
Üniversitede bugün de Ve
kilin riyasetinde bir içtima 
yapılacak ve kadrolar son 

geçirilecek .. defa gözden 
Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'üsu MAHMITT 

Fransız Başvekili hudut
tan döndü, müdafaa tertiba
tının iyi tatbik edildiğini söy
ledi. 
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flıtlyat zabit mektebi, Tal ebe birliği ııe piyaile liıt' tuı geçit resmln"Je •• 

•• u • rn n Oynadı! e r 
Bir ölüm 
Münasebetile 

Büyük harbin meo'uliyeti hahai 
tarihin daima ihtilaflı mevzulann· 
dan birini teıkiı edecektir. Cerçi 
Veraaillea muahedesinin bir madde
ıile Almanya harbin meı'uliyetini Ü· 
2erine almq bulunuyor. Fakat mea' .. 
uiiyet bahsinin bıı. muahede maddeai • 
le kapanmadığını galip devletler de 
itiraf ediyorlar. Binaenaleyh mea'uli
yeti Almanyanm Üzerine yükleten 
Versailles maddeai, bu ihtilaflı mese
leyi halletmekten ziyade Alın8n mağ
lôhiyetinin kahir olduğunu göster
mesi itibariyle dikkate değer. 

Filhakika mesele basit değildir: 
'.Avusturya lınperatorluk lsli.vlan a
rasında ;apbğı tahrikat dolaynile 
birinci derecede Sırbiatanı mes'ul tu
tuyor. Rusya Balkanlardaki mabmi
aine taarruz ettiği için Avuaturyayı 
mes'ul addediyor. Almanya, ilk Önce 
seferberlik ilan ettiği için Rusyanm 
meı'uliyetini ileri sürüyor. İngilizler 
Almanyanm meı'uliyetine kanidirler. 
BüyÜk harbin Alsaa Loren'i ia~irdat 
etmek için Fransa tarafından ıhdaa 
edildiğini aöyliyenler olduğu gibi, 
Alman deniz v" ticaret rekabetini 
kırmak maksadiyle BüyÜk harbi ln· 
gilizlerin tertip ettiği de söyleniyor. 
Bu noktai nazarlann hepsini de bi
rer birer müdafaa eden eserler yaztl
mı,br. Ve bir bakıma göre biri, diğer 
bakıma göre de öteki haklıdır. 

Harp geniı, derin ve ıumullü bir hi.di
ae olduğundan sebep ve i.ınilleri de çok 
etraflıdır. Ve bunu bir omuza yÜlde
mek te mümkün değildir. Harbin 
mea'uliyetini tahıslardan ziyade o 
......ruri beynelmilel münasebetlerin 
hususiyetinde aramak 18..zımdır. Bu
nunla beraber, bu mes'uliyet bahsin
den Ruı Harbiye ve Hariciye nazır
ları SazanoE ve Suhumlinof gibi a• 
damlar gayretke,lilderile, lngiliz Ha
riciye nazın Sir Edward Grey de ih
mallerile tebarüz etmektedir. Bina
enaleyh eğer harbin mes'uliyeti o za• 
manki siyaset ıiatemlnden ayrılarak 
mutlaka f'lh•• üzerine yÜkletilmek 
Jizım gelirse, birinci derecede mea' .. 
ul Çann geri aldlğı seferberlik emri
ni tatbik etmekte devam ettiği için 
Rus Harbiye nazın Suhumlinof. i
kinci derecede de kabineyi ve meclisi 
lngilterenin giriftiği taahhütlerin 
mahiyetinden ancak ıon dakika ve 
bir emrivaki karıısında haberdar et
tiği için İngiliz Biriciye nazın Sir 
Edward Grey mes'ul olmalıdır. 

Bu iki büyÜk mes'ulden birincisi 
komünist ihtilalinden sonra hapse a
hlmış ve ölmüttür. ikincisinin ölüm 
haberini de dünkü ajans haberleri 
verdi. Harp ba,ladığı zaman Sir Ed
ward Grey iken sonra Grey of F alladon 
ismini alan bu lngiliz devlet adamı, 
lngiliz • Fransız itilafının imzasından 
sonra ilk büyÜk beynelmilel buhran 
olan Fas buhranı ııralannda lngiliz 
H~riciyesine geçmi4ti. İngiliz - Fran
sız itil8.fını takip eden bu Fransız -
'.Alman ihtili.file, lngilizler yakından 
alakaclar olmu,Ja,,dı. Zannediyorlar
dı ki, ihtilif zahiren Fas meselesi 
yüzünden çıkmakla beraber, haki
katte Fransız - İngiliz mukerenetinin 
bir akıül&meli idi. Bunun için Fran
sız davasını benimsediler. Bu 'buhran 
sD'asında iktidara geçen Grey, Al
manyaya karıı kalbinde uyanan hu
aumet hislerini asla teskin edemedi
ğini itiraf etmektedir. Bu buhran i
çinde Fransaya lngiltere.,in ne tekil
de yardımda bulunacağı mevzuu bah
aolmuı ve bu, iki memleket aaker· 
leri ve bahriyelileri arasında tema• 
vesilesi olmuıtur. 1905 ,aenesinde 
bu ıekilde baılıyan temaslar Harici
ye nazmnın tasvibiyle ta BüyÜk har• 
be kadar devam !'!mittir. Ve ortada 
İngiltere ve Fraruıayı birbirine bağlı· 
yan bir muahede olmamakla bera• 
'ber, dokuz ııene devam eden temas
tan sonra Jngiliz Harbiye ve Bahri
ye nezaretleri Franıaya karıı o dere
ce anıraje nlmuıtu ki, iki devlet ara
undaki münasebet bpkı Fransayı 
Ruayaya bağlıyan askeri ittifaka ben· 
ııı:emiıti. Bu müzakereler neticesinde 
Franaaya Inırilizlerin yapacakları 
yardımın ıekli de kararla§tınldı. 
Harbiye nazm Haldane diyor ki, 
yardllDI müeıair tekilde yapmak için 
lngiliz askeri teıkili.tmda bir inkılap 
yapmak lazım geldi. lki devletin do
nanması da Üzerlerine ayrı ayrı vazi
feler aldılar. Bu vaziyetten ne lngiliz 

130 Ağustos zafer.bayramı! 
bertarafta coşkun 

tezahüratla tes'it edildi 

Gazi Hz. 
Müşir Fevzi Pş. Hz.ni 

kabul buyurdular 
YALOVA, 30. A. A. - Reisi

cümhar Hazretleri bugün saat 16 
da erkanı harbiyei umumiye reisi 
Müşir Fevzi Paşa Hazretlerini ka
bul buyurmuşlardır. Şükrü 

30 
Naili Paşanın hitabesi 

·· k Balkan misakı ve 
Ağustos; dunya durdukça aya ta B k"I" h t• 

duracak bir şaheserdir.. aşve ı ın seya a 1 

Dün lstanbul ge- Yugoslavya Hariciye nazın 
ne en müstesna 
günlerinden birini 
yaıadı. Türkiin za• 
fer ve kurtuluıunu 
müjdeleyen 30 A
ğustos bayramım 

kutlulamak ıçın 
halk erkenden so
kaklara dökülmüı
tü. Sabah, ıaat do· 
kuzdan itibaren 
önlerinde muzika 

ile, geçen askerleri 
mizin güzergahın • 

da halk. saflar ha
linde aıralaruyor -
Jardı. Her tarafta 
bayraklarla ııüalen- Resmi geçitte tayyare timaali geçiyor .. 

mit, tehir bayram gÜnlerinin manza
raaını almqtı Yapdan programa göre, 
30 Ağustos günü, sabah saat 9 dan i
tibaren Kolordu kumandanlığı tebrik 
ıeri kabul etmeğe baflanııtbr. Zafer 
bayramı ayni zamanda Tayyare bay
ramı olduğu için bu tebriklere de fe-

hir ve Tayyare cemiyeti azalan da it· 
tirak etmiılerdir. Kolordu kumanda
nı Şükrü Naili Pa§A, tebrikab kabul et 
tikten sonra, saat 10,5 ta yamnda la
tan bul vali ve belediye reisi Muhittin 
ve erkanı harbiyesi olduğu halde Be-

(Devamı S inci sahifede) 

. ., " 

lstanbulun üç tayyaresine ad konma merasımi ate Galip Bahtiyar B. in nutku 

• 
Dün Istanbulun üç tay-

yaresine ad kondu 
Y eşilköyde büyµk merasim yapıldı 

latanbul ıehrinin orduya bu aene 
hediye ettiği yeni üç tayyareye dün 
Y eıilköy tayyare meydanında merasim
le iıİm konulmuıtur. 

Beıiktaı tayyaresinin pilotluğuna 
birinci müli.zım Arif Hikmet, rasatlı
ğına birinci mülilznn Vehbi Can, Ba
kırköy tayyaresinin pilotluğuna müla
zım Hüseyin, rasatl.;d!na birinci müli .. 
zmı Fazıl. Küçükpazar tayyaresinin pi-

kabinesi, ne de parlamento haber· ı 
dardı. 1914 yazındaki buhran çıkbğı 
zaman, İngiliz parlamentosu, Harici
ye nazırmın emrivikii haber veren 
3 Ağustos tarihli meşhur nutku ile 
karıılaıtı. Grey bu nutkunda diyor
du ki, Fransa ile yaptığımız itilaf ne
ticesinde Franaız donanması Akdeni .. 
ze çekilmiıtir. Fransanın Garp sahil
lerini müdafaaya borçluyuz. Fakat 
bu, bir muahede borcu değil, bir cen
tilmen sözüdür. Ancak bu vaziyet 
kar§ıamda, elini vicdanının üstüne
koyan her İnsan ancak bir şekilde 
karar verebilir. 

lngiliz Parlamentosu Hariciye ne· 
zaretinin ihdas ettiği emriva?~ii tc-

!otluğuna mülilzım Burhan, rasatlığına 
da makinist Nimet Beyler tayin edil
miılerdir. 

Beıiktaıhlar tayyarelerine pervane 
ıeklinde yapılınıı gayet gÜzel bir bu
ket te koymuılardır, 

Merasim çok iade, fakat çok heye
canlı ve çok samimi olmuıtur, Civar 
köylüler merasime kafile kafile ve ara

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

vekkül ile kabul etti. Ve Avrupada 
baılamıı olan harp te cihan harbi 
§eklini aldı. lıte dün bize ajansın ö
lüm haberini verdiği Grey'in mes'u
liyet bahsindeki rolü budur. Grey ol
masaydı veya bu yolda hareket etme
seydi, lngiltere harbe girmiyecek mi 
idi? Bu mahiyette bir suale cevap 
vermek hem müıküldür, hem de fay
dasızdır. Şunu söylemek kafidir ki, 
lngilterenin Büyük harbe iştirak et
mesinde birinci derecede imiJ olan 
Hariciye nazın Grey idi. Ve tarihin 
kendi hakkında verdiği bu mahku
miyet kararını öğrendikten sonradır 
ki, ölmüştiir. 

Alı met ::ıo KRO 

da Ankaı:aya geliyor 
-o--

Sofya'da neler görüşüleceklı 
Sofyadan Novosti Zaııreb gazetesi

ne verilen habere göre Baıvekil ismet 

M. Titulesco 

Paıanm Sofya se
yahati Türkiye ile 
Bulgaristan araam 
da bir ticaret mu
kavelesi akdini is
tihdaf etmektedir. 
Bu gazete ayni za
manda ismet Paşa 
nın Bulgar payi -
tahtında vuku bÜ· 
lacak ziyaretlerin· 
den istifade ede • 
rek Yunanistan ile 
Bulgariitan a-raam 
da mevcut muğlak 
meselelerin halli i· 
çin tavassutta bulu 
nacağmı yazmak .. 
tadır. M. Tituleaco • 

nun Sofyaya vaki olacak ziyareti de 
Bulgaristan ile komıulan araaında iki 
taraflı birer misak akdini teklif için
dir. Bu misak umumi Balkan misakı 
akdini kolayl14bracak bir fekilde nla
cakbr. Muhabir, Yugoslavya Hariciye 
nazın M. Yevtitch'in yeni Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu yıldönümünde 
yapılacak merasimde hazır bulunmak 
Üzere lıtanbula gelirken Sofyaya da 
uğravacağını zannediyor. 

Tayinler bitti 
--o-

y ann sabah yeni teşkilat 
işe başlıyor 

lstanbulun kadim Defterdarlık teı
kilatı bugün son ~ününü ya§ıyor ve bu 

..,...-------• akıamdan itibaren 
Maliye tarihine bı
rakılıyor Yarından 
itibaren lstanbul -
-:la yepyeni bir ma 
i teJkilat kurul -

j 'tlaktadır. Defter -

l ı ·farlık teşkilatı ü -
-zerinde Üç aene ev 
vel yapılan tadilat 
"lmeliyatta isteni -
Ten fayda•'• temin 
'demediğinden De 
' terdarhk teJkilatı 
ım kaldmlmaınııa 
'iddetle lüzum gö
rülmüıtür. Bu lü -

Y eni muhakemat zum katiyet halini 
müdürü 1. Sıtkı B. almıı ve işte yann 

Defterdarlık kaldı 
rılarak yerine mürakiplik teşkilatı ko

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

I " Acı patlıcan " tefrikamız 
pek yakında bitiyor. Hemen 

arkasından 

ESRARSIZ 
HAYAT 

Hollywood'da sinema yıldızla
rının romanı .... 

Zamanımızın en maruf kadın 
romancılarından Avusturyalı 

VICKI BAUM'ın 
en güzel eserlerinden biri. 

" G r a n d H o t e l " müelli
finin bu eseritde 

EN SEVD1C.1N1Z SiNEMA 
ARTiSTLERiNi 

başka isimler altmda bulacak
sınız... Bakalrm kendile

rini tanıyabilecek 
m1sıni.Z ? .. 

!!!SID-~;:;;;;;;;;;;;;;;;;;o~~~~~ 

Jandarma 
Terfi listesi 
Terfi edenlerin isimlerini 

neşrediyoruz .. 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Tu

dikten çıkan jandarma zabitleri liıteai 
terfi edenlere tebliğ edilmİ§tir. 

Miralayl.ğa terli edenler 
4 CÜ J. mnt. ku. m, Asım Bey, 9 

cu J. munL K. Fevzi Bey 
Kaymakamlığa rerli edenler 

Balıkesir V, J. K. Hasan, Sıvaa V. 
J, K. A. Zeki, Bursa V. J. K. Nevzat, 
Erzurum V. J. K. M. Vehbi, Kocaeli 
V. J. K. Hüanü, Kırklareli V. J. K. A, 
Rıza, Zonguldak V. J. K. Cemil, 11. J. 
mnL K. V. Süheyil, J. U, K. S. S, ele, 
A. Rıza Beyler. 

Binbaıılıia terli edenler 
Zonırulclak J. BI. K. Salih, Kızılca

(Devaıııı Sinci sahifede) 

Dün Ankarada ;yapılan 30 Ağustos 
seçit resminde hususi lotoğral muha
birimiz tarafından çekilen aıe tayyare 
postasile yetiftirilen intibalardan: 
Milli Müdafaa Vekili geçit re•minde. 
- Bir aüvari taburu ve tayyarelerimi· 
2'in geçqi. - Abidenin önünde temsi
li geçİf .. 

Bu ·aa kadın dedikodusu 
Genç Kızlar Kulübü asıl maksadı 

istihdaf etmez mi? 
Nezihe Muhittin H. hücum ediyor! 

Nezihe Muhittin H. 
Kadınlar Birliği bir genç kızlar klü

bü açmak için tetkikat yapmaktadır. 

Genç kızlar İçin bir de kamp tesia e
dilecek, burada genç kızlara içtimai ter
biye, muqeret usulleri öğretilecektir, 

Birlik genç kızlar klübünün ihtiyaçlan 
için Ji.zım gelen maddi vaaıtalan temin 
için muhtelif makamat nezdinde teşel>
büıler yapmaktadır. Fakat Kadınlar 
Birliğinin bu teıebbüsü bir çok itiraz
larla karıdanmaktadır. Bu itin muvaf
fak olaııuyacağını söyliyenler de vw
dır. 

Eaki Kadınlar Birliği reisi Nezihe 
Muhittin Hanon, Kadın Birliğine tid
detle hücum etmekte, biç bir hayatiyet 
göıterilıniyen birlikte ha teıelıbüsüa 
ınüıbet bir tekilde neticelenemiyeceğini 

' söylemektedir. 
İ Nezihe Muhittin Hannn dün bir 

mubarririmize bu huauata demittir ki: 
- Kadın Birliği on ıeneük bir ma

ziye maliktir. On aene evvel ilk pro
gramı yaptığım zaman bir ırenç kızl• 
klübii teaiı etmek te programa dahil
di. 

Alb •ene oluyor ki ben, birlikten 
çekilmiı bulunuyorum, Bu müddet zar
fında kadınlar birliği it olarak ne yaP
rmıtır. Maamafih ortada yapılan ıey
ler yok değil,. Meseli. balolar, tenezzül.. 
ler var.. Bunların çok muvaffakıyetli 
olduğunu ititiyonım. Yalnız bu hanım
lara §Unu tavsiye ederim ki çizdiğim 
programı ve fikirlerimi altı aene sonra 
ortaya koyuyorlar, hem de birlik evvel

(Devamı 2 inci sahifede) 

Takdiri kı;ym•f kom.iyonu lf;flma halind- •• • 

Vapurlar bağlanıyor,kıy
metler bugün bildirilecek 

Komisyon Dün Toplandı 
Türk limanlan araaında poata nak 

liyab hakkındaki kanun yarından iti
baren meriyete giriyor. Henüz arala
rında teıkili lazon gelen ıirketin tas
dik ve teıçili muamelesini yaptırma

yan hususi vapurcular, bu akıamdan 
itibaren vapurlannı bağ)amağa mec 
bur tutulmu§lardır. Yarından itibaren 
vapurculuk ıirketi resmen teıekkül 

edip faaliyete geçinceye kadar Türle 
limanları araamdaki posta nakliyatını 
yalnız batına devlet deniz yollan İf
letme idaresi temin edecektir. idare, 
bu maksatla huıuai vapurlardan Er. 
zurum, Nilüfer, Saadet, Aıya, Bartın 
Sakarya, Millet, Uğur, Kırlangıç ve 
Dumlupınar vapur1arını kiralamıştır 

(Lfitfen sahifeyi çevirinis) 
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Tarihi tefrika: 100 HARiCi HABERLER 
Ya .. an:' 5. N. 

Hidive yazılan ferman 
2 

"Tevbih ve tekdirifahane" ! - Mabeyinde lngiliz ccuıata,.ı! -
Riw Pa~anın curnalı. - Abdülhamit, kıyametleri kopanyor! 

Ahmet Arabi vak'aaından sonra 
Hıdiv T evfik Paıarun yerine Abbas 
1-lilmi P'?ıa geçmişti. Yeni Hidiv'e ya
zdaca k Hidiviyet fermanıilitanı,,n· 
da, m abeyince yapılması emir ve ira .. 
de o luna n tashih ve ilaveler için &'e· 
ce yarm Babıiıliye çağrılmış ve oa
baha karş ı evlerimize dönmüştük. 

vdette, , vaktin geç olması dolayı· 
s ie ahbap, arkadaı, resmit huıuıi 
tanıdıklarımızdan kimsecikleri gör
mcmi~ tik . Sabah oldu; bermütat öğle· 
ye doğru, vazifemizin başına gittik. 

Daireye gider gitmez, Müateıar 
Tevfik Paıa, o gece hizmette bulunan 
a.l'kadaşlan çağırdL Bizlerin bir teY• 
den haberimiz yoktu. 
Mil.teşar Tevfik Pap.; "zatıp.ha· 

nen in hepimizin tevbih Ye tekdirini 
irade buyurduklanru, çünkü cece ya· 
zılan yazıların en mühim kıaımlan
nın lngiliz sefaretinin eline ceçmİf 
ve sefaretten de telgrafla Londraya 
bildirilmit olduğunu ve earandevletin 
terenüh ve ip.est büyük bir cürüm teı 
kı l ettiğinden tahkikat olunacağııu., 
ağır bir tarzda teblii ve ihtar eyledi. 

Donduk, kaldık! Biz, dört arkad&f 
henüz yirmi üç, yirmi bet y&1lannda 
genç, maıum ve acı tecrübeler rör
memiı kimıeler oldujumllZdan a,m 
derecede mahzun Ye mükedder olınut 
tuk. 

Hele ıükürler olaun, bir taraftaıa 
ıaray ve diier taraftan Babı&lice de
rin ve eaaılı tahkikat yapdmıt "Ye ni
hayet bir mabeyincinin (!) o gece, 
gizlice Tarabyadalı:i lnlflia aefaretha
neıine bir adamını gönderdili anl.a,ıJ. 
mıftı. Zaptiye Nazırma metelik ver
miyen, Sadrazamlara, .. eliman ı •• De
dirten ve curnallanıu doirudan dot• 
ruya Paditaha arzetmeğe mezun qlan 
azılı hafiye aerkomiaer mektepli Ah· 
met Efendi, Bahr&li koridorlannda 
de..tet ricalini, deTlet memurlannı la
ruıut ile m"!gulken, lncilizler mun
tazam tetkiliıtlan aayeainde eıran• 
devleti "MabeyinihümaJ'llD,.dan çal
dırıyorlardı. 

Bu İf, uçanla kaçan elinden kurtul
mıyan mektepli Ahmet Beyin yapabl· 
leceği bir caaualuk defildl. Mektepli 
Ahmet Beyin hafiyeJ.iii. hakikatte, 
krnektepli., değil, "alayh,. hafiyeliktf. 
Aııl "mektepli hafiyeler" tereyaim• 
dan kıl çeker gibi, iatedilderinl, dile
d iklerini dakikaamda, aaatinde, ucalıı 
aıcağma haber alryorlardı.. Maharet 
burada idi. Yokaa, bir m-1.eket ef
radını birbirine dü,ürmekte ıahıi ve 

haaia faydalardan baıka netice çıktı
ğı yoktu. 

Marifet, mektepli Ahmet Beylerin, 
hariçten tırpan atan ecnebi caıuılan· 
na, ecnebi casuıluğuna kartı durma .. 
Jarı idi. Evvelce söylediğimiz cibi bu 
da kabil değildi. 

