayıt ve tccd.i.di kayıt muamelatı 

Cuma ve Cumartesinden maada her 
gün saat 9-12 arasında icra e<lıilmek 
tedir. Geç kalma.dan yeT tanin edi-

niz. Müdiriyet (6086) 

MUrekepli 
dolma kalemini 

araJınız 

5169 

Anadolu.da perakendeci ıranıror, 

BUlli~ Şark umumi depozileri 
N. de TOLEDO 

1atanbul, Sultan Hamam 
Hacopuıo Han No. 35 

~6438) Telefon : 20620 

Umumi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürii ETEM iZZET 

Gazetecilik ve M albaacJık T. A. Ş. 

lığa gireceklerin belli saatin- nü 11ra ile saat 14, 15, 16 da 
de Merkez Kumandanlığı Sa ayrı ayrı üç şartnamede aleni 
tınalına Komisyonunda hazır münakasa suretiyle satın alı
bulunmaları. (257) (4476) nacaktır. İsteklilerin şartna-

• • • melerini görmek için her gün 
Maltepe Piyade Atıt mek· ve münakasalarma gİri§ecekle 

tehi hayvanatmm ihtiyacı i- rİn belli saatinde komisyonda 
çin lardırılacak 80000 kilo ar hazır bulunmaları. 
paya talip zuhur etmediğinden (179) (4067) 
7-9-933 perşembe günü saat • • • 
11 den 11,30 kadar pazarlık Harbiye ve merbutu mektep-
la kırdırılacakbr • Şartname ler için 3000 kilo kuru fasulye 
sini görmek isteyenlerin her 9-9-933 cumartesi günü saat 

ı gün ve pazarlığa gireceklerin 17 de açık münakaaa ıuretile 
belli saatinde Merkez Kuman- satın almacaktır. İsteklilerin 
danlığı Satın alma komisyo- §artnamesini görmek için her 
nunda hazır bulunmalan. gün ve münakasasma gİrife-
(244) (4392) ceklerin belli saatinde komiı-

* * * yonda hazır bulunmaları. 
Deniz Yollama Müdürlüiü- (178) (4068) 5454 

nün ihtiyacı için 7500 kilo • • • 
Motorün yağı 31-8-933 per- Levazımitleri dairesi la-
şembe günü saat 15 ten 15,30 tanbul Deniz Yollama Müdür 
za kadar açık münakasa ile lüğü emrindeki " Sarim "ro
satm alınacağından şartname- morkörünün tamirinin kapalı 
sini görmek isteyenlerin her zarfındaki fiatlar pahalı gÖ
gün ve münakasaya girişecek rüldüğünden 4-9-933 pazar
lerin belli saatinde Merkez Ku lesi günü saat 15,30 dan 16 
mandanhğı satın alına komiı- ya kadar panrhkla tamir et-
yonunda hazır bulunmaları. tirileceğinden isteklilerin fart 

(143) (3903) 5239 naıneaini eönmk içüa her sün 

Deniz Y oliarı İşletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy • Köprübaşı Tel. 4236. 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon : 22 7 40 

lsKENDERİYE POSTASI 

ANKARA 
vapuru 29 Ağustos salı günü 11 
de Galata rıhtımından İzmir, Pi
re lskenderiye'ye kalkar. (4444) 

5900 ·--------- -
KARADENiZ 
1. nci Aralık postası 

SAMSUN 
vapuru 29 Ağustos salı günü sa
at 18 de Galata rıhtımından kal 
kar. Gidişte Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Onye, Ordu, Gi
reson, Vakfıkebir, Trabzon ve 
Rizeye; Dönütte Rize, Sürmene, 
Trabzon, Vakfıkebir, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, Sinop, İne 
bolu, Zonguldağa uğrar. (4462) 

5907 

AYVALIK 
ARALIK POSTASI 

AN~fALYA 
vapuru 31 Ağustos Pertembe 
günü saat 1 7 de idare rıhtımın
dan kalkar. GIDIŞ'te Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük
kuyu, Albnoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa; DöNOŞ'te 
Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 
Albnoluk, Küçükkuyu, Bozcaa
da, Çanakkale ve Geliboluya 
uğrar. (4496) 

KARADENiZ 
SÜ'RAT POSTASI 

KARADENiZ 
vapuru 31 Ağustos Per,eınbe 
günü saat 18 de Galata rıhb
mmdan kalkar. GiDiŞTE: 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DöNOŞTE: Hopa, Pazar, Rize, 
Trabzon, Gireson, Ordu, Sanı. 
sun ve lneboluya uğrar. 

"Evvelce yapılmakta olan 
çarfamba postası kaldırılmıs-
tır." ( 4497) • 

ve pazarlığa gİreceklerin bel 
li saatinde teminatlarile Top 
hanede Merkez Satmalına Ko 
misyonuna gelmeleri. (235) 
(4362) 5809 

* * * 
Harbiye mektebinin 5000 

kilo yataklık pamuk ve yünle
rinin hallaçlandırılmaaı aleni 
münakasa ile yaptırılacaktır. 
Münakasası 10-9-933 pazar 
günü saat 14 den 14,30 aka
dardır. Taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
münakasa gününde belli saa
tinde teminatlarile Tophane
de Merkez Satmalma Komiı
yonuna gelıneleri. 

(172) (4074) 5457 

••• 
Maltepe Askeri Lisesi tale 

helerinin ihtiyacı için almacak 
200 kilo kaşar peynirinin pa
zarlığından verilen fiat pahalı 
görüldüğünden 31-8-933 per 
şembe günü saat 11 den 11 ,30 
a kadar pazarlıkla aatm alma
caktır. Şartnamesini görecekle 
rin her gün ve pazarlığa gire
ceklerin belli saatinde Merkez 
Satmalına komisyonuna gel
meleri. (248) (4430) 

5894 

" .. 
Merkez.kumandanlığına mer 

but kıt' at ve müessesat ihtiya
cı ,için 75000 kilo sade yağı 7 -
9-933 perfembe günü saat 14 
de kapalı zarfla satm alınacak
tır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve münakasa
ya Kİrİteceklerin belli saatin
den evvel teklif mektuplarmı 
Merkez kumandanlığı aatm al
ma komisyonuna vermeleri. 

5430 4050 (163) 
* * * 

Merke:ı: Kumandanlığına 
bağlı müesseseler için 30,000 
kilo pirinç 9-9-933 cumartesi 
günü saat 14,30 da kapalı zarf 
la aatm alınacaktır. Şartname• 
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya giriıeceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek
tuplarını komisyon riyasetine 
vermeleri. (177) (4069) 

5455 

1 