Yeni Hidiv Abbaı Hilmi Pataya ya• 
zılan fermanda & Vice roi - Viıruva • 
mukabilinde olmak Üzere "Sadrazam• 
lık,, payeıi verilerek sadaretin elkabı 
tetrifatiai dercolunuyordu. 

Binaenaleyh ötedenberi sadrazam• 
tara mahouo olarak yazdan fennanda 
cörüldüğü Üzere: 

Mürettibi meratibi Hilôletül kübrô, 
Mükemmili namuaul aaltanatül • u.z 

mci 
Tabirleri kullanılınqb. 
Sultal'ı Hamide, bir taraftan Yerilen 

cuma! - ki 0 vakitlerde kuYYetle f&yİ 
olduğuna göre Riza Pap. canibind
takdim olurunuı imiıl .• da, bu her iki 
ibarenin pek muzir Ye tehlikeli oldu· 
iu arzedilmit, hilafet Ye aalta114t ke
limelerindeki "T., harfleri "Tli taYil., 
yani " uzun tekneli,, ıekilde yazılma• 
yıpta, yu:t'arlak. ''Hüve,, zamirine mül 
hak olarak yazllır iae HilUet ve ..ı. 
tanat Hidiv'e de..riferaf olunmuı, d .. 
mek olurmut ! 
Hakanı mahlu, bu cumalı alınca a

tefİ evhamı ale..tenrniı, kıy-'eri ko
parwuıia bqlamıt ! 

Vaktin Şeybüliıllmuu n Muhaci
rin Komiıyonu Reisi Riııa Pap.yı, ma• 
beyinci Ragıp Ye Beıim Beyleri ça• 
frnrut. reylerini, mütalealanm aor
muı. Bu zeTat ta, mezkür ibarenin; 
sararlt, hatalı, mahzudu oldujunu, 
arapça terkiplerin ıulıtlmali mümkün 
Te Yarit bulunduğunu aöyleyince it
bilyümüt, P adip.hm merakı, tel atı ar
bkça artmql 

Saray, Hidiv'e yazılacak fermandaki 
ibarelerin ttTai tavil» ile mi, yokoa 
''Hüve,, zan:ıirine mülhalC olarak mı 
yazılacağını münakata ediyor! Hal
buki lnciliz aefarethaneal. meae.lenin 
ruhunu, esaaııu öğrenmlf, Londrayı 
telgrafla haberdar etmltıir. 

Sarayın münakaşaır, lmk yıllık oa
daret teırifat elkaplan, yazıla yazıla 
kokmut ibareler Üzerinedir. En mü
hün meıelelerin ne gibi nıkab naz.•r
dan mumakeme ve münakata edildik
lerini ve deTrin ıiyaai meıguliyetlerin· 
deki heyecan ve teliflan ne gibi nok
talara tevcih ve inhisar ettirildiğini 
anlatmağa bu miaal de kifayet ede
bilir. 

(Bitmedi) 

Yann: 

M. Daladier 
Huduttan döndü --Fransız başvekili teftişle-

rinden memnun kaldı 
PARIS, 30 (A.A.) - Havas Ajan-

11 b ildiriyor: Müatahkem tark mmta· 
ka11 tefti§ seyahatini bitirine M. Da· 
ladier dün aaat 16 da Straabourg'dan 
bir aokeri tayyare ile hareket etmit· 
tir. M. Daladier aaat 18,15 te Le 
Bourget'ye celmi9 oradan otomobille 
Pariae gitmİ§tir. 

M. Daladier memnun 
PARIS, 30 (A.A.) - Daireaine ırir 

mekte olduğu ıırada kendisine soru
lan bir suale cevaben M. Daladier res 
mi beyanatta bulunmaktan imtina et 
mekle beraber tarkta yapını§ olduğu 
seyahatten pez ziyad., memnun kalmıı 
olduğunu gizlememiş ve il&veten ,u 
sözleri oöylemİtfir : 

Bilhaoaa hududumuzun müdafaa 
tertibatını vücude getirilmesine tah· 
ıiı edilmit olan kredilerin ne gibi şe
rait altında kuUanılınıt olduğunu an
lamak iıtl':dim. 

Bu tefti, aeyahati, bu müdafaa 
tertibabnm iyi dütünülmüt Ye iyi icra 
ve tatbik edilmit olduğunu anlamama
medar oldu. Seyahatimin tamamile 
tl':knik mahiyetini muhafaza etmek hu 
ıuaundaki arzuma rağmen halk her 
tarafta bana kartı teYeccühkar iotik
baller yapb. Bundan çok mütehaaoia 
oldum. 

M. Daladier sözüne nihayet verir
ken hudut mmtakaaındaki halkı!' aaki 
nane Ye azimk&rane battı hareketini: 
takdir ile yadetmiıtir. 

Yahudilere karşı 
Alman propaganda nazırı

nın bir nutku daha 
BERLIN, 30 (A.A.) - Dün prk 

Alman pazarına olan merbutiyetleri
ni göıtl':rmek için Almanyanm her nok 
tasından gelen otomobilcilerin muvaaa 
leti münaaebetile Dantziğ hüki'imeti ta 
rafından tertip olunan kabul reamin
de Alınan propaganda nazırı M. Goeb 
bela demiıtir ki: · 

"Milliyetper..er aoıyaliat Almanya 
başka milletlere ait olanlan onlara 
vermek iıtiyor. Fakat. diğer millet
lerin de Almanyaya ait olana. hürmet 
etmelerini talep ediyor. 

Milliyetperver aoryaliıt Almanya 
heynemilel yalı.udilerin tertip ettikte 
ri auika.ıta kartı kendisini müdafaa 
etmek mecburiyetindedir. Almanyada 
ki mevkilerini kaybeden bu yahudiler 
timdi Rayİf aleyhinde haamana bir 
mücadeleye giripnİf bulunuyorlar. 

Sıra A11u•turya Yahudilerine mi 
geliyor 

PARIS. 30 (A.A.) - Sinoiıt kon-
greoi faal komitesi, Arlosoff'un katli 

Hidiv' e · yazılan 
3 

ferman 
SaJn•abık Sait PQfOflm mii.tal ea•ı. - Sultan-Hamid in 

11e gazabı! - PaJ0 

hın dediği dedik! 
hüldet 1 

münaıebetile yeniden tetkik taraftar
ları aleyhinl': yapılan ittihamnamele
re dair kongreye yapılacak teklif hak 
kında henüz anlatamamıttır. . Göze 
müdahalenin birisi, Viyanalı M. Vald-

Bu da kadın dedikodusu! 
(Başı 1 inci .ahllede) 

ce iy{ idare edilınemit gibi carip ıey· 
ler aöyliyorlar 

Bir h.kclir iıtemiyonım. Hi9 olmaz
sa su11unlar. Kadın Birlifi iımlni laf•· 
yan bu müe11eae hakikaten kadmlar bir
lıl:i midir? .. Oraaı malum değil ••. Eğer 
kadın birliği kadınlık Bleminde hakiki 
bir aliıka uyandınmt olaaydı, iki yüz 
elli bin kadar kadın nüfuıu olan latan. 
bu..., - bizim memleketteki cemiyet
lere kartı aliıkaıızlıiı da nazarı dik
kati': alarak oöyliyorum - biç olmazoa 
bir kaç bin azası olması llznn gelir. 
Halbuki bugün kona:relere müteaddit 
davetlerden sonra bile ancak 45 hanım 
gelmeıile anlatılıyor ki cemiyetin bir 
kaç yüz azası vardır. Bir cemiyetin 
umumi aza.ıı alikaımr ancak lr.ongre.. 
lerdl': isbat edebilir. Binaenaleyh ka
dınlar birliğine hiç bir alika yok de
mektir. Kadınlar Birliğj imıılnl bu ce
oı;yet için fazla görüyorum. 

Bu on vapur, bu akp.ma kadar aahip 
le:-i olan firmalar hesabına aeyrüae
fe rJerine devam edebilecek, fakat ya 
nndan itibaren devlet deniz yolları 
işletme idaresi nam ve hesabına ça
hftırılacaktır. Diğer huıuıi vapurlar 
d a bağlanacaktır. 

Limanlarımız araımda tatbik ediJ 
m ek üzere hazırlanan ve lktıaat veka 
letince tasdik edilen yeni yolcu tari
felerile vekaletin ihzar ettiği aeyriiae 
fer programı da yarından itibaren tat 
bika batlanacaktır. 

Vapurculuk fİrltetl multaueleıi 
Teıekkül etmekte olan vapurcu

luk !İrketinin hakemler tarafından ha 
z•rlanan ve vapurcular tarafmdan im 
zalanan mukavelei eaaaiyeain~ dün 
aktaın aTUkat Müslim Bey lktıoat ve
kletinl': takdim etmek Üzere Ankara
ya götürmü,tür. 

Kıymetler bugÜn anl<Jfllactılt 
Huauıi vapurlara kıymet takdiri

ne .. memur .komiayo~ zafer hayramı 
munaaebetile umumı tatile rağmen 
dün de toplaruruı ve vapurlann kıy
metlerinin takdirinde aza arasında 
çıkan bazı hesap itilaflarmm halline 
çalıtm~tır. Bu ihtilaflar halll':dilıniı 
oduğundan takdiri kıymet mazbatala 
rmrn ihzan iç.in vapurculardan 1800 
liralık p~I i tenınittir. Biçilen kıymet
ler. bugun reımen deniz ticaret mü
dı.irliifüne bildirilecek ve vapurcula
ra teblii edilecektir. 

Komisyon, takdiri kıymet iıi için 
az.o.ya verlecek ücreti de bugün va
purculard.ın istl':yec:ektir 

Memleketin münevver kadınlığı bu 
Kadın Birliği ile mqgul olmuy.... l şi 
olmıyanlar burada çalıııyor ırörünüyo.-. 
lar. Kadınlar Birlifi, hayatiyeti kal
manuı bir birliktir. Evvel yapdacak bir 
çok işleri varken genç kızlar klübü 
açılmasına f&llYOrum. Maamafib mu
vaffakıyetler dilerim. Kachnlar Birli
ğinin bugün artık vazifesinin bittiği 
zannedilmemelidir. Lodrada kadınlar 
erkekler gibi bütün haldara malik
tir. Öyle olduğu halde yüzlerce kadın 
birliği var, çalıfryorlar. Romanyada bet 
yüz kadın cemiyeti var. 

Altı oene evvel cenç kızlar fdübünü 
tl':Si~ etmiı ve bir de kamp kurmağa 
muTAffalı olmuıtum. Bir gün birlikte 
oturuyordum. Alınan ıelirinin kızı Mht
maz"1 Nadolni fakir çocuklar için ha
zırlamıt olduğu hediyelerle içeri gir
di, bu genç kızın içeri girqindeki ve 
taTrmdal? bütün nl':Zalıet, incelik, genç 
kızlıia aıt nezaket eıerleri üzerimde 
çok caz.ip bir tesir yaptı. Eaaaen genç 
kızlar için Kadın Birliği bin türlü fe
dakarlıkla çalı,mak azminde bulunuyor
du. Konf~ranılar tertip ediyor, broşür
ler netredıyordu. Bu genç kızın üzeriro
de yaptığı tesir üzerine: itte dl':dim, 
bir ırenç kız nümuneai, terbiye mesele
•~ konferanslardan, broıürlerdetı yani 
bılvaaıta yapılan tedbirlerden ziyade 
bilfiil tatbikat ile hallolabilir dedim 

Terbiyenin. daha ziyade maddi bir 
vaoat hazırlamakla tl':mİn edilir bir fey 
olduğu açık bir hakikatti. Edükaayonu 
yüksek bir tabaka ile terbiyeden mah· 
rum zümreyi bir araya getirmek, yük. 
aek tabakada karakterler takarrür etti
ği için, şüphe yok ki, olmamış, yapılma : 
mıt İnoanlara intibak edeceği tabii i
d_i. B.iz, münevverJerJe, olmuşlarla, ha· 
sıtler~ ve gerileri bir araya getinnek 
ı~et_i!ı:. me~ü~emiz~ vaııl olabileujimi. 
zı düşurunuştuk. Bır gl':nç kızlar klü
bü teaisi.~e o günden itibaren başla
d~. Mur:ocaat ettiğim kimıeler çok 
munevver ınoanlardı. Bu biraz da para
ya bağlı bir meıele olduğu için hemen 
bütün lazım olan eşyasile bir klüp mey
dana getirmek kolay değildi. Yalnız 
programı tanzim ettim, Ve o esnada 
tam kamp zamanı olduğundan ite bir 
kampla bafladun. Kamp bir genç kız. 
lar klübünün telerriiatı olabilir • . Fakat 
hiç bir zaman eaaaı değildir. O za. 
man eyliil içinde değil, temmuz sıcak
ları içinde bulunuyorduk. Zaman, o za • . 
manm şartları, ancak kamp kurmaia 
müsaitti. Kamp pek muvaffakıyetle 
kurulduğu gibi, garip ve içinden çıkt
lamryacak bir zihniyetle o kadar da 
kolaylıkla yıkıldı . ., 

mann tarafmdan yapıldı. M. Vald
mann, Alman yahudilerinin akıbeti
nin ATUaturya yahudilerini de tehdit 
ettiğini oöyledi ve kongreyi Avuatur-
yanın ırkçılık aleyhindeki mücadele
sine yardıma davet etti . 

Tevkiller 
BERLIN, 30 (A.A.) - Büyük bir 

polis hareketi neticeoinde 306 fÜphe
li kimae tevkif edilmiştir. Bunlardan 
12 oi alıkonularak geri kalanlar ta h
liye edilmitlerdir. 

Yahudiler toplanıyor 
CENEVRE, 30 (A.A.) - Bütün 

dünya yahudileri namına ıalı gunu 
Cenevrede toplanacak konferaıuta Al 
manyadaki yahudileri""n evvelce haiz 
bulunduklan hakların kl':ndilerine ia
desini temin için yahudiler tarafından 
giritilecek hareket ve tefebbüsün ana 
ve nazım hatlan hakkında müzakere 
ve tetkikler yapılacaktır. 

Türk- Yunan 
Dostluğu .. - -M. Venizelos ta Türkiye-

ye geleceğini bildirdi 
ATINA, 30 - Franaadan gelen tel

graflara nazaran M. Venizelos Atina 
gazetelerinden birinin muharririne vaki 
olan beyanatında siyasi hayattan çeki
leceğine dair olan rivayetleri tekzip et
miştir. M. Venizeloa, siyasi faaliyetine 
yeniden bqlamak için yakında Yuna
niatana avdet edeceğini teyit l':tmİf ve 
Yunanistanın harici ıiyasetine temas e
derek Türk - Yunan dostluğunun iyi
liklerinden> Türk ve Yunan mukarene .. 
tinden bahıetmittir. 

M. Venize)o,, bundan sonra bükü
met adamlan ile temaa etmek üzere 
yakında doat Türkiyeyi ziyaret edeceği
ni ilave etmiıtir. 

M. Herriot Rusyada 
TCHKHAS, Sovyet Ruıya 30 A.A. 

- M. Herriot ve arkadaşlarile Fran
sız sefiri , dün aaat birde Nieprogueı 
den buraya gelmitlerdir. 

Mioafirler Dniper bendini, Hidro 
elektrik santralini gezmiılerdir. 

10 milyon koyun öldü 
PA'kts, 30. A. A. -Temps ga

zetesi, cenubi Afrikada, nihayete 
ermis olan kuraklık neticesinde 
10.000.000 koyunun ölm~ olduğu 
nu bildirmektedir. 

Avusturyada 
Milis teşkilatı --Polis kuvvetleri 10 bin 

kişi arthrılacak mı? 
PARIS, 30. A. A . - M. Vangoin 

tarafından Avusturyada pek ya
kında bir federal milis tetkil edi· 
leceğine dair verilmit olan haber· 
ler bahseden Petit Parisien gazete
si diyor ki : 

Bu mesele evvelce Viyana hüku 
meti tarafmdan Avrupa hükiimet 
)erine mübhem bir fekilde bildiri! 
mis idi. Mesele, polis kuvvetinin 
m~w.kkaten 8 ili. 10 biD ki9i ka
dar arttırılmasmdan ibaret idi. 
Ve bu husus hakkmda gİrifilmit 
olan müzakerelerin daha sarih bir 
tekil alımt olduğu zannedilmiyor 
du. 

İhdası mutasevver yeni kuvvet 
)erin gerek mahiyeti ve gerek ser
vislerinin müddeti hakkında kati 
bir itilaf hasıl olmut olduğunu da 
zanntemiyoruz. • 

Polis kuvvetlerini muvakkaten 
takviye etmek maksadile sekiz ili. 
on bin kisilik bir kuvvet vücuda 
getirmekten başka bir fCY mevzuu 
bahis olamaz. Hele asil mesleki or 
<tunun yani batında her ay on bin 
kadar efradın ailah altına alına· 
rıJ< altı ay askeri talim gördükten 
sonra terhis edilmeleri katiyen 
mevzuu bahis değildir. 

A•keri yardım teşkilatı 
VlY ANA, 30. A. A. - Yarı res 

mi Correapondance gazetesinin 
bütün gazeteler tatafından neşredi 
len bir tevzihinde Avusturya or
dusunun yani batında yeni tetkil 
edilen " Askeri yardım tetkili.tı" 
nm hakiki manaaile bir milis kuv
veti mahiyetinde olmadığı, bu tef 
kili.tın mecburi askerlik usulünün 
tesisi manasına da gelemiyeceği 
ehemmiyetle kaydedilmittir. 

Almanlar nediyor ? 
BERLlN, 30. A. A. - Volf A

jansından : Avusturyanın sili.hlı 
kuvvetlerinin artırılması meselesi 
hakkındaki mutalealarını kayde· 
den Correspondance Diplomatico 
Politique allemande diyor ki : 

Avusturya hükumeti, kendisine 
taalluk eden noktada aili.hları bı
rakma konferansının elde edece
ği neticeyi beklemeksizin hareket 
geçmittir. Fakat bunda faşılacak 
bir ııeY yoktur. Çünkü konferan
sın mesaisi yürümekte değil adeta 
sürüklenerek ilerilemektedir. 

Milyarlık dava 
Viyanada zamanımızın en 

büyük davası açılıyor 
LONDRA, 30. A. A. - Daily 

Mail, Viyanadan haber alıyor : 
İmperator Charles'ın kardeti, 

artidük Maximilien de Hahsbourg 
Viyanaya gelmittir. Artidük avu
katları ile beraber, zamanımızın 
en büyük davasını hazırhyacaktır. 

Ar~idük kendi ·ve Habsbourg ai 
lesinin 50 azası namına, Avustur
ya M a caristan hükii.metinden ayrıl
mış olan hükumetlerden, gayri ka 
nuni bir tekilde zaptedilmit te
lakki ettiği menkul ve gayrimen
kul emlakin iadesini veya bir mil· 
yar tahmin ettiği tazminatın veril 
mesini dava edecektir. 

Avusturya hududu 
VlY ANA, 30. A. A. - L 'Offi

cieuse Correspondance Politique, 
ga7etelerin Avusturyada mecburi 
askerlik yamldığını telmih eden 
neşriyatı hakkında bir tavzih yap 
maktadır. 

Muntazam ordu kadrosuna da
hil, gönüllülerd en muvakkat ve 
yardımcı bir kıt'a ihdasından, ye
ni te~kiliitın askeri kanunlara ve 
emirnamelere tabi tutulacağı anla 
şılmaktadır. 

Hükumet, muntazam orduda ol 
duğu gibi 6 sene olmıyacak bet, 
altı ay olacaktır. 

Yardımcı kıt'alar ve federal or
du yekii.nu, Saint - Germain mua
hedesi mucibince, 30.000 kitiyi at 
mıyacaktır. 

Amerikada işsizler azalıyor 
VAŞiNGTON, 30 (A.A.) - N. 1. 

R. A. nın teıebbüae ba§ladığı gündl':n 
beri, tahminen iki milyon kiıiye it bu
lunmuttur. 

M. Johnaon: 
- Bu daha bir baılangıçtır. Demif 

ve milli kalkınma mücadl':lesine mani 
olabilecek derecede Zl':ngİn ve kuvvet 
li hiç bir ıirket Ye grubun mevcut ol· 
madığm ri.liıve etm~tir. 

Bulgar kralı Pariste 
PARIS. ~ ( A.A. ) - Bulgar kralı 

Bori•, aaat 21, 15 te buraya gelmİ§ ve 
riya.se ticüınhıır dnire sinde merbut kot 
rol amiral l.elizat tarafından karıılan 
mııtır. 

DAl(i 
Zafer bayramı Bursada emsalsiz 

bir surette kut/ulandı 
BURSA, 30 (Telefonla) - Zafer ve Tayyare bayramı fehrimizıle 

emsal•iz tezahüratla tuit edilmif her taraf bayraklarla donatılmlf· 
tır. Mercuime 9,30 da b"flandı. HülıiJmet meydanını dolduran binler
ce halk ve cukerin alkıflan arıumda kürsÜJle çıkan ııenç müliizim Ka
mil Beyin hararetli hitabesine Fuka kumandanı Adil PQfa tarafından 
ayni meraret ve heyecanla mukabele edilmiftir. Parlak siingiilerile 
Türk milletine zafer ve kurtuluı temin eden kahraman orduya ve Ga
zi Hazretlerine minnet ve şükran hislerini bildiren ııeng bir mektepli
nin heyecanlı hitabui de hazırunun ııözya,lan arıuuıda dinlennıif
tir. Bundan sonra vilayet konağı karfl6Jnda mevki alan müfettiş Ali 
Sait, Ali Hikmet, Adil Paaşlarla vaü ve belediye reisi ve mebuslar 
ve kuil halk kütlesi müvacehuinde geçit rumi yapdmıftır. Bunu mü 
teakıp resmi kııbul yapılmıştır. Fırka kumandam Adü PQfa halkın 
tebrikatını kabul etmiflerdir. 

Uludağda imdat evlerini teftiş 
BURSA, 30 (Telefonla) - idman cemiyetleri itti/akı umumi mer 

lıezi reisi Erzurum mebusu Aziz Bey ıehrimize geldi. Aziz Bey bura
daki •por klüpleri reislerile temıu etmif, stadyumu gezmif, Ulu dağda 
da bir tetkik •eyahati yapm1ftır. Bu meyanda dağ klübiinün Ulu 
dağda yaptırdığı imdqt evlerini teftiş etmiftir. Kendilerine bin lira 
vermiftir. 

BURSA, 30 (Telefonla) - Meclis Rei•i Kiizınt Paşa Hazretleri 
ıerefine bu akşam ~ir ziyafet verilmiştir • • 

Çankaya; Zafer kupasını kazandı 
ANKARA, 30 ( A.A.) - Bugün yapılan zafer kupıuı marında Çan 

kaya takımı •ılıra karıı bir aayile Gençlerbirliğini yenerek kupayı ka
zannılJlır. 

Eylulün ikinci günü Varşova radyo
su Türk konseri verecek 

V ARŞOV A, 30 ( A.A.) - Eylülün ikinci günü VarfOııa saatil• 
•aat sekizde, Varıova radyosunda cir Ttirk konseri verilecektir. Proıı
ram ıoyledir: 1 - l•tiklal marşı ve Leh milli marf1, 2 - Divertiae
ment pour orchestre (Adnan Bey) M. Ozimin•ki'nitı iclaresinıle. 

3 - Dört Anadolu fQrkısı (Cemal Reşit Bey) Ankara Mıailri Mu
allim mektebi mu.allimlerinden M.K.ar.<mir Çekotov•ki teganni edecek 
tir. 

4 - Muhtelif alaturka plaklar . 
Bundan maada cümhuriyet iliin ının onurıcu yıldönümü miinasebeti

le de o alqam v arşova radyoaund a biı· r ürk gacesi tertip olUtıacalıhr. 
Bunun programı bilahara bildirilerekt!r. 

Plastiras hareketine iş firak eden 
zabitler cezalandırılacak 

ATINA, 30 (A.A.) -Atina Ajana bildiriyor: Yunan meclisitıin 
dünkü celsesi çok hararetli olmuş ve bu aabah dörde kadar siirm~. 
Hükiimet mart altısında Plastıras hareketi hiiJiselerinde zimethal olan 
zabitlerin tebidi hakkındaki kanun liıyihaaının reye konulması mesele 

sinde büyük bir galebe temin etmiştir. Muhalefetin üranna rağmen 
meclis derhal müzakere icra11nı dil reye karıı 124 reyle kııbul ve lciyi 
hayı ilk kraatinde tasvip etmiştir. 

Boğazlar ve Yunanistanın vaziyeti 
ATINA, 30 ( A.A.) - Atina A jım•ı bildiriyor: Bir takım gazete

ler Boğazlar hakkında bir misak >·apıldığı takdirde Yunanistanın ala 
cağı vaziyete dair bazı haberler n efFetmişlerdir. Bu haberler mesul 
mahafilin görüş ve düşünüşlerini aksettirir bir mal(yette değildir Tür 
kiyeye •ıkı ve samimi dostluk rabı talarile bağlı olduğu malum bulu
nan Yunanistan Boğazlarda ilişiği olan meselelerle pek ziyade alaka
dar olmaktadır. Yunanistan böyle bir misak hakkındaki vaziyetini ..bıı 
misakın havi olacağ; madde ve hükümleri öğrendikten •onra - karar
l(lfhrıp tan%imedecektir. 

Mühim bir altın kaçakçısı yakalandı 
Gümrük muhalaı:a tefkilatı dü tı gece çok mühim bir altın ~alıça 

ıebekuini meydana çıkarm1Jlır. T eJkiliit memurlan dün, tatil olmaa
na rağmen, öteden beri takip etmekte oldukları bir kaçakçıyı yalıala
maia muvaffak olmuşlardır. Bu altın kaçakçısı Jozel ismind• lzmirll 
bir Musevidir. Kaçak 105 altın tek lira, 12 beşi bir yerde, 4 iki bas;ult 
lira. Bu altınlar ecnebi vapurlarına kaçırılırken yaklanmııtır. Mulıala 
ı:a müdürü Hasan Bey ve ıeller geç vakte kııdar s;al11mıfl«ılır. K. 
çakçı Jozel wbıtaya teJim edilmiftir. 

Asuriler meselesi 
Cemiyeti akvamda 

Tempa gazetesinin verdiği habere 
göre Irak Aıurileri Patriği Simon, Ce 
miyeti Akvama ,iki.yet için bir iatida 
vermiştr. Milletler Cemiyeti reiıi, usu· 
le tevfikan ,iki.yetin tetkiki İçin üç 
azada n mürekkep bir komite teşkil 
etıniştir. Bu komite Mekoika, Norveç 
ve !alanda murahhaaından mürek
k eptir. Milletler Cemiyeti Meclisinin 
eyliil içtimaında bu mesele ile meşgul 
olması muhtemedir. 

Askeri gümrük muhafazası 
ANKARA, 30 - Giinırük .. m.aı,.. 

tinin yaptığı tetkikata göre laıçakçdılı: 

nk'alarmın yüzde aelueni cenup m

takaaındadır. Bu ibDarla Cezrl':den iti
baren Zamo, lmadiye. Rav~ .._. 
takalannın lı:arı111na gelen Şimdinan, 

Aıute mmtakalannın muhafaza tetiıi
lab da yakında askeril.,.tirilecektir. 

Bundan soma Istanbul, Marmara, 
Kızılvize, Kara mmtakalannm ealı:eri0 

lettirilmeıine bqlaancalctır. 
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DİL ANKETİMİZ 
Osmanlıcadan türkçeye karfıhklar k.lavuzunu hazırlamakla ulrap.n T. D 

T. C. nin çahşmaları, cemiyetin açtığı büyük dil anketinin Terimlerini aaflam
laıtırmaktadır. Bu değerli çalı§malan elimizden celdiii kadar kola,.ı.,tınna
yı boynumuza borç biliriz. 

Bunun iç.in "Milliyet,, kendi bakım mdan bir anket açmıfb. Anketin ;ıç;u.. 
cü listesini de aşağıya koyuyoruz: 

1 - FiKiR, 2 - MEFHUM, 3 - RUH, 4 - MÜLAHAZA. 
Fransızcada bunları kartılıyabilir aözler de fUDlardırı 
l - lDEE, 2 - PENSEE, 3 - ESPRtr, 4 - AME, S - CONCEP'l 
Mesela "bu hususta benim bir fikr İıD ..... ,. aözflnii Fnmrzlv cj'lll une ;.il. 

diye aöylerler. Manbk 11tılahmda "id6 e., fikir, cconcepb mefhum el-ektir. 
HPen.Ce., de dikin dir ama, dütünce manaıma. "Ruh,, aözil pt.ikoloJlde 
camero ile tercüme olunur. Fakat bir çok yerlerde "Eıprit,, ya kartılık olar. 

İtte bütün bu ince farklan gözeterek bu oözleria ı..r birine öz tGrlı:çe 
kartılıklar arıyoruz. 

Okurlarımrzm bu deierll itte de gazetemize diiıiindGklerinl, hlldlklerinl 
bildirmek Jiitfuniı eıirgemiyecekılerine inanmaktayız. 

Gelen cevapları gazetemizde baı makla beraber T. D. T. C. ne de ·söncl .. 
receğiz. 

Cevaplar, ıa:ı:etemizde anket memurluğu namma cöndeıilmelidir. 
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~öz -- • 3 
~tirasıılda 

Türk- Rus sevgisi!. 
Bir kafile Muıtafa Kemal çocu· 

iu Ruayaya bir gidif ve gelit yap
b. 

Futbolda belki kazanamadık. 
Atletlerimiz belki muvaffak oldu
hır .. Pehlivanlarımız ilıtimal ye
rinde kıymetler aldılar! 

Spor neticeleri üzerinde de~, 
bu gidit ve gelitin doıtluk ve po
litika yönündeki tezahürlerinde 
durmak iıtiyoruz. 

Ttirk gençlik kafilesini Ruı yol
datlar cofkun bir sevgi ile kartı· 
)adılar. 

:Y ollanna, limanlarma, fabrika. 
larmaı 

- Hot geldiniz. ,Y .,.-m genç 
Türkiye! ••• 

Levhalarını aablar. Hem de 
Türk diliyle. 

Futbol maçlarına, Pehlivan gü· 
retlerine, atlet kotularına her teh
rin valiıi, fırka reisi, hükUmet a
damları, ıpor mümeaailleri geldi
ler. 

Okranya Reiıicümburu, yer yer 
aabrdığı: 

- Yatasın Türk • Rua dostlu
ju I. 

Levhalarının altından bizzat ge
çerek Türk ıporcularının ellerini 
ııkb. 

- Ho9 geldiniz .. 

Dedi. Onlara, kendi ıofrasmda 
ziyafet verdi, kartılamada, uğur
lamada, herteyde ve hepıinde bu
lundu; nutkunda: 

- Y .,.-ın Türkiye .. 

Diye göğüs doluıu bir haykırıt 
yapb. 

Ve .. Bütün Rus tehirlerinden, 
Kemaliıt Türkiyenin Leninist top. 
raklarda dol&f&D kafilesine ıivil 
bandoların önünde aakeri bando
lar kartı çıktı, onlar: 

- Muatafa Kemal ... 

Martını çaldılar!. 
En büyük Rua otelleri onlara ve· 

rildi, en ııüzel sofralar onlara ku
ruldu, en hareketli kar9ılamalar 

1 enlara yapıldı. 
Karahan onlarla görü9tü. 

Moskova ricali onlarla konuttu. 

Odesadan, Leningrada uzanan 
hat boyunda onlar için ı 

- Y .,.-ın Türkiye .. 
Diyen bütün bir kütle yol üzeri-

11e döküldü! 

* * * 
1914 te Türk • Rua mubarebe-

ieydi. 

1916 da Ruı orduları Sıvaı ö
•ünde ordugah kurdular. 

1917 de Türk orduları Batuma, 
fiflise yayıldılar. 

Ve 1919 akada~ iki millet pen· 
ıesi hep biribirinin gırtlağında a
ıılı kaldı! 

1919 Türk • Rus ihtilallerinin 
Uk barıtık yılıdır· 

1933 Barıtıklığın dostluk, kar
jqlik sınırından aş19ı oldu. 

Leninist Ruayanın, Kemalist Tür
kiyeyi, onun bir avuç çocuğunu 
kendi göğsünde bastırıp ıelamlayı9 
ve: 

-Yata .. 
Diye haykırıtındaki incelik bu. 

dur! 
Cevdet Kerim sempatik bir reis

tir. Göz ve bakıtlarında atetin bir 
:zekanın olduğu kadar keskin bir 
sevginin de yeri vardır. 

Fakat, doıt Rusyadan yükselen: 
-Yqa.. 
Seıi ve şehir tehir göz önüne 

konan: 
- Türk • Ruı dostluğu! •• 
Onun ve onun reisliğine bağlı 

Kemalist gençlik kafilesinin 9ah
aında Türkiyenin, Türk milletinin 
mkıtlanması, ona olan sevginin 
laJıtıdır. 

Ve .. Kemalist rejimle Leniniıt 
ihtilalinin kartılıklı hudutları ve 
aaygııı içinde cotan bu sevgi mu· 
hakkak ki Muıtafa Kemalin tıl· 
ıımlı, ıihirli, büyülü tutumunun 
inkılapçı milletlerin ruh, duygu, 
yön ve sevgi hareketleri ü:terinde· 
ki cutiıli tesiridir ! 
Meğer, tarih asırların, boğazlat

masını durdurmak, kin yerine 
keakin bir sevgi koymak için Mu .. 
tafa Keuıali ve onun tutumunu 
bekliyormUf ! 

Bu doıtluiun, onun vefalı teza. 
bürlerinin uı) minuı ve inceliği 
itte bu düifun ve o tutum nokta· 
ımdadır. 

Ve .. Kemaliıt ııevai, Leninist 
sevgi gibi daima bir yüzlüdür. 

Bunun içindir ki Ru.yadan yük. 
aelen: 

-Yap!. 
Haykmtma, Türkiyeden tıpkı 

bpkııına yükseltilen avazeye te-
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ŞEHiR ABERLERI 

Ekoao111I 

Milli gelirimiz 
Nedir? --Varidat memoalarımızın 

bir şeması hazırlanıyor 
Senelik varidat meıuıbiimi:ı:i göster

mek üzere bir sinema hazırlanmaktadır. 
Varidat membalanmız, İptidai ve bam 
maddeler, ıanayi, nakliyat ve muhabe
re, milli gelire muntazam müteferrik 
varidat diye teıbit edilmesi suretile bu 
sinema ihzar edilmektedir. 

iptidai ve bam maddeler gelir mern• 
baı da ziraat, hayvan yetiıtinne, or· 
mancdık, avcılık ve balıkçılık; sanayi 
geliri, zinult sanayii. nesci sanayi, maki
ne ve madeni maddeler aanayii, batebi 
sanayi, kimya sanayii, inşaat sanavii, 
muhtelit ve müteferrik sanayi; nakli
yat ve muhabere gelirleri, kara nakli· 
yab; deniz, nehir ve göl nakliyatı, li
manlar, hava nakliyatı, ııo-ta ve tel
graf; ticaret membaları dahlli ve hari
ci gelirleri ilb gibi muhtelif faaıllara 
ayrılmqbr. 

Bu suretle tesbit edilecek rakamlar, 
milli ııelirimi:ı:in gayri safi miktarnu i· 
ras edecektir. Bu yeklinlardan fıarice 
olan borçlar, ihracatımızın kıymetleri, 
milli servetin muhafaza masranan çı· 
kanlchktan sonra milli gelirin safi mik
tarı anlatılacakbr. 

Arpa ihracatı artıyor 
Tutulan iıtatiıtiklere göre, arpa 

lbracatnnızda tezayÜt vardır. 932 ..,. 
nesinin temmuzunda Türkiyeden 5,422, 
bin kilo arpa ihraç edilmitken bu aene
nin temmuzundaki arpa ihracatmıoz 7, 
ı43,000 kiloyu bulnıuıtur. 

Ozum mahsulü mahvoldu 
ATINA, 30 - Patras ile Kalama

tadan ııelen haberlere nazaran, bu ha
valide §iddetli yağmurlar yağmqbr. 

Ozüm mahauJü mabvolmut ıayılmııkta- · 
cLr. 

Borsa kotundan çıkarıldı 
(ISTANBUL BANAKSI) namile 

vücut bulmuş olan t"!eld<iilün lıtanbul 
menkul kıymetler ve kambiyo borsa
ımda teııçil eclilmiş olan her biri itiba
ri bir lira kıymetinde ( 44,000) biase 
senedi Borıa meclisinin 1907 numıınılı 
lrararile hona kotundan çıkarılmıthr. 

Malullere Gazi Hz.nin 
cevabı 

Malfilııaziler kongresi tarafından 
Reisicümhur Hazretler.ine ve ismet 
Pata ile Klıım Pata ve IMilli Müdafaa 
vekiline birer tazim telgrafı çekilınit· 
ti. Dün cemiyete fU cevap telgrafları 
gelmittir: 
"Hakkımdaki duygulara tefekkür 

eder. Muvaffakıyetler dilerim.'' 
Reiaiciimhur Gazi 

M.KEMAL 
"Toplanbnız münaaebetile hakkım 

da gösterilen duygulara teıekkür eder 
saygı değer gazileri sevgi ile selB.m-
lanm.'1 , 

';; BQ§ııekil: lnnet 
"Cemiyetin hakkımda izhar eJ,tiği 

ıamimi duygulara teıekkür ederim e
fendim." 

B. M. Mecliai Reiai 
A. Kazım 

"Telgrafını aldım, teıekkür eder, 
muvaffakıyetler dilerim." 

Müdafaai Milliye vekili 
Zekai 

Maluller cemiyeti 
Ankara Malülgaziler cemiyeti ü .. 

ldldar ıubeainin açılma merasimi dün 
Cümhuriyet Halk Fırkaaı Üsküdar ka 
za merkezi binaaında yapılmıttır. Me 
raaimde Oaküdar kaymakamı izzet
tin Bey, birinci fırka kumandanı na
mına kaymakam Rüttü Bey, Halk fır 
kası azalan, aııkeri daireler menıup. 

lan, Maarif menıupl,ın ve yüzlerce 
davetli bulunmuıtur. Oıküdar gene
ler mahfeli tarafından canlı bir ı 
yapıhnııtır. Merasimde Malfilg .. 
rin yapbklan hizmetler ve hükümet
ten ııörmekte olduktan iyilik ve yar
dımlardan ıükranla baluedilmi9tir. A 
çılma merasimi çok samimi olmuıtur. -·-Kardinal Luigi 

Şehrimize gemit olan Cardinal Lui 
gi Lavitrano dün vilayet" giderek va
li Muhittin Beye karbnı bırakmııtır. 

L KUçUk haberle!" 1 
* Nuri Fehmi Bey - Göz cloktoru 

Nuri Fehmi Beyin Türk tabiiyetinden 
iakat edildiği yazılmıştı. 

Ahiren öğrendiğimize göre, bu ka
rar tashih edilmiıtir. 

• Muhittin Bey Yalovacla - Vali 
ve belediye reisi IP&ıbittin Bey dün ak
pm Yalovaya ııitmittir. 

• Eyllll aylığı - Eylül aylığı cu
nmrteai günü verilecektir. 

reddütsüz itimat edebilirsini~ ! 
Ve .. bu pürü:zıüz, riyasız, ka

tıksız sevginin milletlere dostluk 
imrentisi veren yapr örneği de 
anlatılıyor ki gene daima Türk • 
Rus doıtluğu olacaktır! 

Etem iZZET 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---
Tapuda 

Bir suiistimal 
Hazinenin yanm milyon
luk emlaki şahıslara mı 

geçirilmiş? 
Balrkpazan kada•tro•u yapılırken 

hazineye geçmesi lazım gelen takriben 
yarnn milyon lira kıymetindeki 50 - 60 
parça eml.iik ba§kalan üzerine tesçil e
clilmittir. Kadastro müfettitlerinden 
Vecdi Beyle iki arkadaşı ve defterd""" 
lık avukatlannclan müteşekkil bir he
yet tahkikata batlamıt ve kadastro i
kinci heyet katiplerinden biri azledil
mittir. 

Tahkikat bir kaç güne kadar bitiri
lecektir ikinci bir heyet le bu mmta
kada y~pılan ve ba§kalan hesabına tes
çil edilen binalan defterdarlık naıruna 
tashih muameleıile meşgul olmakta
dır. 

Tapu muhafızlığı 
Tapu sicil muhafızlığına devri İcap 

eden ı 7 mahalleden on birinin tapu si
cil kütüklerinin yazılmau bitmiJ ve 
bunlar Nl§ancı Mehmet Paşa roahalle
ainin sicil kütüklerine yazılmı§br. 

Kadastro tahkikatı 
Tapu müdüriyeti umumİye&inin ça

ğmna11 üzerine Ankaraya gİtmİ§ olan 
tapu ve kadastro müfettitlerinden Ka
Yakb Ahmet Bey fehrimize cfônmiit 
ve kadaatrodaki tahkikatla meşgul ol
mağa ba§lamıthr. 

Matbuat gezintisi 
Dün neşeli bir gün ve 

gece geçirildi 
Matbuat cemiyeti senelik deniz 

gezintiıini dün yapmııtır. _Gazet~ci .. 
ler Akay idaresinden tabı11 edılen 
bir vapurla öğleden aonra aaat 3 te 
Köprüden kalkmıtlardır. Vapur Fi
lorya açıklarından Heybeli adaya git 
mit ve Heybeliada plaj gazina.u ön~ 
de demirlemittir. Vapur burada ıki 
aaat kalmıt ve isteyenler bu gÜzel 
plajda banyo yapmıtlardır. Vapur 
bundan sonra ak§lllDa doğru kalkınıt, 
Suadiye önünden dolaıarak Köprüye 
gelmiıtir. Gazetecilerin bir kısmı ça
Jı§Jllakta olduğundan bu çalııan arka 
datlar da sekiz buçukta vapura bin. 
mitlerdir. Tekrar köprüden kalkan 
vapurla gazeteciler Boğaza kadar bir 
gezinti yaptıktan sonra Trabyaya gi
dilmittir. Vapur gece yanıma doğru 
Trabyadan kalkınıt ve muhtelif i&ke
leelre uğradıktan sonra Köprüye gel· 
miştir. Gazeteciler böylece birlikte 
gezmişler, eğlenınitler ve büyük Zafer 
bayramını kutlulamıtlardır. 

Musikişinaslar 
~ 

Esnaf mı? 
-o-

Bir kısmı Esnaf Cemiye-
tinde olmaktan memnun 

Muıikiıinaslann esnaf olup olamı
yacaklannm bir mesele teşkil ettiğini 
ve vilayet aleyhinde de «Yeni Türk 
musiki taavün cemiyeti» tarafından bir 
dava ikame edildiğini haber vermiş
tik. 

Dün bu hususta musiki sanatk.iirla
n cemiyeti umumi katibi Recep Suat 
Bey demiştir ki: 

«- lıtanbulcla bir çok küçük tica
ret ve sanat zümrelerini bir arada top· 
lıyan ve Ticaret Müdürlüğünün müra
kabesi albnda bulunan birl"§ik bir kit
le vardır ki heyeti mecmuaııına Esnaf 
Cemiyetleri denmektedir. 

Cemiyetimiz de yukanda bahıetti
(ğimiz muazzam t"§kilatın bir cüz'üdür. 
Üç seneyi mütecaviz bir zamand'anberi 
iltihak ettiğimiz bu teıkilat müzikacılı
ğı gerek manen ve gerek maddeten hi
maye ebnİf ve iltihaktan evvel bizce 
tahakkukuna imkan olmıyan hususabn 
kuvveden file çıkmasına da yardnn et
miıtir. Bu itibarla biz kelime oyunu 
yapmak niyetinde değiliz. 

Zaman zaman bu bahsi tazeleyen ye
ni Türk 'Müsiki Taavün Cemiyetinin bu 
iıteki vaziyeti oldukça gariptir. Mez
kür cemiyet vaktile belediye esnaf cüz
danlarını çalgıcılara dağıtmağa kalkıt

mıt ve bu hareketi belediye tarafından 
menolunmuştu. Esnaf cemiyetleri me
yanına girmek için vilayete yapılan 

müracaat ta boşa çıkınca müzikacılann 
esnaf addedilemiyecekleri yolunda bir 
iddia çıkararak Şiirayi Devlete müra
caat eden Musiki Taavün Cemiyeti o
radan da hesabına uygun bir karar a
lamayınca bir müddet sülrüt ehnitti. 

E •naf cemiyetleri zümresine dahil 
olmak bize kuvvet vermiıtir. Bu kuv
Yet, l•tanbulun Sanat alemine geçen Se
ne Gloryada verilen Cemal Reıit Be
yi idare ettiği senfonik konserle Safi. 
ye, Eftalya Hanımların konserini hedi· 
ye etmiı ve yalanda da Tiirkiyede ilk 
defa olarak bir balet ve musiki mekte
binin kapılarını gençliğe açacaktır.• 

Reis n. Umumi katip 
Recep Suat -----

Heybeliada sanatoryomu 
genişletiliyor 

Sıhhiye vek.iileti Heybeliada sanator
yomunuıı etrafını geniıletmeğe karar 
verınittir. Bu bnaus için Çam limanı 
civanndaki araziden 1800 metre mu
rabbaı yer alınacaktır. Bu araziye ya
kında kıymet konacaktır. 

Maarifte 

Ecnebi hocalar 
Üniversitenin tam kadrosu 

ne zaman dolacak? 
Maarif Vekili Dr. Refik Bey bu

gün Üniversiteye gelerek idare beye• 
ti içtimama riyaset edecektir. Aldığı
mız malumata göre Oniversite kadro
sunda bazı kürsüler önümüzdeki bu 
bir ıene veka.Jetle idare edilecektir. 
Darülfünunun ilgası hakkındaki ka· 
nuna göre bu bir sene esasen muvak
kat bir kadro ve te§kilatla idare edi· 
lecektir. Oniveraltenin tam kadrosu 
1934 ders ıeneıi haımda takarrür et
mit bulunacaktır. Bu bir •ene iç.inde 
kadrodaki nokaanlar peyderpey ta -
mamlanacakbr. Üniversiteye almacali 
ecnebi profesörlerin adedi de kat'i o
larak gelecek sene taayyün edecek
tir. Kadroya alman profesör muavin 
nanızetlerinin vaziyeti de gelecek ıe· 
ne belli olacaktır. Muavinlere bu önü
müzdeki tecrübe senesinde üç defa 
not verilecektir. Bu üç notu da tamam 
olarak alan muavin namzetleri gele
celi ıene esas kadroya almacaklar
dır. 

Ecnebi mekteplerden çıkanlar 
Ecnebi ve ekalliyet me~plerin· 

Üen mezun olanların bakalorya imti· 
hanlan eyJül içinde Üniversite konfe 
ranı salonunda yapılacaktır. imtihan 
günleri Maarif müdürlüğü tarafından 
tesbit edilecektir. Bu imtihanda mu
vaffak olanlar Oniveraiteye kabuJ. e· 
dileceklerdir. 

Fuat B. gidiyor 
Orta tedrisat kadrolarını taıdik 

ettinnek üzere ıehriınize gelen orta 
tedrisat umumi müdürü Fuat Bey ya 
rın Ankaraya dönecektir. Kadroda yer 
!erini değiıtiren muallimlere tezkere 
leri yazılmıfbr. 

Pollete 

Gene bir facia 
~decidiye köyünde bir 

çocuk ezildi 
Dün Mecidiye köyünde bir otomo

bil faciaaı olmuftur. Mecidiye köyü
nün önünden geçmekte olan Büyük. 
dere caddesinde 10 yaımda Nuri İa· 
mindeki çocuk oynarken toför lstav
rinin idaresindeki otomobil çarpmıf· 
tır. Çocuk otomobilin altında kalarak 
ağırca yarlanmıı, hastahaneye kaldı
nlmııtır. Şoför yakalanmıştır. 

Bergüzarı paraları 
Beyoğlu Bostanbatı caddeıinde 48 

numaralı evde misafir bulunan Trab
zonlu Mercan kızı Bergüzarın İçinde 
20 lira bulunan al çanta11nı çalan kom 
şulanndan çamaıırcı Vartohi kadınla 
Süleyınan kızı Sakine yakalanmııtır. 

Dögüşenler, yaralananlar 
Tophanede oturan Hüsnü ile sey

yar manav Tevfik araıında alacak yü 
zünden kavga çıkınıttır. Tevfik bu es 
nada eline geçirdiği bıçakla Hüsnüyü 
yaralamııtır .. Tevfik yakalanınıf, Hüı 
nü hastahaneye kaldmlmıttır. 

Şitlide demir fabrikasında tesviye 
ci Artin ile amele Rıza kavga çıkar
mıılardır. Rıza bir demir ile Artini 
batından yaralamıı ve yakalanmııtır. 

Hırsızlıklar 
Kaaımpaıada Cami sokağında Ri· 

fal Efendinin evine hırsız girerek iki 
halı ve kundura çalmıttır. Takibe uğ
rayan bırııız eıyalan Sakızağa cadde
sinde bırakarak kaçmıfbr .. 

Meyvahoşta kabzımal Ziya Beyin 
sergisinden bir küfe üzüm çalan Ka
ıımpaıalı Manak Mehmet yakalanmıt 
tır. 

Kadın yüzünden 
Zabıta Mebmet isminde birini ya

kalamııtır. Bu adam bir kadmla tanı§ 
mıt ve burada Hüseyin isminde di
ğer biri de ayni kadınla münaaebet 
peyda ehnittir. Bu yüzden iki rakibin 
aralan açılmıttır. Geçen gün Mebmet 
sokakta Hüseyine tesadüf etmit ve 
kıskançlık yiizünden kavgaya baıla
mıılardır. Mehmet bu kavgada Hüse 
yini fena halde dövdükten ıonra hid
detini yenememiş ve bir ip bulup Hü
ıeyin ile yanında bulunan 16 yaıların 
da dii(er bir çocuğu sımsıkı bağlamıt
br. Mehmet bunlan bağladıktan son
ra yere yabrmıı ve bir sopa ile ikisini 
de yeniden adamakıllı dövnıüıtür. Va 
kaya vaz'ıyet eden zabıta bu azılı Atı
kı yakalıyarak tahkikata başlamıttır. 

Hem kumar oynatıyor ham 
rüşvet veriyor 

Poliı, Kasımpa§ada bir kahvede 
kumar oynıyan Ali ve Mustafa ismin
de iki kişiyi yakalamıştır. Masa Üze
rinde yüz altmıt kunış kumar parası 
bulunmuı, bunlar müsadere edilmiı
tir. Kumarcılarla kahve sahibi hak
larında evrak tanzim olunmuştur. 
Karakolda ifadeleri alınırken ka ı.11e
ci, memurlardıın birine sokularak ken 
disini serbest bırakınalannı ve kahve 
sini kapatnıamalarını söylemi§ ve me
murun eline de bir lira rütvet ver
mek istemittir. Kahveci hakkında ge 
rek kumar oynatmak ve gerekse rüş
vet vermek cürümlerinden evrak tan 

•elelllyede 

60 bin lira 
Daha alındı 

-o-

Bu paranın biran evvel 
gelmesi isteniyor 

Dahiliye vekaleti vilayat mahalli 
umum müdürü Naci Bey bir müddet· 
ten beri belediyede oktruva hakkında 
tetkikat yapmaktadır. Belediye hazi
ran bidayetinden beri mü!ga oktruva 
dan gümrük hissesi olarak timdiye ka
dar ancak 65 bin lira avans almııbr. 
Halbuki belediye gümrükler idaresin
den balen 60 liin lira daha alacaklı 
vaziyettedir. Naci Bey belediye bu a• 
lacağını bir an evvel temin için tetki 
kat yapmaktadır. 

Haliç şirketinin borcu 
Belediye Haliç ıirketinden alacağı 

senelik hiaaeıini iki sene tecil ettiği 
halde, Jİrket bel-;dyeyi dan ederek 
bu hiuelerin bütün 'bütün affını iıte
mittir. Sebep olarak ta mali va.ziye
tin bozukluğunu ileri ıürmüıtür. Al· 
dığımız malümata göre belediye Ha
liç tirketi vaziyeti hakkında kat'i ka· 
ran vermek üzere Şehir Mecliıine ar
zedilmek üzere bir teklif hazırlamıt
trr. Şehir Meclisi açıldığı vakit tirke· 
tin 1933 hiuesini de vermek zamanı 
ııelmit bulunacaktır. Belediye üçüncü 
sene dahi bu bi11enin tecilini iıteme
mektedir. 

Nile yolunu bulan otobusçüler 
Otobüslerin ıüratini tahdit için 

belediye reıılatör tatbikmi mecburi 
yapım§ ve ammi ıürat olarak ta 30 
kilometre tayin edilmi9ti. Otobüsçü
ler ahiren yeni bir f"Y keıfetmitJer
dir. Reglatörün ancak otuz kilometre 
ııibneai için makin,,.., tazyik yapan 
yağ hazinesi bopltılmakta ve bu va
ziyette otobüıler ııene eıki aüratleri• 
ni almaktadırlar. Belediye bu iti tab· 
lı::ik ebnektedir. Böyle yollara sapan 
otobüsçüler ıiddetle tecziye edilecek
tir. Bir takım çürük, kınk dökük tarz 
da bilhaua Taksim - Yenimahalle yo
lunda sefer yapan otobüsler de itten 
çektirileceklerdir. 

Beşiktaş • Maçka yolu 
Betiktaıtan Maçkaya giden yolun 

açılması için belediye iıtimlik yapma
ğa batJamıttır· Bu yolun iıtimliıki ya• 
kında bitecek, buraya parke dÖfene
cektir. Tramvay ıirketi buradan bir 
hat geçirmek için tetkikat yapmakta
dır. 

Mümeyyiz bulunduracaklar 
Bazı ecnebi Ye ekalliyet mektep

lerinde imtihanlarm.ıpümeyyiz bulun 
madan yapıldığı anlaıılmııtır. Maarif 
müdürlüğü bu mekteplere bir tamim 
ııöndererek badema imtihanlarda mu· 
hakkak mümeyyiz bulunma•mı bildir 
mittir. 

istimlak edilen yerler 
Betiktatta Valide çeımeıi önünde 

ki dar kavia, ....,saiti nakliye münaka 
!atını güçleıtirdiği için belediye bura 
daki binaları istimlak etmekte idi. 
lıtimliık muamelesi yakında bitecek
tir. Bundan sonra buraaı tesviye ve 
tanzinı edilecek, caddenin bu k11mı 
inta edilecektir. 

itfaiye mektebi açılacak 
İstanbul itfaiyesinin ıalahma me

mur edilen mütebasaıs, itfaiye efradı 
nın yetiıtirilmeai için bir itfaiye mes
lek mektebinin teaiai lüzumundan bah 
sebnfti. Bu ıenek belediye bütçe,ıi mil 
aait olmadığı için itfaiye mektebinin 
bu sene açılmasına imkin ırörülnMOmek
tedir. Ancak, gelecek sene belediye 
tebrimizde bir itfaiye mektebi açacak 
ve bundan aonra itfaiye hizmetine gi· 
recek olanlann doğrudan doğruya bu 
mektep mezunu olmaları esaaı kabul 
edilecektir. 

Romanya sefiri geldi 
Mezunen Fransada bulunmakta o

lan Romanya sefiri M. Karp ıehrimi· 
ze gelmit ve Ankaraya gitmiştir. 

Verem mücadele cemiye
tine yazılacaklara kolaylık 

Verem Mücadele Cemiyeti, ceıniye
te yazılacak azaya kolaylık olmak ille
re eczanelere kaydiye makbuzları gön
dermittir. htiyenler mmtakalannclaki 
eczanelere mıiiracaat ederek cemiyete 
yazılabileceklerdir. 

zim edilmittir. 

Bıçaklı adamlar 
Muhtelif polis merkezJeri evvelki 

gece mıntakalan dahilinde §Üpbeli 
adamlar üzerinde aratbrma yapmıt
lardır. Bu araştırmalarda Karagüm· 
rükte Nuri isminde birinin Üzerinde 
bir kama, Şehremininde Davut ismin 
de birinde bıçak, Küçükpazarda Ah
met isminde birinde bir tabanca, bir 
bıçak, Hasan iıminde birinin üzerin
de iki büyük aaldınna, Emnönünde 
Mustafa isminde birinin Üzerindt! iki 
kama,, Hayri isminde birinde bir ta
banca ve bir çok fiıekler. Salih ve Aziz 
jsimlerinde iki kitinin Üzerlerinde de 
bıçaklar bulunmuştur. Bıçak ve taban 
calar müsadere edilmis sahipleri ad
liyeye verilmit'erdir. 
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Belediye reisinin şehre 
en güzel hediyesi 

Şimdiye kadar metruk kir mey
dan halini olan Ayasofya meyda· 
nı, Belediyenin metkilr hinımetile 
kıza zamanda güzel kir bahçe ha
lini aldı. insan, orasının dünkü 
halini dütünüpte bir de bugünkü 
matruh vaziyetini görünce rubu 
genit bir intirah hissi duyuyor. 
Bundan dolayi Belediyeyi takdire 
layık buluruz. Yalnız bu arada 
küçük bir noktayi kaydetınekten 
kendimizi alamadığımızı itiraf et· 
mek mecburiyetindeyiz. 

Bizde Belediye iflerinde prog
ramdan fazla bilhassa geliti güzel 
icraat yol olınaktadır. 

Parklar, bir meınleketin sadece 
kuru ziynetlerinden madut değil. 
dir, ayni zamanda o tehir halkının 
temiz hava almak ve sükunla ken 
dilerine dinlemek ilıtiyacına da 
cevap veren yerlerdir. Ne gariptir 
ki bizde parklar ve bahçeler, he
men umumiyetle salkım aövütle 
Divanyolu arasına ııkıttırılmıJ, 
buna rağmen tehrin diğer aksamı 
ilımal edilmittir. Mesela, bütün 
Beyoğlu semtine Tepebillı ve Tak· 
sim bahçeleri basredilmittir ki bun 
lar da umumi olmaktan fazla du· 
bullyesi paralı bahçelerdendir. 
Hele Galatadan sabili takiben Bo
ğaziçine kadar olan halk için ne
fes alacak bir park mevcut değil
dir. (Betiktatta Akaretlerin üst 
tarafmda sapa bir semtte yapılan 
park hariç). Bundan dolayidir ki 
bu civar halkından bir kısmı an· 
cak akfam üstleri biraz bava al· 
mak için ya Dolmabahçe veya 
Hayrettin iakelesi rıhtımlarına sı
ralanmaktadırlar. 

Bu sahada bir park ihdasına el
veritli erazi yok değil, batta pek 
çoktur. Meıela Cihangir ıırtların. 
da yeni yapılan apartımanlarm 
önlerinde bir ıürü arsalar mevcut
tur. Bu arsalardan birkaçını tehir 
namına iıtimlik ederek burada 
pek ııüzel bir park vücuda getir· 
mek imkan dahilindedir. Bu takdiı 
de hem, birbirinden yüksek bina
ların kesafetile bunalan o semti, 
bu sakil manzaraların kesafet ve 
imtidadmdan nisbeten kurtarmıt 
oluruz, hem de bu dik yamaçta te 
ıis edilecek seyrek ağaçlı, matruk 
ve muntazam bir bahçe pek gü
ze çarpıcı manzaraaile uzaktan İs 
tnbul girenleri, tatlı renkli genit 
ve nadide bir tark hal111 tamata
aında duyulan bir incizap ile mest 
ve hayran kılabilir. 

lıtanbulun umumi dekoru i
çinde seyrek ağaçlı, çok munta
zam tarhedilınit bir bahçe için bu 
rası kadar elveritli hiçbir yer yok
tur. 

Bu saha, kısa bir zamanda çir· 
kin, niıbetsiz intaat ile Dolmakta 
olduiundan Belediye timdiden bu 
itte istical ile faaliyete geçerek 
istimlake batlamalıdır. 

Burada söylediğimiz tekilde ya 
pdacak bir bahçe Muhittin Beyin 
şehre hediye ettiği en güzel eser
lerden birisi olacaktır. 

Sefahattin ENiS 

-------·-····· ... ····················,.· 
1 BORSA 1 
(İf Bankaımdan alman cetYeldir) 

29 A(İUSTOS 1933 
Aktam Flatlarr 

latlbubır Tahvilat 
lıtilr.ru dahili 116,SO E.S.ktr;I, -.-
1933 lıtikrazı 95.- TramTa7 
Şaıok D. yolları 2,90 Ta •• ı ~ 

D. Ma•ahlııid~ 54,40 R.dıbm 17,69 Clm.nlw 11,25 Anadolu 1 47.55 S.,.11 ...ı.ı ı.eo 
Baidat 10.211 " ili 47,25 
T, aolıı-"• ıo Mümuıil 51.28 

ESHAM ......... "•· Taloloa J3,2S - ""° Bom. .. ti 20,2' 
• • Hamillae .... Terlroı 27,711 ............ ıcıa f.immıto 12.40 
Tram~ay 48,50 ttil.at .ı.,.. 18,211 
Anadolu Hiıı• 27,55 Ş..,.k .ı.,.. J,411 
Reji 3,35 ıı.ı,.. ll,711 .... ..... ,.. ı ... 

,..... __ 
2,90 

ÇEK FIATLARJ 

Par le 12.06 f Prai 15.8'111 
Londra 681 ViJ'••• ..... ı 
NüyoW"lr 67.25 Madrit 5.87 
Brükı~ 3.3893 Berlia 187675 
Milano 8.945 Zloti 4.2675 
.Atina 83,80 Peıte 3.67ll0 
Cene.re 2.44 B.Jsrat 34.SJ75 
Sofya ti6.8950 aw. ... , 80125 
Amıterdam 11729 Moako•a 

NUKUT (Sabf) 

ıı: .... , ıı: ...... 
2Ct f, Fraa ... 187 1 Şilie, A-. 24.&o 

1 1ıterlin 687 l Pu.eta ıe 
l Dolar 148.50 ı M..ı. ..__ 

20 Liret 220 ı z.ı..ı ....__ 
20 f. Belçika 114 IO L.,. o..a 
20 Drahmi 24 20 Dbuır 16.-
20 1. '••İçre 818 1 (;-.oy .. ~ 
20 Lna 25.SO 1 Albn 9211 
2J Kar. Çek 118 1 Ptftti .. iye o.a 

l Florin 83 Baal&:not iM 
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( Sanat bahisleri ) 

~~------------------------------------------· 
Edebi tedrisat meselesi 

2 
Avrupalılar, Rönesans'ın kuv· 

vetli cazibesiyle kendi milli mev
cudiyetlerine kavuturlarken biz
ler, medreselerde İslim lskolati
ğini bila münakata dinlemeye ko
fUyorduk. Onlar, bu faaliyet so
nunda serbest arattırmalarla müa 
bet ilimleri elde ettiler, biz da 
Cümhuriyet inkılabına kadar te
olo jik zihniyetin esiri kaldık. 

Edebiyatımız Acemin bedi' ve 
beyanından, bilgi sahamız da isli.
mi ilimlerden öteye geçemedi. 
1839 dan 1908 ve son inkılabımı
za kadar bu iki zihniyet birbiriyle 
çarpışmış ve yekdiğerini yeneme
mi,ti; nihayet inkılabın çelik yum 
ruğu altında o hortlak ta layik ol
duğu mevkie gönderildi. Artık 
bundan böyle Garbin metot ve 
prensipleri üzerinde yürüyeceğiz. 

Son inkılabımızdan sonra ye
ni hayat ve yeni maarif sistemine 
nazaran, Türk Cümhuriyet ve İn· 
kılabının her teyden evvel istih· 
daf ettiği gaye geleceğin hakimi o
lacak Türk çocuğunun en asri ve 
en mütekamil bir tekilde yetitme
sidir. Nitekim, · yeni hayat, temsil 
kuvvetini kaybeden Darülfünunu 
yıkarak Üniversiteyi tesise icbar 
etti; bu hayati hamle, timdi bü
tün maarif müesseselerimizde de 
rin akisler hasıl edecektir; bu i
lim abidesi Cümhuriyetin onuncu 
yıl dönümünü'! çok güzel eserle
rinden b;ridir. Garbin en yüksek 
dinlomatlarının takdirini kazanan 
büyük ismet Pafll Hazretlerinin 
her tubede mütehassıalardan isti
fade etınek istemesi, memleketin 
bu seri ilerlemesini mucip olmut
tur. 

Garp milletleri, bu yolları biz. 
den asırlarca evvel geçtikleri için 
onların tecrübe ve çalıtma usulle
rinden azami derecede istifade e
derek matlup hedef ve ülkümüze 
süratle vasıl olmak mecburiyetin
deyiz; zira, Türk milleti parlak ve 
çabuk bir terakkiye susamıftır. 

Bugün, muasır milletlerin orta 
tahsillerindeki edebi tedriıahn 
ba,lıca gayesi: Genç dimağlara, 
kendi milli kültür ve lisanının te
kamülünü öğretmek, bedii zevkin 
İnceliklerini duyurmak, edebi te
zahürler kar,ısında sağlam bir mu 
hakeme ve terkip kudretini vere
bilmekten ibarettir. 

Buna güzel bir misal olmak ve 
bizim proğramla bir mukayese 
yapmak üzere Fransız liselerinin 
en son programlarından dil ve e
edebiyat tedrisine ait kısma ba
kılınca görülür ki: Fransız lisele
ri VI ıncı sınıftan (bizim orta 
mekteplerin birinci ıınfı) ba,lıya
rak matematik ve filezofi tubeleri 
de dahil olmak üzere on üç sene
den ibarettir. 

XVII inci asır edebiyatının orta 
tedrisatta mevki itğal etınesine 
muarız olan Lançon ve diğer bazı 
alimlere rağmen Fransız liseleri
nin birinci sınıfında bile mente
lerden itibaren XVII inci asır mu
harrirlerine kadar parçalar alın
maktadır. 

Desgrandes, Doumic ve Calvet 
gibi edebiyat tarihçileri orta tah
sil gençlerinin eline verdikleri ge
rek edebiyat tarihlerinde ve gerek 
antolojilerde tasavvur edilen bü
tün müşkülleri tamamen bertaraf 

Fransız liselerinde talebe, ede
biyatla IV üncü sınıfta (bizde or
ta mekteplerin son sınıfı) temasa 
geliyor; bir taraftan nazım hakkın 
da maliimat edinirken diğer taraf
tan da isteare, mecazlar ve emsali 
sanatları, edebi nevileri tetkike 
ba,lıyor. Halbuki bizim mektep· 
lerde edebi tedrisat liselerin birin
ci sınıfında veriliyor ki, hiç te doğ 
ru değildir. Orta mekteplerimizin 
son sınıfında gösterilen edebi ma
liimat diğer ders müfredatı yanın
da çok ehemmiyetsiz ve sönük ka 
lıyor. 

Bu sınıfa liselerin birinci sını· 
fında okutulan edebi maliimatın 
zammedilmesi icap eder. Fransız 
liselerindeki tekil de bundan baş
ka bir şey değildir. Onlarda da 
lafz ve manaya ait sanatlarla ede
bi neviler bu sınıfta tedris olun
maktadır. Orta mektepten mezun 
bir gencin bunları bilmesi pek za· 
ruridir. 

Edebiyat tarihi dersleri ili ten 
(bizde lise: I) ba,lıyarak üç sene 
devam ediyor. Filozofi tubesinde 
ise, artık bütün filozofların her 
türlil fikir cereyanları serbestçe 
münakaşa edilerek Oniveraiteye 
hazırlık devresine girilmit oluyor. 
Bu sistem, diğer milletlerde de ap 
ğı yukarı böyledir. 

Garplı bir genç orta tahsil mü
esseselerinde kendi milli hars ve 
dilini nasıl öğrenirse bir Türk ço
cuğu da kendi milli tarih ve lisanı 
ru öylece öğrenmeğe mecburdur. 
Bugünkü muasır telakkilere zıt 
dütünce ve kanaatlere tesadüf e
dilse bile, bir lise mezununun on
ları, tahlil ve münakata edebile
cek mütekamil bir kafaya malik 
olması pek tabiidir. Her hangi bir 
mesele kartısında tatkın ve karar
sız bir vaziyet alan gençten hiç 
bir hizmet beklenemez. Gençlerin 
kıymeti irade ve bilgilerindeki 
tahlil ve terkip kudretiyle ölçülür. 
Kendi milli edebiyatını öğrenen 
Türk çocuğu ayni zamanda cihan 
edebiyatından da maliimat sahibi 
olması pek lazımdır; !U kadar var 
ki, bunları "kül: İntegrale" halin
de değil; muallim, Garp lisanla
rından hangisini bilirse, o dil ve 
edebiyatın tekamülünü anlatarak 
bizde noksan olan kısımlarını ta
mamlıyabilir; Yoksa, cihan edebi
yatını lisede değil, Üniversitede 
bile okutmak mümkün olamaz. 
Bütün milletlerin orta ve yüksek 
müesseselerinde böyle bir "Para
dox" a henüz tesadüf edilmemek
tedir! 

Mes'ut dil inkılabından sonra 
liselerin edebiyat proğramlarmda 
yapılması lazım gelen tadilatın 
muasır bir milletin programına na 
zaran töyle olması kanaatindeyiz: 

I - İkinci devre birinci sınıfta 
tedris edilen edebi sanatlarla edebi 
nevilerin, esasen diğer derslerin 
müfredatı yanında pek hafif ka
lan birinci devre üçüncü sınıf 
Türkçe programına zammolunma
aı, 

il - İkinci sınıfın yüklü 
olan programından lslamiyetten 
evvel Osmanlılara kadar olan, ba
hislerin ikinci devre birinci sınıfa 
alınması, 
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s: ...... ............. ; 
Tur yolunda 

Çapkın bir ahbaptan dinledim: 
- Geçen Cuma günü, Heybeli' de 

etekle tura çıkan neşeli bir kafile
nin arasına biz de karıştık. yirmi 
kadar kadın ve aralarında bir tek 
erkek .. 

Arkalarından süklüm püklüm 
giderken, arkada,ım gülümsedi: 
-Şu kadın kısmı mala benzer. 

Allah, kimine hesapsız verir, ki 
mini de bizim gibi nanpareye 
muhtaç eder! Bunca hanımdan iki 
tanesini de ne olur bize ihsan et
seydi .• 

Yirmi kadının paylapmadığı 
bu biricik erkeğe doğrusunu arar
san imrenerek bakıyorduk. 

Herif, keyfinden ne yapacağı
m bilmiyordu. Kah birinin efeği
ne, kah ötekinin eşeğine yaslanı
yor, kimisine göz süzerek, kimisi le 
takala,arak, kimine hafif tertip 
kur yaparak gönül eğlendiriyor
du. 

Uzaktan içimizi çeke çeke hal 
olduk. 

Eşekçi bile bizim yapayalıuz tu 
ra çıkıtımızın hikmetini anlıya
mamıttı: 

- Herketler buraya geliyor, 
hani bir ehbaplan beraber ••. Sizin 
yoktu bir hangi dost? Diye sordu. 
Hiç cevap vermedik. 

Ve hıncımızı eteklerden çıkar
mak ister gibi elimizdeki ince dal 
ları hayvanların kaba etlerine İn· 
direrek yolumuza devam ettik. 

Y okutun ta batma gelmittik. 
Bayıltıcı bir çam kokusu ciğerleri
mize doldu. Ben arkadap, arka
dat bana ve ikimiz birden önden 
gidenlere baktık. Ben can sıkıntı
sı ile söylendim: 

- Güya (tur) açıktık, değil . ., 
mı. 

Batını salladı : 
- Azizim, bizde bu tali varken 

(tur) a değil, (Tiir) a çıksak Alla. 
hı görmeden döneriz ! 

M. SALAHADDiN 
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Mafsal, oynak yeri 

yapışmaları 

Sıhhatiumumiye ile münasebeti ci
hetiJe mühim o1an iç azasının yapıt· 
malanndan başka bir takım iltisak ve 
yapışmalar var ki bunlar sıhhat üze• 
rine tesir ciheti]e o kadar zararlı de· 
ğillene de yapışma vukubulan yerde 
hareket muattal olur veya hareket es· 
nasında ağrılar duyulur. Bu çe§İt ya .. 
pışmalann mafsallarda olan pek çok ne
vilerine ve türlü türlü ıekiUerine rast
gelinir. Bunlarda ekseri mafsalların 

spor oyunlan esnasında çarpışma ve 
vuruşma, düşmeler, zorlu ve fiddetli 
hareketler neticesi uğranılan kazalar .. 
dan ileri gelirler. Futbol oyunculan
nın dizleriyle tenisçilerinin dir
aekleri buna dair İyi misaller
dir. Bu iki yerde de rahatsız
lığın hakiki sebebi yapı§ma ve ilti
saktır. Bununla beraber asıl olan bu 
sebep bilinmez de rahatsızlığı ya bir 
gazruf veya bağ'ın rahatsızlığına 
hamlederler. Bu suretle münasip teda .. 
vinin vaktini geçirirler. itte bu nevi 
rabatsızlıklar c;ıkıkçılarm zengin ol
masına sebep olur. Bunlar bilir veya
hut herhalde bilir gibi davranırlar ki 
bu yapıtmalar çok kere ya bileğin, ya 
ayağın veya belkemik mafsalırun bi· 
titik ve küçük kemikleri arasında bu
lunur işte çıkıkçı bir takım şiddetli 
el hareketlerile bu kemikler arasında· 
ki yapı§malan koııanp kmnağa mu
vaffak olur ve hastayı doktorlann 
hayretleri karşısında azap ve iıtırap
tan kurtanr. Bunun gibi ayak oynak 
yerinin kemikleri arasındaki yapıf· 
malar dahi bu auretle hasta kısa bir 
duygusuzluk (hissiiptal) albnda i
ken ayağın şiddetli hareketlerile iyi 
edilebilir. 

Yeni n••rlyat 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Askerliğin psikolojisi 
Kuleli ve Maltepe askeri liseleri fel. 

ıefe muallimi Ahmet Faik Beyin bu 
nam altında ne§rettiği kitabın ikinci 
tab'ı çıkmıştır, 

\ Saray sineması neresidir 
Milton lstanbula geliyor 

Saro.y'ın yenilikleri 
Yaklaşan İstanbul Sinema mevsimi, 

bu sene, geÇ>C11 senekilerden çok fazla 
halkın alakasını çekmektedir. Çünkü or 
tada bir çok dedikodular var. Bu dedi
koduların en göze açııpanı da açı.la<:ak 
yeni sinemalar hakkın.dadır. 

Filhakika Taloslın meydanın.dan ge
çenler, evvelce bütün sinemaların gös
tere<:ekleri filimlerin ilanlarmı taşıyan 
büyük Javha.La.rın hepsini "Saray" isim
li bir sinemanın göstereceği film ilan
ları ile işgal edilmiş görüyorlar ve bir
bir ltrine : 

- Bu ~'Saray" sineması nerede açı· 
lıyor ? 

Diye soruyorlar. Fakat bu lavhalara 
yak!aşan meraklılar "Saray'' ismi al
tında (eski Gkırya) yazısını görünce 
meseleyi anlamakta gecikmiyorlar. Çün 
kü, hakikaten, geçen SC'lleler, bir çok 
yenilik!eri, sinema ile alakadar her 
kesin hatırasında unutulmaz tarihler 
bırakan !ilimleri, konserleri, İstanbula 
tanıttığı Milton'u ile her kesin hoşuna 
gi t.miş olan G1orya sinemaSl, kendisi
ne "Saray" sıfatını daha layık gör
müş, zaten bir sinema sarayı olan bi
nasının dekorunu - sanki fena imiş gi
bi - bu sefer yeniden ve daha güzel o· 
!arak yaptırarak ismini değiştirmiştir. 

"Saray'' sineması bu yeniliği sadece 
ismine ~nhisar ettirmemiştir. "Saray'' 
müdiriyeti bu sene için.de, hatta son 
baharda, bu gün fransız sinemasının en 
kuvvetli komiği olan Milton'u bizzat 
Istanbula getirtmeğe karar vermiş, te
şebbüs etmiş, muvaffak olmuştur. Don 
Jose Mojika'dan sonra Milton'u da 
sahnesinde alkışlayacağımız "Saray'da", 
başkaca da Pcştıe Kmıserva1ıuarından 
çıkmış 24 genç kızdan mürekkep "Lily 
Gynes'' orkestrasını da dinliyeceğôz. 
Dünyanın en büyük kadın keman.cıaı 

olan Erika Moriniyi de gene bu ~ine
ma sahnesinde dinliyeceğimizi haber 
verirsek Saray'm hakikaten çok zengin 
bir programla mevsime başladığına ka
naat getirmiş ol.uruz ... 

Film cihhetinden, " Saray", bu mev
sim için bir "altın seri'' tcrtiıP etmiş
tir. Bu fUmler hakkında " mevsimin 
en güzel eseri " tarzın.da ttklômlar yap 
mak eski Gkırya'yı bilen.lerin zevki.e
rini incitmek olacağından yalruz " al
tın seri" yi haber vcrımekle iktifa edi
yoruz. Yalnız şıınu iJ.ave edelim ki 
he-r sene seve seve gördüğünüz Fokt 
havadislerini bu sene de gene "Saray" 
da göreceğiz. 

Dr. 1 H SAN SAM l 411- : 

ŞIK sinemada· 
KARIM 

BENİ ALDATIRSA 
Türkçe sözlü operet 

Bu film yalnız bir hafta göstıerile

ceğindcn görmiyenkrin ve tekrar 
görmek isteyenlerin iıtkal etme
leri <ica olunur. (6866) 

._I _R_A_DY._o_I 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,30 Frantızea dera, Uerlemit olanlara 

mahsus. 
19 Kemal Ni~ Bey arkadaılan. 
20 Nebil oila !amali Hakkı Boy. 
20,30 .Kemani Reıat Be7 v• arkadaılan r• 

fak.tile Vedia Rlsa Hanım T• Muz.af., 
fer Be7. 

21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanaı. Bor .. baberleri,. aaat 

a7art. 
ANKARA, 1538 m. • 

12.30: Gramofon. 18: Alaturka aaL 18~45: Vi• 
yolonıel konıeri 19,15: Alaturka ıu:. 20,15: A· 
janı haberleri. 

MOSKOVA, 1481 m. 
7,.20: Sabah konıeri. 1020: öjle konıeri. 11,20ı 
aü.ndüz konıeri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

20,10: Pllk. 20,25: Muhtelif 21,06: .. nfonils 
konıer. 22,15: devanu 23: Danı maıiltial 23,.CS 
de•aını 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

20, 35: Bir perdelik opera temıili 23: Sisan _.. 
ıikiıi. 24: Trio konıe.ri. 

VIY ANA, 518 m. 
20,15: "Mecnunlar ba.hçeıi,, iaimli Üç perdelik 
operet temaili. 22,20: Muhtelif 23,35ı Plak ile 
danı. 
MILAN~ TORINO, FLORANSA 

22,35: Opera puçalan 
PRAC, 488 m. 

20.30: Piyano ıonatlan. 21,05: Bir nakli. 21,2Sı 
Tanbur orkeıtraıının konıeri. 21,0S: Milli F ... 
lefenk ne,riyab. 23,20: IC.onıer. 

ROMA, 441 m. 
21,35: "La srotta di Trofonio,, iıimli opera. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,20 Hafif muıilci. 21: Tasauni. 21,25: orkeat .. 
re konaerl. 22,20: DeT&DU. 

ÇIKTI: 

1 ktiaat: 
Yazan : İBRAHİM FAZIL. 

Üniv""8itıe profeaörkrinden İbra
him Fazıl Beyin iktisat eııerioin i
kinci cildi çıkmıştır. Blrinoi cildi 
tamamlıyan bu ese-r gerek talebe ve 
gerek memleket nıütefekkir.lerine 
tavııiye olu.nur. 

Müsaade verildi 
Türkiye Pratik Farmakologlar birli

ğin.den : 

ikinci tab'ın mukaddemeıinde Gazi 
Hazretlerinin zabit ve kumandan pıl
kolojisini büyük bir vukuf ve hüdüıle 
tahlil eden çok değerli bir makaleleri 
ve profesör Mustafa Şekip Beyin bir 
yazıaı vardır. Askerlik pıikolojiıi de 
askerliğimizin bugiine kadar ihmal • 
dilen husuıiyetleri ilmi bir metodla i. 
zah eden yegane eserdir. Tavsiye ede
riz. 

Gonokok Aşısı ._ ______ llll!ss!l!l!oo 

Cmıiyetimizin resmi müsadesi alın
mıştır. 7-~33 perşembe akşamı saat 
21,30 da İstanbul Halkevirule intihaba 
tmuzı yapmak ve esasLarmıızı hazırla
mak için toplanacağız meslclodaşlarmu 
2ın teşriflerini tica ederiz. 

Hızır aletleri 
Geçen gün matbaamızda çıkan biı

yangın başlangıcı Hızır söndürme al.et
lerile çabucak "" yangının genişlemesi
ne mahal brrakılmıyarak söndürül
müştür. Bu a.letlerin amili olan Halis 
Beye bu veeile ile teşekkürü bir veci· 
le biliriz. 

Yazan: 

Dr. BESiM ÔMER Pş. 
Uzum ve üzümle tedavi 

Dördüncü tiefı adeta yeniden yazılmış 
ve büyütülmüştür. 

Kanaat ve ikbal kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

--· [6552) - 5724 41111-.:ii 
--~~~~.....,,, ................... 

re ikinci sınıfa, 
iV - Son sınıflara da teced

dütten zamanımıza kadar olan 
devrin konulması. 

Şimdiye kadar verdiğimiz yu
karıki izahatten de anl<41ılacağı 
veçhile bu tarzda yapılacak tadi
lat, en normal bir tekil olacak ve 
hiç bir sarsıntıyı da icap ettirmiye
cektir. 

Bclsoğukluğu ve ihtilaılanna kartı 
pek tesirli ve taze aııdır.. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeai No. 189. 
5908 596() 

fıtanbul Sıhht Müeııeseler Sabnalma 
Komisyonu Relıllğinden: 

Tıp talebe yurdu İçin lüzumu olan 1350 metre yerli kuma 
§1 olbaptaki şartnamesi veçhile ve 12 Eylfil 933 salı günü saat 
14 de kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya kon· 
muştur. İsteklilerin müracaatları. (4343) 5763 

- - ------ -- - ·-
1 Devi(;~ Demlryolları idaresi llinıarJ 1 

• Sams'?1 • Sıvas hattı üzerinde Hacı. Bayram istasyonu 
cıvarında kilometre 95,660 daki taş ocaklarından çıkarılacak 
4000 m• ~a~~stın kapalı zarfla münakasası 20 Eylfil 1933 çar
şamba gunu saat 15 te Ankarada İdare Merkezinde yapılacak 
tır. 

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

5934 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

; 

1 

KADIKÖY 

"SA1NT - JOSEPH,, 
F ranaız Lisesi Mlidürlüğiinden: 

1 - Bu sene eylulün 1 inci pazar-
teıi gÜııÜ tedrisata baılanacakbr. 

2 - Kayıt muameleıi pazarteai 
ir\İnünden maada her cün. aabab aa-
at dokuzdan 11 buçuia ve alqam 
14 ten 18 e kadar icra edilecektir. 

3 - nk tahsili bitirip ıahadet-
name alan talebe orta ımıfına gir-
mek için evveli. ihzari amıfına ka-
bul edilecektir. 

[6519) - 5687 ~ 

)lli[liy~t 
Aınn umdcsi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 
Türki7e içba Htç:ı.ia 

L. K. 
3 .,.tıiı 4- ·-il 

" 
7 llO 14 -u " 14 - 211--

Gelen ..-rak a•ri Terjlmez.- Müdded 
••çen nüab.al&r 10 kuruıtur.- Ca&•l• ~· 
matbu7a ajt itler İç.İn müdiri7ete m -
rac..a.t edilir. Gautetnb ili.nlann •••'u-
liyetini ka~qJ. etnı•s. 

BuGÜNKO HAVA 
Yeıliköy aakeri raaat merkednden •• 

rilen habere ıöre huaün lıa•a bulutlu •• 
ıimalden hafif rüzalllı ol.caltbr. Yai· 
mur ihtimali azdır. 

30-8-933 tarihinde ha•a ta.zy.iki 759 QÜ .. 
limetre, en fazla aı~ık 29, en. az 19 d .. 

etmitlerdir. 
111 - OsmanWardan teceddü

de kadar olan kısmın ikinci dev· 

Vilayet Sıhhat dairesi için 7 kilo kinin ile memleket hasta
hanesi için 146 kalem alatı cerrahiye ve eczayİ kimyeviye ale
ni mü.n~kasa suretiyle satın alınacağından talip olanların iha 
le t~rıhı olan 6 Eylül 933 çarşamba gÜnÜ yüzde yedi buçuk 
te~ınatla ~ocaeli vilayetine ve şartnamesini görmek istiyen 
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ı ıye ın e e ı romanı: d ı Y · T·· k k ı ı F k h ız 1 ve em ur mar a ı süs ü a at emen her yerde gramofon tun elden gitıneai vardı. Sonra Pe- mez (manevi) tarafı vardı Kız ay. 

rece idi. 1 

AYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

cek gibi bakıyordu. Bu, biraz da 
bir tans iti idi. Bakarada son para
sını süren bir adam heyecanile ya. 
sekiz, ya dokuz diye bekliyordu. 
Samuel Bensusan yalıuz çok dil ko 
nutan ve hesabı iyi bilen bir adam 
değildi. 

Dünya görmüf, para görmüf, bil
gi görınüf birisiydi. Galatasaray. 
dan yüksek derecede tahadetname 
almıt ve Beyazıt Hukuk mektebin
den orta çıkmıftı. O zaman babası 
Abdülhamidin sarayının betmüte
ahhitlerindendi. Para, kazanç bol
'du. Sorbonu bitirdi, Münihi Berli
ni dola,tı. Londrada sitaj gördü. 
Babasının itlerine yardım etti. Fa
kat babası büyük kolerada ölünce 
yapayalnız kaldı. Otuz yafmda, 
dünya görmÜf, hatırı sayılır bir mi
rasa konmuf bir adamın yapacağı
m yaptı: Evlenmedi. Gezdi tozdu. 
Paraları bir Osmanlı asılzadesi gi
bi yedi ve paralar suyunu çekince 
tertipli, usturuplu bir İsrail çocuğu 
gibi dü~ünceye vardı. Avukatlık, 

komisyonculuk, imtiyaz petinde 
dolatıcılık, Perapalas salonlarının 
kötelerinde ağa dütecek ecnebi 
sermayedarlarını bekleyecilik yap
tı. Giden servetin geri gelmesi için 
canlabaşla çalıftı. Fakat bir türlü 
iki ucunu bir araya getirip hayatı
m sağlama bağlıyamadı. Memleket 
kurtulur kurtulmaz Edirneden Va
na kadar her yeri bir kolaçan etti. 
o zaman günde on bet, yirmi bet 
lngiliz liraaı gündelikle Avrupaya 
tetkik seyahatine çıkmak moda 
olmuttu. Samuel Bensusan Efendi 
bu İfİ Türkiyenin içinde yaptı. T e
peba,mdaki üç odalı apartımanı
na döndüğü zaman yüreği ferahlıy
dı. Bir sürü kazanç yolları bulmut
tu. Ve onları devirlere; çabuk ge
çici kazanç, biraz süren kazanç, i
lerde açılacak kazanç gibi bölükle
re bölmüttü. Elli altınıt kız peyledi. 
Karamürsel fabrikasının en ucuz 
kuınatlarını kapattı. Adana, Deniz
li bezlerinin incelcrinden astarlık 
getirdi. Kıliteci Alaeddin' e ayyıl-

etiketler yaptırdı. Ve ilk önce mem- bulunuyordu, tetkik seyahatinde 
1 

tek Türklü, Samuel Efendi Yahu- 1 d kt ık ( h rıma ı an sonra •..• 
e ette en ucuza, as yerli malın- bunu da not etmitti. Hemen Avru- 1 di. Samuel Efendi kimi inandıra- Bu bir fans oyımu idi. Kağıdı 

dan kasket} !eri bir hamlede sattı. paya gitti. Plak fabrikaları ile an- 1 bilirdi ki ecdattanberi bu toprakta dokuz çıkarsa yüzde ellisini Petek, 
Bu devir geçince Bursaya gitti, la,tı. Ve ne yaptığını söflemeğe J doğmut büyümüf, bu milletin ek- ellisini de kendi alacaktı. Dokuz 

satılmayıp kalmıt stok, ince İpek- hacet var mı? 1 meğini yemit, mekteplerinde oku- çıkmazsa da ortada ırene ziyan 
liler buldu. Gelsin yazlık kadın Amerikalılarla uyuttu. Film ko- 1 muş. Avukatlığını yapmıt iyi yü- lOktu. Hatta biraz da klr vardı. 
,apkaları ! Biraz tül, biraz tela, bi- mmyonculuğuna giritti. Sinema gi-

1 
rekle, içi dıtı bir, fesatsız bir a· O zaman da ba,ka ite ba, vurmak 

raz İpek .• O devri yaşayanlar (Ye- telerinde sinema yıldızlarının re· , damdır. Bunun bir tek yolu, çı- zor değildi. 
ni Türk) yerli kasketleri ile (yetil simlerini satmağı bizde ilk önce karı vardı: Kendisinin iyi bir adam - Köse dayi ! Sakaryadan ge-
Bursa} kadın ppkaları hatırlar- Samuel Efendi icat etti. Amerika· , olduğunu Petek'e inandırmak ve çecek miyiz? 
!ar. Kadın ppkaları çoğalınca lılar sonradan Türk sinemacıları- · Petek'e kendisini sevdirmek. Son- - Geçeceğiz, yavrum. 
alttarafı da isterdi. Yani mantosu. nı kazıkladıkları gibi Samuel Ben-

1 
ra Petek'e kartı bir koruyucu, bir - Ne vakit geçeceğiz? 

Sekiz kağıt liraya hazır kadın susan Efendiyi de kündeden atıp kurtarıcı, bir ana, bir baba gibi -· Gece geçeceğiz kızım. 
mantosunu çıkaran ve çarfafın ça- kazıklamasalardı, Samuel Efendi 1 muamele etmek. Dünyada öksüz - Demek göremiyeceğiz? 
buk eksilmesine bu ucuzlukla e- bugün milyoner olacaktı. 1 yetim bir Yahudi ;yoktur. Bunun-
peyce yardımı dokunan Samuel Ankarada yeni filmler için mu- l laberaber kendisi otuz yıldanberi 
Bensusan Efendi idi. kavele yapmağa geldiği zaman 

1 
yapayalnızdı. Biraz da lirikti. Bu 

Şapka Paristen, rop Viyanadan, Yayla kızını gördü. Gitti geldi. Gel bakımdan kendisini Petek'e benze
manto Londradan gelmeğe başla- di gitti. Petek'i bir dakika gözden tir, onun biçareliğinden hissi bir 
yınca Samuel Efendi tezgahı ka- kaçırmadı. Nihayet yepyeni bır ışe pay alırdı. Bir kaç hafta içinde 
payıp dağıttı. Şimdi ikinci devre karar verdi: Petek bir cevherdir ki istediğini yapmıftı. Yayla kızı kö
ba,lamıttı: Danı ve sinema. Danı, değerini kimse anlamıyor. Sadece 1 ae dayıyı Bursaya giden Baha BeY, 
uykuda bile edilecek kadar salgın. yeni bir tey olarak alkışlayıp ge- 1 ağası kadar değilse bile ona ya
la,mıştı. Sinema, dansla tükenmez çiyor. Petek'in bütün hayatını nok- km seviyordu. Köse dayının ırözle
bir yarıta giritmişti. tası noktasına öğrenmitti. Yalnız 1 rinde insana inan duygusu veren 

Samuel Benıusan Efendi yapa- arada bir hendek vardı. Epeyce 1 bir bakıt, sözlerinde insanın içini 
cağını biliyordu. Her yerde dans derin bir hendek. Petek müslü-

1 
yürekten oktıyan bir ses vardı. Pe 

için bir cazbant bulunamazdı. Uy- mandı, Samuel Efendi Yahudi. : tek köse dayıye bağlandıktan son
durma cazlar bulunsa bile yeni ha- Kafalarının bu sefer iç tarafı sa- ra ortada mesele kalmadı. Gerçi 
vaları bilmezlerdi, Çünkü dünya- rıklı olanlara anlatamazdı ki bu gİ· kanunca kendine sahip olmak İ· 
da her sabah ve her akşam yeni bi itlerin dinle minle bir ilitiği çin on sekizine daha pek çok za
yeni dana havaları besteleniyordu. yoktur. Anlatıncaya kadar da pos man vardı. Ama işin bir de değil-

- ...... . 
Saınuel Bensusan'm yüreği bur

kuldu. Petek'in Sakaryayı soru• 
fundaki derin manayı anlamıttı. 
Yayla kızı, babasmm parçalanıp 
kaldığı yerleri, belki de babasının 
kanlı hayalini görmek istiyordu. 
Samuel Benıusan'm gözleri öniln
de bir takım hayaller peyda oldu. 
Bacalarından dumanlar, pencerele 
rinden kalhane kıvılcımları 1açan 
fabrikalar. Çekiç sesleri, tecrübe 
atı9larının gümbürtüleri. Top fü
fek, bomba, süngü fabrikalan ... 
Sonra bu fabrikalarda çalıfaD bin 
!erce insanın usta başıları, parti 
tefleri... Bunlar masum itçilere 

(Devaım var)) 

1 



MiLLiYET PERŞEMBE 31 ACUSTOS 1933 

Rusya da AtletleriTnizin Aldıkları Neticeler 
Ruıyaya giden ıpor kafilemizle -

yahate ittirak eden atletlerimizin Rua
yanın muhtelif ıehirlerinde altı müsa
baka yapmıılar ve mütealı:ip tren yolcu• 
luldannın yorııunluğuna nazaran daiına 
muvaffak olmuılar ve Türkiye atletizmi• 
ni dost Rusyada çok müsait bir td<ild• 
tanıtmıılardır. 

Atletlerimizin Ruıyada elde ettilde
ri netice ve dereceleri tarih ve tehir ıı· 
rasile atağıya kaydediyoruz ı 

21 TEMMUZ - 933 - MOSKOVA. 
Moıko muhtelitiyle yapılan maç ne

ticeleri: 
100 m. Semih birinci dereceai 10 sa

niye 9-10 
200 m. Semih birinci dereceli 22" 

aaniye 6-10 •• 
Mehmet Ali ikinci dereceai 22 sani

ye 8-10. 
400 m. l\t!hmet Ali birinci dereceıi 

53 saniye 3-10 •• 
800 m. Besim birinci derecesi 2,6'' 

4-10 .. 
Yüksek atlama Haydar ikinci dere

cesi 1 m. 80. 
Birinci ııelen Ruı atleti 1 m. 855, at 

lamııtır. 

27 ı.t:MMUZ 1933 LENINGRAT 
Leningrat muhtelitiyle yapıl~ç 

neticeleri: 
100 m. Semih birinci, derecesi 10" 

saniye 9-10.. 
200 m. Semih birinci, derecesi 22" 

9-10 .• 
200 Mehmet Ali birinci, derecesi 23" 

Veysi, Lobord Disk atarken seyrediyor 

saniye 4-10. 
« 200 m. müsabakasına iıtirak eden 

Rus atletlerinin adedi fazla olduğundan 
iki ayn küme halinde koşulmuıtur.» 

400 m. Mehmet Ali birinci, derecesi 
52 saniye 9-10. 

800 m. Besim ikinci, derecesi 2,5" 
saniye 8-10. 

Birinciliği alan Rus atleti 2, 4" 4-10 
yapmııtır. 

Yükıek atlama: Haydar Ruı atletiy. 

l ı. 
\..t 11 t lllt 

Stade Nautİquc tlea Tourelleılde yapılan yüzme müsabakalannda dünyanın en 
iyi atlayıcılarından olan Kur:ıı, Simai ka ve Smith harikulade atlayqların· 

dan birinde ... 

le ayni irtifaı aştığı için her ikisi de bi· 
rinci sayılmıttır. Derece: 1 m. 70. 

30 TEMMUZ 1933 MO!SKOVA .. 
Rusya muhtelitiyle yapılan maç ne

ticeleri: 
100 m. Semih ikinci, derecesi 11" 

saniye 2· 1 O. 
Birınci olan Rus atleti de ayni dere

ceyi yapmıştır. Semih çıkışta geç kal
mıştır. Yarışın sonlanna doğru hasmına 
yetişmiş se de geçememiştir. 

200 m. Mehmet Ali ikinci, derecesi 
22 saniye 9-10. 

Birinciliği alan Rus atleti 22 saniye 
7-10 yapmıştır. 

Bu yarışta Semih üç batalı çıkıt yap 
tığından koıu harici bırakılmıştır. 

Mehmet Ali 130 metreye kadar başta 
gitti ise de sonlarda Rus atletine az bir 
farkla mağlup olmuştur. 

800 m. Besim altıncı, derecesi 2' 6" 
saniye 5-10 .. Birinci gelen Ruı atleti 
1' 59 saniye 9-10 yapmıfbr. 

Yüksek atlama: Haydar dördüncü, 
derecesi 1 m. 75. Birinciliği kazanan üç 
Rus atleti 1 m. 80 atlamışlardır. 

4 ACUSTOS 933 IVANOVO 
1 vanova muhtelitiyle yapılan maç ne

ticeleri: 
100 m. Semih birinci derecesi, 11" 

saniye 3-10 •. 
400 m. Mehmet Ali birinci, derecesi 

55 saniye 1-10. 
800 m. Besim birinci, derecesi, 2' 

11" 7-10 .. 
Yüksek atlama: Haydar birinci, de-

recesi 1 m. 70.. 
c Hava çok soğuk ve pıst çamurlu 

bir halde olduğundan dereceler düşük 
olmuıtur.» 

8 AGUSTOS 933 GORKI 
Gorki muhtelitiyle yapılan maç ne

ticelen: 
100 m. Semih birinci, derecesi, 11" 

saniye 1-10. 
400 m. Mehmet Ali birinci derecesi, 

54 saniye. 
Yüksele atlama: Haydar birinci, der

recesi 1 m. 75. 
cMüsabakalar esnasında hava soğuk 

ve rüzgarlıydı.» 

13 ACUSTOS 1933 HARKOF. 
Ukranya muhtelitiyle yapılan maç 

neticeleri: 
100 m. Semih birinci derecesi 11" 

saniye 2,10. 
Semih iki gündenheri rahat11z oldu

ğuna rağmen yarııı kazanmağa muvaf
fak olmuıtur. 

400 m. Mehmet Ali birinci, derecesi, 
52 saniye 3-10. 

Y anş çok çetin olmuı, Rus atleti son 
metrelere kadar başta gitmişse de Meh
met Ali kuvvetli bir 6itirişle bir metre
lik bir avantaj almış ve yanşı kazanmq 
tır. 

800 m. Besim ikinci derecesi 2' 7 sa. 

Dünya ağır 11ıklet bolu fCITnpiyo nasını kazanan Dev Carnera mını 
mini bir yavru ile konufurken. Bu resim Carneranın bütün vücudu

nü gayet vazıh bir surette göstermesi itibarile '°k enteresandır. 

birinci gelen Rus atleti çok gÜzel bir ko 
ıu yapmıf ve mesafeyi 2' 3" de katet

miştir. 
Yüksek atlama: Haydar ve iki Ruı 

atleti 1 m. 75 aşarak üçü de birinci ol
muılard'ır. 

Atletlerimizin her hafta Ukranya 
mubteıitile yaptıklan maç çok çetin ol· 

muıtur. Ukrayna atletleri bu müsabıoka.
lar için bir aydanberi kamp hayab y-

mıtlar ve çok iyi hazırlanmıtlardı. 

Bu ıuretle çok büyük muvaffakiyet

ler kazandıktan Rusya seyyahatlerini 
de atletlerimiz Horkaftaki son müaaha 
kasile tamamlımut oldular. 

1 Amerikan atletleri 
F ransada da galip 
Fransızlar yalnız 3000 met· 

reyi kazandırdılar 
Amerikan atletleri Fransada 

kottular. Amerikan mili -kibini tem• 
sil eden sekiz atlet bir silindir gibi 
Avrupa atletizm illemlni ezip geçiyor
lar. Son Fransa maçı da buna ııü• 
zel bir misal olmuıtur. Cunnighaın, 
Metealfe, Laborde, Fuqua, Anderson, 
Moriu, CluskY, Spitz'den te~ekkül e
den bu ekip fevkalade bir terait ıJ. 
tmda maç.lannı yapıyorlar ve hemı•n 
hep&lni ka2:amyorlar. 

Fevkalade bir ıerait ıudur. Bu at
letler, bütün turnuva esnaıında hiç 
entreneman yapmadan programlann• 
da bulunan her ıehirde maçlanru ya
pıyorlar ve hemen öteki tehire har ... 
ket ediyorlar. Kafileleri iki menacer 
ve aekiz atletten müteıekkildir. 

Son Fransa maçında, da bu atletler 
yanımıılar ve yalru,. üç bin metreyi 
kaybetmiılerdir. 

Fransız takımı milli forn. a altında 
çıkmamıftır. Fakat Amerikalılarla 

kartıl&f&D. Franaı2: ekibi Fransız mil
li takımım teıkil eden elemandan te
ıekkül etmiıtir. Bunlann içinde, ilk 
defa olarak bir Tüı-k te bulunmuş, 
ve Amerikalılarla çarpıımııtır. Bu 
Türkün ismi Veysidir. Veylİ lstanbul
da iken, ııiille atma Türkiye pr.tpi· 
yonluğunu kazaDIDI§ ve son z•.ı
ıarda gülleyi 14,14 metreye ıı.~ - °< 
Balkan rekorunu iki santim a~a 'i-ıı .-.a 
kadar atmııtrr. Veysi Frans· ' l- ,,., 
lübe girmiı ve o kulüpten ıcçiler 'k 
üç en iyi atlet arasına kabul edilmif
tir. 

Fransız • Amerika atletizm, maçı 

Jean Bouia stadında, yapılmıf, ve A
merikan atıletleri, üç bin metre müs
tesna bütün diğer müsabakalan ka
zanmıflardır. Bu müsabakalarda bil
haaaa nazandlkkati celbeden yüksek 
atlayıcı Spitz olmuıtur. 

Ditçi mektebi müdavimi olan bu 
ııenç, tam•mile kendi.ıine has bir sitil
le atlayıf yapmıf ve 1,96 metreyi ko
laylılda ııeçmiıtlr. Veyıi meıhur La
bero ile diık atmıf, ve tabii olarak on 
dan ııeri kalmıfbr. Ancak bu gene 
bir muvaffakiyettir. 

Veysinin bu maça ittirik etmit ol
ma11 kendi atletizm kabiliyetini tak
viye etınif ~umdan dolayı, çok 
karlıdır. Veyıiyi tebrik ederiz. 

30 Ağustos zafer bayramı bertarafta coşkun tezahüratla tesit edildi 
(Başı I inci .ahilede) 

yazıt meydanına gelmiıtir. Resmi ge
çide iıtirak etmek üzere toplanan 
Harbiye, Heybeli Deniz ve ihtiyat za
bit mektepleri ile Maltepe ve Kuleli 
askeri liseleri, efradı, Oniveraitenin 
iç avlusunda yer almıılardı. Meyda
nın ortasrna bir kürsü konmuı, aöyle 
necek nutuklann, dinlenebilmesi için 
radyo tertibatı yapılmııtır. 

Askeri merasime, tam saat on bu
çukta Kolordu kumandanı Şükrü Na 
ili Paşanın huzurile baılandı. Sert bir 
ses ''Hazırol !" kumandaıını verdi. 

Şükrü Naili Paıa, Vali Muhittin B., 
yeni terfi eden paşalar ve erkinı har· 
biyesi refakatinde olduğu halde, Mer 
can kapısından girerek Hazırol vazi
yetinde selima duran kıt'aları teftişe 
ba1ladı. , 

Şükrü Naili Pata, ilkin Harbiye 
mektebi talebesinin önünde durarak: 

- Merhaba! diye hitap etti. 
Yannın zabitleri mukabele ettiler: 
- Merhaba Paoaml 
Bundan sonra Şükrü Naili Paıa, 11 

raoile Harbir.e. ihtiyat zabit mektebi, 
askeri deniz, Maltepe, ve Kuleli ag.. 
keri liselerile kıt'alan tefti• etti. 

Kolordu kumandam, her kıt'anm 
önüne geldikçe o kıt'anın muzikası ta 
rafından selam havası çalınarak se· 
lamlanıyordu. 

Askerin teftiıi bittikten sonra, po· 
lis, belediye memurlan, itfaiye, ve 
Milli Türk Talebe Birliği bayrağı al
tında toplanan Onivenite talebesi 
tefti§ edildi. 

Bundan sonra, Şükrü Naili Pata, Va 
li Bey ve diğer pa0alar ve askeri er
kan kürsünün etrafmda toplandılar. 
En kıdemsiz zabit dördüncü alay mÜ· 
lilzimlerinden Şükrü Bey, kürsüye 
çıkarak çok heyecanlı bir nutuk ıÖy· 
ledi. 

Şükrü Beyin nutku 

Şükrü Bey nutkuna: 
''Kumandanlarım; 
Sizler ki yüzünüzdeki her bir çiz

gi ve zaferin nipneıidir, o niıaneler 
ki, yanrun zaferleri için bize itimat 
telkin eder." 

"Arkadatlarnn: 

30 Ağustoı zaferi ile sonu gelen 
Başkumandan muharebeıi, harp sa
nabnm dünya durdukça ayakta du
racak bir eseridir. Bize ve bizden son 
raki nesillere en büyük bir derı ve ör
nek olacak bu muharebe, yalnız bi-
2:İm tarihimizde değil bütün medeni 
IDemleketlerin harp tarihinde hayret 
ve hayranlıkla yer alacak bir eser
dir. 

Arkadaılarım; 
Bir kol teıkil eden bu ınücadele

nin, istiklal mücadelemizin kısa bir 
tarihçesini yapacağım. Bir çok haris 
em.el sahipleri Türk milletine ve istik 

sevdasına dütmüılerdi. Türkiyenin 
verimli topraklarına rahat rahat yer
leımek, oradan nimetlenmek istiyor
lardı. Fakat bu mübarek topraklann 
sahiplerini, onlann göynünde yatan 
arslanı ve kanındaki cevheri hiç he
saba katmamışlardı. 

Büyük harbin sonu bu fırsat düı
künlerine it batına geçmek için yeni 
bir itaret oldu, ondan evvel parça par 
ça erittikleri Türk vatanının lokmala 
rı tatlı gelmiıti, son ka.lan parçayı da 
yutmak için adeta çan çalınıyQrdu. 

Hep birden geldiler, bağrımıza bas 
tılar ve ağızlannı açblar 

Fakat efendiler: 
Bu son lokmalar çok sert geldi, her 

hamlelerinde bir dişleri kınldı , böy
lelikle teker teker çekildiler, fakat 
en sona kalanın bu sert parça ditini
değil ha,ını da ezdi. 

Efendiler; 
Türk milleti çok mütehammil ve 

çok sa.hindir, onu idare eden eller onu 
zebun ve aciz bıraktıkça her yediği 
darbeyi sükunetle kartıladı, fakat bu 
sabrın da bir derecesi olacaktı, nete
kim bu aükUnet devam etmedi sil
kindi, onu ba~layan ellerden kurtul
du, kendi kendine onun benliğini İa· 
de edecek ve onun cop.o gayretine yol 
açacak eller ve başlar aradı ve buldu 
bu başların idare•bde köpürdü, kük
redi. 

Ona ne du~yorsun diyenlere, işte 
buradayım dedı ve vatanın dört bir kö 
ıesinden saldıran düımanlara kartı 
cephe tuttu. Yer yer müdafaalar ve 
toprak mücadeleleri başladı .. 

Arkadaılarım; 

Münferit Jc.~vvetlerin her zaman 
ezilmesi değitmiyen bir kaidedir. 
Türk vatanı ve Türk mi!letinin bu ka 
ideye rağmetmek i.temiy-;:ı Ulu Gazi 
bu parlayan ateşlere bir mihrak nok
tası yapb ve her mücadeleyi bir elden 
idare etmek esasını kurdu , bu nokta 
ve bu eaaa tayin ettikten sonra mun
tazam bir ordunun bu derde deva ola 
cağını hepift,lize anlattı ve bu genç 
ordunun teıkiline baslandı, çok geçme
den her teYi yok edllmiı, periıan edil 
mİJ eski bir ordudan yeni, genç ve 
taze bir ordu vücude gelmiştir. 

Bu ordu daha teşekkülü anında bi
rinci lnönü, biraz kendini topladıktan 
sonra ikinci lnönü, daha olgunlaıınca 
Sakarya muharebelerini yaptı ve ı,.. 
prdı. Onun ktımali büyük zafere can 
ve vücut verdi. 

Arkadatlarnn; 
Şimdi o büyük zaferin neticelerini 

yaııyoruz. Dünyanın devletler manzu 
mesinde hür ve kuvvetli bir devlet bu 
lunuyoruz. Ordumuz bakınız. istediği 
miz kuvveti, istPrlİ~imiz sil8.hla tec· 
hiz etmetkeyiz. Diletli~imiz yerde ı;.. 
zım olan kuvveti bulunduruyoruz. lk 
tısadi ve sınai sahava b"'krnız . . Her 

yapacak vaziyetteyiz. Kendi toprağı 
mızın mahsuUerlni dünya iktısadiya• 
tının bağları müsaadesine göre dışa
nda satabiliyoruz, sattığımız aldığı
mızdan daha üstündür. Velha11l boy
numuz dik, alrumız açık mes'ut bir mil 
let olarak yaşıyoruz, hiç bir nimetle 
mükayese edilmiyen istiklalimize, ben 
liğimize sahip yüce bir cümhuriyet 
halindeviz .. 

Efendiler; 
10, 15 yıl evvelki kara günleri 

bilen ve habrlıyan bizler için bugün
kü açık ve nurlu günler ne büyük bir 
nimettir. . 

Bütün bu güzel şeyleri, onu yara 
tan zaferin 8ıniri Ulu.,O.aziye ve büyük 
milletin şerefli ordusuna borçluyuz. 

Harbi hazırlamak bir ilimdir, fa
kat onu yapmak büyük b;~ sanattır. 
latiklAI hllrbi m"harebecilik SRnatı
nın bir şaheseridir, bu eserin yükAPk 
d~hisi, memlekPtimizin nurlu evlidı 
Büyük Gaziye binlerce şükran!' 

Şükrü Naili Paşanın nutku 

Şükrü Bey, nutkunu bitirdikten son 
ra, Kolordu kumandanını ve diğer ku 
mandanları selamladı. Şükrü Naili 
Paıa, Vali Bey genç ve ateşli zabiti· 
mizi tf'brik ettHer .. Bundan sonra Şüli 
rü Naili Pa,a kürsüye çıkarak, fU 
nutku söyledi: 

"Arkadaşlar; 

istiklal harbi o büyük savaıtır ki 
çoğumuz, içinde bulunduk. Onu ka
zanmak uğurunda kanlarımızı, esirge 
medik. O harp, ordumuz için çetin bir 
imtihandı. Yürekli ve ıuurlu ordumuz 
o imtihandan zaferle geçmiştir. Bu 
gün zaferin on birinci yıldönümüdür. 
Bayramını"' kutlu olsun arkada§lar. 
Milletimiz Türk milleti dünva yaratı· 
lalı hür yaşllya gelmiştir .. Tarihlerin 
yazdığı karolardan daha önr.eleri bi· 
le devlet kurulmuştur. Nice milleti 
asırlarca kendi yasası ve türesi içine 
almış, idare etmiş. nice cemiyetleri ve 
cemaatleri medenile,tirmiş, doğudan 
batıva kadar eski dünyanın her yanı 
na ün salmıştır. Yabancı salgmı neyi 
hesap etmişti? Böyle yüce bir varlığı 
yok etmeı!:i mi? 

O varlıiın yaratıcı eli ail8.hsız hıra 
kılmakla ..\icsüz kaldı mı idi? Onun 
içindir ki istiklal savaır Türkün yaıa
ma11ndan başka bir hesabın doğru o.1 
mıyacağını göstermiı, bir yüksek na· 
mus müdafa11dır. 

Bu müdafaa milletin benliğinden 
doğdu, fakat bu çoşgunluğu başıbot 
bırakmak onu söndünnek demekti •. 
Bu harbin tarihçesini anlatırken genç 
zabit arkadaşımızın dediği gibi bölün 
müş kuvvetlerin ezilmesi nasıl mukad 
derse başsız ve idaresiz kalan milli 
bir çoşeunluiun söndürülmesi de o ka 
dar muhakkaktır. Ne mutlu ki Türk 
milletinin çoatl'unluiuna Gazi a-ibi bir 

ve idareıi altında teıkili.tla§&D yurt 
çocuklan onun gösterdiği yoldan yü. 
rüdüler. Zafer kazandılar, iyi günlere 
kavuıtuk. Arkadaılar. 

Dahi bir baıkumandanın en imre
nilecek askeri ancak Türkün gözü 
yılmaz, gücü ammaz Memetçiği ola· 
bilir. Memetçiği sevgi ile anarken onu 
yetiıtiren bilgili ve imanlı Türk zabit 
ve kumandanını da sevgi ile selilmla-
rım. 

Böyle bir kuvveti en doğru ve en 
gü.~eı kullanarak milletine şan ve sa 
adet yolları açmıı olan Gazi bu top
rağın öz çocuğu, bu ordunun bat de .. 
ğeri, bu milletin de yüksek dahisi Ga 
zi senin büyük adını taşıyan bu kut
lu günde senin önünde ıaygı ile bat 
eymek vicdarumm ıerefidir. 

Arkadaşlar: 
Yurdumuz müstakil kalsın diye o .. 

nun her huca ~ına temiz kanlarını er
kekcesine dökmüş mübarek ıehitleri
mizin yÜce ruhla.nna rahmet dilerim!' 

Tribünde •. 
Alkışlar, Üniversite meydanında U· 

ğultulu seslerle devam ederken muzi 
ka istiklal marşını çalmağa batladı. 

Büyük bir heyecan içinde dinle
nen marş bitince geçit resmine baılan 
mak üzere Oniveraitenin cümle kapı-
11 önüne konulan tribüne gidildi. Tri 
bünde mebuslar, hüki'imet erkanı bu
lunmakta idiler. Şükrü Naili Pata ile 
Vali Muhittin Bey de tribündeki mev 
kilerini aldıktan sonra, geçit resmine 
baılandı. 

Harbiye mektebi, aert ve metin a
drmlarla ilerileyerek en öne geçtiler. 
Harbiyeli, iht~vat zabit D)ktebi. ve 
piyade, istihkam, levazım ta.lebesi ta 
kip ediyordu. Bundan sonra, temiz kı 
yafetleri ve çevik vücutlarile Deniz li 
sesi , Kuleli, Maltepe askr,ri liseleri 
gencleri geçtiler. 

Nihayet batta süvari olmak üzere 
11rasile Topçu ve piyade kıt'alan ser 
best ve muntazam yürüyü§lerile geçit 
re.6mİne İştirak ettiler. Bundan sonra, 
polis kıt'alan , polis ve belediye zabı
ta memurlannın teıkil ettikleri müf
rezeler Darünafaka ve diğer mektep· 
ler talebesi, izciler ve itfıtiye efradı 
geçtiler. 

Beya%1t meydamnda omuz omuzu 
aökmez bir kalabalıl< tetkil eden halli 
resmi geçide İttirak eden kıt'alanmızı 
çılgınca alkıtlıJ'Or. "Yatayın 1. V aro
lun !,, sesleri ortalığı çınlatıyordu. 

Bazı ihtiyar kadınlar bu heybetli 
man2:aradan cotarak gö,.yaşlannı zap 
tedememi,lerdi. 

Bu aeferki 30 :Ağustoı bayramına 
Milli Türk Talebe Birliği de kendi 
bayraklan ı.Jtında lıtirak etmiterdi. 

Resmi geç'/'e ittirak eden kıt'alar 
Beyazıt, Divanyolu, Belediye, Sultan
met. Alemdar, Salkımııöğüt, Sirkeci 
ve Köprü yolunu takip ederek Taksi-

Alay köprüden geçerken, Seliml
ye ve Beyazıt m~ydan!anndan 21 er 
pare top abldı. Limanda bulunan ge
miler, düdüklerini çalarak Türk ordu 
aunu aelilmladılar. 

Güzergahta, toplanan kalabalık 
halk kütleleri tarafmdan ıiddetle al
kıılanan alay bu suretle yoluna de
vam ederek Şiıhane ve Taksime ka
dar gitti. Beyoğlu lstiklil caddesin
de kıt'alarımızı alkıflamak için büyük 
bir kalabalık toplaDIDifb. 

Alay Taksime gelince dağıldı ve 
kıt'alar kıflalanna avdet ettiler. Bu 
suretle saat 13 te merasime nihayet 
verildi. 

Ankara' da 
ANKARA. 30. A. A. - Büyük zafer 

bayramı bugün coşgun tezahürlerle kut 
1ı.ılarunıştır. Resmi daireıler lra(ıarunış, 
her yer bayraklarla süslenmiştir. 

Merasime sabah saat aekiz buçukta 
baş.lanmış ve bu saatte sarıkışlada, fm-ka 
karargahında dokuz bu911kta da büyük 
erkaruharbiye<le tebrik merasimi yaıpıl
ınıştır. 

Saat 10,30 da geçit resmi M1hasmda 
merasim başlamıştır. Bu merasimde miJ... 
l! müdafaa Vekili Zekai Bey ve büyük 
erkamhaıtıiye zeiai Asım Paşa, şehri
mizde bulunan diğer biLumum erkan ve 
ümerai askeriye, zabitan ve binlen:e 
halk hazır bulunmuştur. 

Alayın en kidemsiz bi:r zabiti ve bun
dan sonra fırka Liva kıwnaOOanı mira
lay Tevfik ve Halk.eri namına Haşım 
beyler tarafından Wrer nıuıtuk SÖ)"len
miştir. Büyü bir geçit reıımi ik merui
me nihayet verilmiştir. Geçit ICSmine 
piyade , süvari ve tıoıpçu, jan.damıa kı
taatı ile iki tayyare filoıııu ve ayrıca 
bir temsil alayı iştirak etmiftir. 

• OyJe.den eonra saat on altıda lıalkevin 
de mc:rasim yapılmıştır. Burada baş· 
kumandanlık meydan muharebesini ve 
o günün hatıralarını anlatan hitabeler 
söylenmiş, şiirler okunmuı ve bic piy.,. 
tıemsil edilmiştir. 

Gece saat yirmide büyük bir fener a
layı ve bahçelerde tayyare cemiyeti 
menfeatine muhtelif eğlenceler tc.rtiop 
edilmiştir. 

" Şehir ba~tan başa ışık içindedir. So 
kaklarda bayram aevinci ile, coşgun 
bir hayat ve hareket görülmektedir. 
Halk, kendisine yaşama ve istiklal hak
Jarıru kazandmın büyük zafer günllnll 
anim! tezhürlerle k:utlnlama&a devam 
ediyor, 

Zonguldak' ta 
ZONGULDAK, 30. A. A. - 30 ağw 

tos tayyare ve zafer bayramı emaalıiz 
tezahürlerle kutlulandı. 

l:unirde yedi tayyare 
lZMIR, 30 (A.A.) - Bugiln tay

yare ve Zafer bayramı olmak müna
aebetile tehir battan bata donatılmıt. 
resmi ve buıusi müeseısat ve bilU
mum mesakin, kara ve deniz nakil va 
artalan bayraklarla süı1enmi,tir. s~-

bah!eyin saat 8 de Seydiköy tayyare 
kararglhmda yedi tayyaremizin ad 
konma merasimi yapılmııtır. Bu yedi 
tayyareden dördü lzmire ait olup i
simleri: İzmir - Karııyaka, İzmir • Bur 
nova. İzmir - Tüccar ve esnaflan ve iz 
mir - Recberleri, üçü de ait olduklan 
kasabalara niabetle Cine, Sarayköy, 
Manisadır. Ad konma merasimine iz. 
mirden birçok zevat iftirak ettiği gi
bi, Cine, Sarayköy ve Manioadan da 
heyetler gelmitıir. 

Turgutlu'da 
TURGUTLU, 30 (Milliyet) - Za

fer va Tayyare bayramı parlak ol
muttur. Gece fener alayı tertip edii
miıtir •• 

Jandarma 
Terfi listesi 

(Başı I inci şaJıifede) 
hamam J. BI. K. izzet, Kalpazan J. BI. 
K. A. Rıza, Muğla V. J. K. V. 1. Ce· 
vat, Bat J. BI. K. Hüsnü, Gümütane 
J. BL K. Mümin, Ordu kıta stajında 
Sabahattin, Ordu kıta stajmda Niyazi, 
Ordu kita stajında Tahsin, Ordu kıta 
stajında Sadık, Ordu kita stajında 1, 
Hakkı, Mutki J. BI. K. A. Rıza, Kars 
V. J. K. V. Kenan, 2 ci J. mnt. K. Mül 
baki Necmettin, Bolu V. J. K. V. Ke
mal, Ordu Kita stajtnda Sıtkı, Ordu ki 
ta ıtaimda Abdülkadir, Ordu kıta sta
jında Tevfik, Ordu kıta stajında Kad. 
ri, 1 d J. mnL mülhaki Nazmi, Erde
han J. BL K. Rauf, Of J. BI. K.. Kema· 
!ettin, Beypazan J. BI. K. Nihat, Eruh 
J. BI. K. Şükrü, J. U. K. mülhaki Sa
lih Beyler. 

Yüzb<Jft/ığa terli edenler 
Ordu kıta stajında birinci müli.znn 

Sabit, Talat, Salim, A. Rıza, Hilmi, 
Haydar, Naci, Remzi. M. Nasuh, Nec. 
det, Turgut, Kamil, Nuri, Kadri, A. 
Sıtlo, Rifat, Mansur, Asım, Suni, Tev
fik, Necmettin, Kemalettin, Abdülkadir 
iM. Fuat, M. Ali, Malik, M. Fehmi, 
M. T'evfik, M. Vefa, M. Ali, Fatih, Sa
dettin, Sami, Nevres, Basri, Sadrettin 

Halil, Cemalettin. Şerafettin, Sami, 
Fikri, Hilmi, Şerif, Nefi, Nihat, Rüıtü. 
Refik, Vebbi, Veciiıi, Vefa, Şevket, Salo 
ri, Ali, Mustafa, Hakkı Şemsettin, Ke
rim, Zeki, Cemal, ~. Sırn, Rıza, 
Malik, Muzaffer, Vahit, Hamdi, Nüzhet, 
Cemal, Hilmi, Hamdi, Mılıir, Faruk, 
Ziya, Cemal, Salihattin, Ali, Nedim, 
Pertev, Galip, Naki, Hidi, Nedim, M ... 
hittin, Ethem, Nedim, Tevfik Beyler 
yüzbaıılığa terfi etmiılerdir. 

Ordu kıta stajında bulunan ikinci 
mülizımlardan Hikmet. Vahap, Emin, 
Rıza, Hakkı, Hulusi, Dursun Beyler de 
birinci müli.zımlığa terfi etıniılerdir. 

Altıncı sınıf hesap memurluğuna t.., 
fi edenler: 

Kazım, Hakkı, Ali, Hilıni, Muhtar, 
Yesari, Sabri, Mehnııet ve Emin Bey• 
lrr. 
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DÜn İstanbulun üç tayaresine ad kondu 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

balarla gelerek iştirak etmişler, merasi
me menıur olan zevat tarafından kar .. 
ıılanarak ad takılacak tayyarelerin ba
t•- geç.irilmiılerdir. 

Sivil tayyare mektebi müessis ve 
müdürü tayyareci Vecihi Bey de me
nsime biri çift diğeri tek satıhlı iki 
•pol' tayyaresile İftirak etmiıtir. 

Ad taksi- merasiminde bu sene 1 
ııörülmemit derecede kalabalık bir halk 
lıütlesi hazır bulunmuıtur. Merasinı 
ııaat 4,30 da baılamıı, evvela bando ta
rafından Utildil IDllJ11 pılmmıı, sonra 
tayyarelerin yanma gidilerek isimleri
Dİıı üzerine örtülen bayraklarımız kal
*"11111f, budan sonra nutuklarm okun
-sma lıqlanmııtır. 

Galip Bahtiyar Beyin nutku 
Evveli Bakırköy halkı namma Ga

lip Bahtiyar Bey hülasaten ıu nutku 
olrumuıtur ı 

cYurltaflar; 
Halkçı Türk cümlıuriyetl kuvveti

ni nuıI ıı.Jktan alına, müdafaa n11-
talarmm en mühimmi olan hava kuvvet
lerini çoğaltmak, tayyareler tedarik e
dip onu kahraman ordumuza hediye et
mek gibi yÜce mübarek bir vazifeyi bu 
suretle millete vermiıtir. Bu vazife 
hallon en büyük kudret kaynağı, Türk 
cümlıuriyetinin prensiplerinin en yük
sek delilidir. Sev elli Türk elinin ebe
di fBDlara layık olan ıu güzel Türk 
yurdunun bütün mukadderabna, baya
bna ballmnızı da candan alakadar et
mek cümhuriyetin büyük gayelerinden
dir. 

Türk cümhuriyetini kuran, tarkta 
parlak bir inkılap yaratan Ulu Gazi 
Türklerin bu yüksek vazifeyi tamamile 
bqaracaklanndan emin idiler. Billet
te bulunan yüksek duyl[Uları, kabili
yetleri berkeıten çok takdir buyunmq
tu. 

Bugün memleketlerinin selametini 
düşünen devletler için tayyare kuvve
tinin ikmali milli müdafaa programla
nnın bafmda ıeliyor. Y ardun selime
tini her teyden önce tutan Ttlrkiye c;;
huriyeti ordusunan kudretini arttır

mak ~in tayyare kuvvetini Türklüiün 
ııeniı mukadclerabna layık lıir hale lı"" 
tirmelı: üzen bütün kuvvetini aarfedi
yor. Artık lıqmwıı ııöldse ı..Idırchiı
nm: Yakit acu buc:aiı bulaıımıyan en-

. afuldara ferahla emniyetJe Iı.ı.alıili-ıım • 
riz. 

Efendiler; 
Kazamız fİmdiye kadar tayyareye <>

lan alikaamı samimiyetle ııöstermiı 
933 senesine kadar 29108 lira t..ı-nl 
otnıiıtir. Vakıa ha para p,.-in bil
yüldüğiine ııöre dlbr. S.. sllıi ianel... 
de azlık, çokluk ehemmiyetli ise de MY

gi ve muhabbet daha ehemmiyetlidir, 
Kazamız için tayyare ötedenberi 

bir an'aneclir, Nasıl tarif edeyim, tay• 
yare Bakırköyünde bir JalllJ'lt lilzumlı
dur Naatl olmasm lıi.. Ta11areleri
zi idare edecek, onlan elıedl fllll "" -
fer ufuklarma uçuracak olan ı..ı.r-n 
tayyarecilerimizin bir kıammı yetifô
ıen muhterem tayyare mektebi lı:aza
mızda bulunmaktadrr. 

Mekteplerine giden ~ 18• 
babın pembe alsleri içinde laınaUanna 
daha ufuktan yeni beliren ııüne9ten 

bir parça nur alarak, tailmlerlni yapan 
tayyarecilerimizi ııörlirler, yollannda 
dururlar, bepaini tanırlar ve onlara al
lnılarlar .. Yüreklerinde hakiki bir tay-
1areci ruhu yatar, bütün taJJare tabir
lerini, sözlerini bilirler. 

Ey Bakırköy tayyaresi; 
Sana yalnız imzamızın adını vermJ: .. 

yoruz. Bununla iktifa etmi:roruz. Bü
tün kalplerimizi memleketin tealisi için 
yüreklerimizden fıtkıran emelleri senin 
kanatlarına konduruyoruz. Bütü temen
nilerimizi, iş tiyaklarmuzı seni ufukla
nmızda uçuracak olan bhraman ku
-ndanma yoldaş veriyoruz. Sen ve ar
kadB§lann, ordunun önünde afer yolu
nu gösteren Türk doğanlan gibi Tür
kün ilerileme ve medeniyet akımnda 
ona tan yollarını ııöater .. Tiirkün önü
nü sana annağan veriyorum. Onu al ta 
güneılere kadar yükselt.• 

Rilat Beyin nutlra 
Galip Bahtiyar S.yden aoara Betik

taş kazım naıruna Rifat Bey ıu nutku 
aöylemiıtir: 

«Biz Betiktatldar bugijn sevinç ve 
heyecan içindeyiz. Çünkü lllı: olarak 
bugün Betiktat iomi ııöklere yükseli
yor. 

Bizlere heyecan ,._. bu bayramı 
lnıtlularken ıüpbeaiz bizim kadar se
vinç duyan Beksrköy ve Kiiçükpazarlı 
ntandatlarm11zı da .... dan tebrik ede
riz. 

Efendiler, bütün tıırilı, milletler ara
sında olap biten kaYgalan, maharebel&
ri yazar. l>etMlıilir ki mubanbo insan
larla beraber cloiınuıtur. Aradaki za
_,. faatlalarnu hesap etnMzsek buııü· 
ne kadar arkası keailmemittir. Bu aa-
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ltaan: G. de laFOUCHARDİERE 

Kızı .ı. ı.n bu .....ı. bunu takdir 
MelıiJecek bir metkide idi. 

Sonra daJıım bir taYırla il.ive etti: 
- Ah, ne olur, bir gün ba kadım 

annene bir çattrrabilaem.. Ne hot 
bir ıey olacak bilir miain? •• 

Bunun üzerine uslu bir çocuk ııibi 
kendini Mariette'e bağlatb. 

Mariette odaya dönünce Kont Ce
-plarma atef geldiiini biuebnit. <>o 
nun için bu ihtiyat tedbirine Jüzum 
ııörmüttü. 

Estelle kendini lıötlriin kapıaında 
bulunca otomobile atladı,doğnı Saint
Cloud polis karakoluna çekti. Mese
leyi olduiu ııibi komisere anlath. 

vaşlarda muvaffak olanlar harbe harp
ten evvel hazırlarurut olan milletlerdir. 

Biliyoruz. harp, insanlık için bir 
afettir. Fakat bu, öyle Lir afettir ki, 
kendisine kartı koyan, göiüs ııerenle
ri değil, daima korkan ve kaçanlan ya
kalar ve ezer. 

Biz Gazi devrinin çocuklan için bu
nun misalini tarihin eski devirlerinde 
aramağa bile lüzum yoktur. Kendi ha
yatımızda biz.zat görüp ııeçirdiğimiz 
hadiseler, bilhassa istiklal harbinin d<>o 
ğurduğu neticeler, müstakil ve müref
feh yaıarnak istiyen bir milletin her 
vakit harbe hazır olması ve harp af.,. 
tine harple mukabele etmesi bir zaru
ret olduğunu filen İspat etmiıtir. Harp 
yangmı, yalruz kanla söner, kaçmak ia
tiyenler yanmaia ...tıkiimdur. 

Rüknettin Beyin nutku 
Rifat Beyden sonra Küçükpazarlı

lar namma Fuat Bey tarafından ayni 
mealde bir nutuk irat edilmit, bu nut
ku da Rüknettin Beyin hülaaa ettiği
miz ıu nutku takip etmiıtir: 

"Cihan harbinden sonra memleke
timizin bütün varl.ğmda hasd olan e
lem ve iztıraplan, ebediyyen aydınlan 
mıyacak ııibi gözüken karanlıklan )'il" 

tan zaferin yıldönümündeyiz. 
Büyük zaferin, hiç unutulmıyacali 

ninelerden torunlara, torunlardan ne
sillere intikal edecek nurlu ve ateıli 
Lahraaı önündeyiz. BugÜnün; mermer 
den, ta9tan, çelikten abidesi olabilir. 
Fakat onun en büyiilı abidesi, bizim, 
neoillerimizin nıhundadır. Madde ola 
rak içine yalnız tehitlerin kanı, yetim 
!erin ııözyafı kanpnıf, nıhumuzun 
heyecanı karıııında o günü, o sünün 
kahram;.nlarmı yadediyonız: O gÜ
nün ıebitleri ; sizlere bin minneti o 
gijniln gazileri; sizlere bin tükran ! o 
günün yüksek deha11 Büyijk Gazi aa
na bin tazim l 

Aziz arkadaılar! 
Cümhuriyetin az zaman içinde mem 

leketin ve halkın kudret ve aelimeti
ne ait her husıuta büyük hareket ve 
muvaffakıyetleri var. 

Ehemmiyeti gÜnden giine artan, 
timdiye kadar almıt oldufu sürat ve 
lnlôtafa göre ileride ihraz edeceği 
ehemmiyetin dereceol ııözüken tayya 
reciliğin, memleket itleri arasındaki 
mevkiini daima ııözönünde bulundur
mak lazundır. 

Kurulduğu gijnden beri üzerinde 
alclıfı vazifenin ehemmiyetine yiilı
seklltlne inanarak mütemadi faali
yetler göateren, muayyen, müıbet he 
defler takip eden Tayyare cemiyeti bal 
km yijkak duygusuna tercüman olma 
ğa, halkın bu emanetini daima ııayeye 
uygun kullanmağa çalıımaktadrr. 

Göklerin hududu olmadığı gibi 
ta11are filosunun da belki adedi yok 
tur. Mehdi olan, müntehaaı olmıyan 
bir yol yijrüyonız. Nibayetaiz bir ih
tiyaç, nibayetaiz bir vart.k ile karfı
latıyonız. demektir. 

Bütün milletlerin müsabakaya kot 
tuklan bu yolda milletimiz hiç ııeri 
lı:almıyacakbr. O Türk milleti ki ba-
i'liseerin hakikatini, ititerek, uzaktan, 
değil, bizzat ııörerek ve içinde bulu 
narak anlamııtır. 

Türk tayyareciJlfinin illi gÜnÜn· 
den beri; Tatammızm geniş ufuk.Jarm 
dan içeriye düıman sokmamak, Üze
rine titredikleri topraklannnzı yaban 
cıya çiğnetmemek için kahramanlık
lar ııösterirken, yahut buna hazrrla
ıurke!! ebediyete intikal eden aziz tay 
yare ıehitlerini hürmetle ananın. 

Muhterem tayyareci karde"1erimiz 
Sizlere seli.metler ve muvaffakıytler 
dileyen, bütün bir milletin göynüdür. 
Ve biliniz ki dolaıbğmız ııökter, bu 
dileklerden ve sizin cesaret ve kahra 
manlıklannızdan daha yüksek deiil
dlr." 

T ayyarelerimizin UÇUfll 
Rüknettin Beyin nutkundan sonra 

halk arasından bir zat bir 9iir intat 
müteakıben yeni ta11arelerimlz ve 
meruime ittirak eden Vecihi tayya • 
releri uçuf yapıru"1ar, renıarenk ro
zetler atmıtlardır, Yalnız Bakırköy 
tayyaresinin motöründe küçük bir in 
za vukua g<"Jldiği iç.in bu tayyaremiz 
biraz teahhilrle havlanmıttıT .. 

Tayyarelerimiz lstanbul semalan
nm her tarafını dolqbktan sonra tek 
rar Y e9ilköy tayyare meydanına in
mislerdir. 

T ayyarecüere felırin hediyesi 
Yeni tayyaremizin pilotlar1 Arif 

Hikmet, Hüseyin, Bürhan ve raıtılan 
Vehbi Can, Fazıl, Nimet BeyJere şehir 
namına birer halı hediye edilmit ve 
UÇUf bittikten sonra hu hediyeler me 
ruimle verilmi9tir. 

Tayyare bayramı münasebetile ıı&
ce muhtelif fener alaylan tertip edil
mit. her yerde tenvirat yapılmıı ve 
her semtte eğlenceler, müsamreler, 
balolar verilmittir. 

Tercüme: Kamran Şerif 

Komiser nezaketi de elden bırak
mamakla beraber göale ıörülebilir 
bir aıkıntı ile dinledikten sonra: 

- H&.11lı Kont de Saint - Gaudena 
bir haatabalucı ile bir doktor tarafın
dan köıküne hapsedilmiı .. 

- Hapsedilen benim babam .•• 
- Kont de Saint - Gaudens sizin 

pederiniz mi ? 
- Hayır, Kont de Saint - Gaudena 

benim evimde aaklı otunıyor. . Cour
celle sokağında ... 

Komiser kaşlarmı çattı: 
- Ama demin Saint - Clond'daki 

kötkünde demiştiniz . . 
- Köşke hap<edilen babam. . Ba-
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Milas çevresinde yaz 
T uzovasının yiğit delikanlıları ile çam

lar altında bir mehtap eğlentisi 
Mil.AS, (Milliyet) - Buraaı gök

yüzüne yetil yelpazeler ıalırut çam 
ağaçlan içinde, deniz sathından 300 
metre yüksek bir yayla. Milastan, bo 
zuk ve tehlikeli dai virajlarını döne
rek, 12 kilometre attıktan sonra geli
nebiliyor. 

Yüksek tepelerden kopan, a1k çam 
ormanlanndan süzüldükçe ıerinlenen 
bir akıam rüzgin başladı. Bu temiz 
rüzgirlann geldiği yerler aydınlık i
çinde; mehtap doğuyor. HaftaDln bin 
türlü gailelerinden yorulan dimağla
nıruzı bir kaç aaat dinlend irmek için 
tenha yollarda, hiç konuımadan iler· 
liyoruz. Tabiatin bu sessiz musikisini 
yalnız çam iinelerinin di li terennüm 
edebiliyor. Tek tel Üzerinden gelen 
bu nağmeler o kadar uyuıtunıcu ki, 
tek kelime konupnıyonız; yaratan 
kudretin sanatı her teYin üzerinde! 
Gündüze batka, ak§&ma hatka renk 
vermesini bilen bu kudret, silinen 
renkleri ıüneıe koyuyor, yan gölğe
leri doldunıyor. Derin gölğeli bir kö
teden bir aaz sesi gelmiye baıladı, bu 
na yanık bir insan ıeıi refakat edi
yor ••• Birbirimize hiç sormadan adım
lanmızı o tarafa çevirdik, gittikçe 
hem aaza, hem söze yaklaııyoruz. A
çlklık bir tepede 3 • 5 genç köylü otur 
mut, içiyorlar, eğleniyorlar •.. Bizi gö 
rünce toparlanmak istediler; mİlni ol 
duk ve dönmiye yeltendik. Bunlann, 
mehtaptan, gökten, set-in rüzgarlar 
ve pınar aulanndan .. e nihayet bakıt
lan bu çam ormanlarının koyu gölğe
leri kadar temiz bir çift muhayyel 
gözden baıka, bir fey olııuyan hassa
siyetine kanımak istemedik. Evet ba
tımızda ve gözümüzdeki o karmaka
ntık, ıimtekli ve bin bir renkli, ezici, 
üzücü haaaaaiyetimizle 1 Bırakmadı

lar; fakat devam etmelerini yalvar
dık. Cura çalan ııenç aöyliyor: 

VAY bana, voylar bana, 
Yıl oldu aylar bana, 
Eğildim au içmeğe; 
Su uermıea çaylar bana I 

Bandırma orta mektebi 
BANDIRMA, (Milliyet) - Halkın 

arzu ve münevver zevatın teşebbüsü 
ile bu aene hususi bir tekilde açılacak 
olan ortamektebe kayıt ve kabul mua
melesine baılanmıt, üç gün zarfında 
59 talebe kaydedilmittir. 

Evvelce kararlathnlan kadro muci
bince, Halk F1rka11 aalonlarmda oku
tulmak Üzere ancak 60 talebe kabul 
olunacaktı. Fakat, her gün ar tan ta
lebe müracaatlan karşısında rikkate 
ııelen Belediye Heyeti memleketin sa
adet ve aeJamtini dü~ünrek kendi o
turduğu muazzam binasını ortam.kte
be tabsiı lutüf ve atıfetinde bulunmu, 
tur. 

Belediyemizin bu musip ve alicenap 
hareketi Üzerine, müracaat edecek ne 
kadar talebe varsa hepsi de kabul olu
narak 11 eylulde deroe ba4lanmıt ola 
caktır. 

Mektebin idaresile alakad ar olmak 
Üzere hariçten b ir müdür getirilecek 
ve memleket in münevverarundAn, Dr . 
İsmail Raif, Adapa zan Bankası Mü
dürü Kazım, mühendis Şakir, Dr. Ka
mil Samih ve mütekait askeri kayma
kam Vehbi Be,,Jer program m ucibince 
derı takririni fahri olarak kabul ede
ceklerdir. 

lzmirde mıntaka hapishanesi 
IZMIR, {Milliyet) - Arapha

san dağında evvelce Darülmualli
min binası olarak in'a edilirken 
yarıda bırakılan binanın değittiri 
!erek asri bir •ekilde in.-ısı ile iz
mir' de asri bir ~apishane yapılmıt 
olacak ve bu hapishane garbi A
nadolu vilayetleri mıntaka hapisha 
nesi ittihaz edilecektir. 

Adliye vekileti, lzmir asri ha
pishanesinin intuı için 120 bin 
lira göndermittir. Adliye Vekale
ti, bu sene Türkiye'nin üç yerinde 
in,a ettirilecek mmtaka hapishane 
leri için bir milyon lira ayırmı•
br. 

hamı Saint - Gaudena hapsettiriyor .. 
- Kont de Saint - Gaudens mi pe

derinizi hapsettiriyor? Ne diye? 
- Ben sigortadan iki milyon frank 

alayım diye .. 
-Ne münasebet? .• Doğnısu an

lamıyorum. Bahusus tikayette bulu
nan da aizıiniz .. 

Komiser muha,,ereye bir nihayet 
vermek Üzere ayağa kalkb. 

- Pek&ıa, bakalım madam. • de
di. Tahkikat yapanz. . isminizi lut
fen tekrar eder misiniz? .. 

- Estelles dea Carpettes. . Comc-
die Française'den. • 

Komiserin çehresi aydınlandı. 
- Yaaaa .•• 
Anlamı9tı ... 
Bak fU kadmm kurnazlığına. . Ga

zetelere iunini yazdınp kendine nk· 
lam ettirmek için ' 'inci gerdanbğnnı 
kaybettim!., «Gece üstüme lıınızlar 
hücum etti!» gibi yalanlardan daha 
kurnazca bir yalan uydurmuş. 

Komiser itin içyüzünü anladıktan 
aonra gayet nazikine ve mütehaliki
ne davranrruya, yalandan fazla bir 

Hepimizin kafas1ndaki hercümerci 
ıu dört mısra, çam ağaçlanndan aüzü 
len reçina kokulan kadar uyuıturdu. 
Susuyor ve yaruk yürekli Anadolu ço 
cuklarım dinliyoruz. Bunlar ne yapı
yorsa güzel yapıyor. Yalın kılıç dağ
dan dağa koımaaını nas.ı en güzel bi 
liyorlaraa, af)vmesini de öyle biliyor
lar. içinde aıkı bu kadar iyi duyabi
len ve onu bu kadar temiz terennüm 
edebilenlerin yurduna ııöz dikenler 
ya aklı yok, ya canlarına susamıılarl 

Karlı dağların bafı, 
Rüzgarlardır yoldaıı, 
Yarimden soracaksan, 
Daha on beıtir yCl§ı / 

• * • 
Tozlu yollan Gfhm, 
Dağdan dağa dolaıtım, 
Siz beni arıyorken, 

Yarle •arma,dolaştım/ 

Şimdi curaya, ince aeıli bir kemen
çe de arkada§ oluyor ve hep bir aiız 
dan aöyliyorlar: 
Ben at üstündeyim, yarim koynumda, 

Yüce dağlar yol va, biz.e durulmaz.. 
Dünyanın en COfkan Qfkı boynumda, 
Hiç bir adem oğlu böyle uurulmaz./ 

Bunu, bu civara haa olan bir zey· 
bek havaaı bestesinde aöyliyorlar. Ve 
tinıdi parmaklann takırdm, dizlerin 
yere vuruluıu, rüzııarın kanatlan ü
zerinde, kim bilir bu geceyi evvelden 
bilen ve boataıunm çardaimda meh
tapla dertleten birinin kulaklanna 
kadar gidiyor. Onlar da bunu duyu
yorlar ve duydukça coıuyorlar. 

Gel ytirim, buran sevda yeridir, 
Yauaklun bu yerin bir tek uülir, 
Bahçende bin türlü çiçek uar ama, 
Göğaündeki güller en giiaelidir! 
Bunları gene, gönüllerinde gizil 

aevdalarile, dört yanlarında pml pı
nlyanan tabiatle batbaıa bırakarak 
oradan uzaklaıtık. Hiç konufJDıyor
duk. Uzaklardan hala o sesler: 

Bahçende bin türlü çiçek uar amma; 
Göğsündeki güller en güz.elidir/ 

A. N. 

Aydın mebuslarının tetkik 
gezintileri 

SöKE, {Milliyet) - Söke ve ha
valisinde tetkik gezintisine çıkan 
mebuılanmız Adnan ve Fuat Bey

lerle fırka vilayet reisi Etem Kadri 

Bey, Koçarlı, B14 arası, Akköy, 

Doğanbey nahiyeleri bu nahiyelere 

bağlı bir çok köylere uğramıtlar 
Söke kazasına gelerek burada da 

halkla temas etmitler, gençlerin 

müsamerelerinde bulunmutlardır. 

Fuat B ey, evvelki gün Sökeden 

Aydına gelmit Adnan ve Etem B.

ler de Pınarbatı istaıyonile Ger

mencik ve karapmar nahiyelerinde 

tetkık ve temaslarına devam ede

rek b ugün Aydına dönmüşlerdir. 
Mebuslarımız b u seyahatlerinde 

bıyıklı öyünde F otyadis çiftliği 
itile, yenihisar v e balat köylerinde 

tütüncülerin vaziyetleri, Akburgaz 

köyünd e de k öy lülerin topraklan

ması iş i le alakadar o im utlar, Ko
çarlı ve köylerinde zahire ve pa

muk, pınarbaşı Germencik ve ka
rapınarda da incir i,Ieri ve incir 
kurdu mücadelesile metgul olmut
lardır. 

Soyguncular yakalandı 
TiRE, 29. - Dün gece lzmir

den gelen iki kamyona meçhul 

kimseler tarafından tecavüz edile 
rek yolcular soyulmuf, tahminen 
yüz lira kadar para gasbedilmit
tir. 

Faillerin Akkoyunludan Meh
met ve Mustafa oldukları anlaşıl
Dllf, ikisi de zabıta tarafından ya 
kalanmıthr. 

inanganlık göstermiye başladı. 
O derecede ki Estelle çıkıp gitme

den evvel komiserin bu nezaketine 
mukabil ona Flipote rolünü oyıuyaca
ğı eece için iki koltuk bileti b1ralmıak 
lüzumunu biaaetti. 

Sonra, hu ilk tetehbüsü Parise dön
dükten sonra Polia Müdürlüğüne mü
racaat etmesine mini olmadı. Mesele
yi anlatınca oradakiler öteki kadar 
da anlamadllar. Fakat tiyatro art=sti 
olduğunu söylediği zaman biraz anlar 
eihi oldular. 

Eatelle teşebbüslerinin cesaretkıncı 
tesirini farkedecek kadar zeki idi. 

Evine döndü. 
Kontun aorduğu suallere bir omuz 

ıilkmesi ile mukabele etti. 
AkfaDI yemeğinden sonra Comcdie 

Française'e gitti ve artist localarında 
,iddetli hükümler aldı •.. Yeni aahne 
hayahna girmiş bir kız, en parlak yıl 
dızm henüz aklına ııetirem .. diği ro
manvari bir entrikada başrolü alsın!. 

Vaka hiç kinıaenin hoşuna gitmedi. 
Bunu ölçülü bir bürudetle kendisine 
hissettirdiler. 

ı;-,.-T EH L i K E VAR!-.. 
ı. tanın ku ll am!ı ~ı hu lun şeyle r m ııcs 

ııır bir de1.enfek iyOna tabi tutulamaz a 
hastalı ın rnı etı tchlik !; i \ ··rd ı r bu nun 

Kıymetli mezar taşları 
TİRE, - Tirede Selçuk, Aydın, 

Osman oğulları devirlerine ait çok 
kıymetli mezar taşlarının bulundu
ğu eski mezarlıklar, tehir planına 
göre kaldırılmaktadır. Bu mezarlık 
!ardaki eski mezar tatlarından bi
rinci derece ehemmiyeti olanların 
lzmir müzesine nakil, ikinci dere
ce ehemmiyeti olanlann da Tire
de münasip bir mahalde muhafa
zası için maarif vekaletinden e
mir verilmiştir. 

Bu tasların sureti tefriki hak
kında l~mir asarı atika ·müzesi 
müdürlüğünden talimat istenilmiş 
tir. 

Bu hususta kaymakan Gafur 
Beyin riyasetinde bir heyet teşek
kül etmiştir, heyet arasında ala
kadar zevattan b8'ka bu işlerle ö
tedenberi uğratan gençlerden 
üzümcü oğlu M. Necip ve Şiroğlu 
Faik beyler de vardır. 

Nazilli orta mektebi 
"AYDIN, {Milliyet) - Nazilli 

Ortamektebinde yapılacak 3000 
liralık ilaveler vilayet encümenin
ce müteahhide ihale olunmuttur. 

20.000 lira ketif bedeli olan 
Bozduğan llkmektebinin proje ve 
planlan encümene verilmittir. Bu 
günlerde münakasaya konulacak
br. 

Tayinler bitti 
(Başı 1 inci .ab/fede) 

nulmuıtur. Teıkilat ile meıgul olan 
komisyon dün, daireler Zafer bayra
mı münasebetile tatil olmasına rağ
men, ifin ehemmiyeti dolayısile öğle
den sonra toplanmıı ve gece de çalıf
mıttır. Yeni teıkilat kadrosu tamami
le bitmiı sayılabilir. Yeni kadroda yer 
almıı olanlara bugün, cumartesi., pa .. 
zar, pazartesi günleri tebligat yapıla
caktır. Yüksek tahsil görmüt olanlar 
tahakkuk ve tahsil muavinliklerine 
tercihan tayin edilmiılerdir. lstanbul 
tahakkuk muavinliğine de hukuk tah 
sili görmüı olan ve Ankara it Banka
unda memur Husna Bahaettin Haıum 
tayin ed.ilmittir. Kadroda açıkta ka
lanların tamam mikdarı bugün olmaz 
sa eumarteıi günü anlatılacaktır. Bun 
lann tutarı 300 den fazladır. Ancak 
kendileri derecelerine göre taıralar
da memuriyetlere tayin edilerek ma
duriytlerine meydan verilmiyeceii an 
!aşılmaktadır. Cumartesi gÜnünden i
tibaren muhakemat müdürü lsm'ail 
Sıtkı Bey de ite ba9lıyacakbr. Muha
kemat müdürlüğünde birikmit binler
ce dava doıyaıı vardır. 

1
-Askeri fabrika- ı 

lar llAnları _ 

Balarköy Barut fabrikala
rı muhafız talamı hayvanları 
için (5000) kilo arpa şartna
mesine tevfikan pazarlıkla 
mübayaa edilecektir. Vermek 
İsteyenler 4-9-933 pazartesi 
günü saat 14 te mezkur fabri 
kalarda satın alına komisyonu . 
na müracaat etsinler. (332) ı 
(4524) 

içiı l ı· .. Y•O _.,.... 
müstahzarıru aıı.da 

hallederek kullaau
ruz. Elleri yıkar

ken, dö.,.aıeleıri te
mizlerken ..., hasta
nın yatak takamla
rile çamaşı.rlanru 

yıkarnn L y • o ı 
mablillü kul.lanıl

dıkta ~k müe9Bir bir m.,.adı taaf
fiiıı teşlı:iJ eıder. Markamızı 'hamil oJ.. 
masına dikkat edin.iz. Fabrikatör
leri : Schııelkıo ve Mayr A. G. 
Haınbuırg. Türkiye için umumi 
acentası S. Jakoel maht.tımu , 

1 • t • nb u l.(4045) 

İat. Mr. Kumand•nbğı 1 
Satmalma kom. Ulnlan 

Gülhane Hastahanesi için 
600 adet Tavuk ve 100 adet 
Piliç 3-9-933 pazar gunu 
saat 15 ten 15,30 za kadar 
aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin ıeraitini öğren· 
mek üzere her gün ve münaka 
sa gününün muayyen saatin
de Merkez Satın alına komis
yonuna 

(3980) 
gelıneleri. (152) 

••• 
5318 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin yirmi bin kilo sığır eti ka
palı zarfla alınacaktır. İhale· 
ai 10-9-933 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini görmek Üzere 
her gün ve münakasa günü 
belli saatten evvel teklif mek· 
tuplarını Tophanede Merkez 
Satın alına komisyonuna geJ 
meleri. (202) .(4151) 

5540 ..... 
Y eşilköy Hava Makinist 

mektebi talebelerinin ihtiyacı 
için alınacak 29800 kilo ekme 
ğe talip zuhur etmediğinden 
5-9-933 salı gÜnü saat 16 dan 
16,30 kadar pazarlıkla satın a 
lınacaktır. Şartnamesini gö 
receklerin her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alına komisyonunda hazır bu 
lurunaları. (258) (4515) 

DOKTOR 

HORHOR UN 
Her gün akşama kadar 1-talaıını 

Eminönü Valide kı:raaı:mu-i yarun
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (6512) 5609 

BAKALORYA 

Telefon: 23303 (6829) 

J4itanbul Emniyet müdürlüğünden: 
Otomobil ve motörler için satın alınacak (6) ton Benzi

nin aleni münakasası 4-9-933 tarihine müaadif pazar
tesi gunu saat 15 te Viliyet Defterdarlığı dairesin 
deki mübayaa komisyonunda yapılacaktır. İsteyenlerin 
şartnamesini görmek üzere İdare Hey'eti kalemine müra-
caatları. (3930) 5325 

Bata Ç1kamıyacağıru anlayınca 
11Grand Quotidien,, gazetesine gitti. 

Orada hikayesini alaka ile dinledi
ler. Tam aradıktan teYdi. Eatelle 
dea Carpette daha kapıdan dıtan çık
mamqtı ki Heyetitabririye Müdürü 
maaa bqında ıu serlevha üzerine a
bandı: 

GARiP BiR VAK'A 
Com&lie - Françaiae artiatlerinden 

biri, otomobilli haydutlar tarafından 
kaçırılarak Saint - Cloud'da hapNdi
liyorsa da babası taralından kurtarı
lıyor. 

Estelle konuıurken vak'a muharri
rin zihninde kendi kendine tertip edi
liyonlu. 

Genç kadm ııayet rabat11z bir ııece 
geçirdi ve sabaha kadar üstündeki o
dada Kontun bir atağı bir yukan do
Jatbiıru iıitti. Her halde Hubert de 
Saint - Gaudena'i de uyutmıyan se
bepler mevcuttu. 

Ertesi günü, bizmetçia.ini hayretler 
içinde bırakarak saat sekiz buçukta 
yataktan fırladı. Doğru pos ııhaneye 
kottu ve fu telıırafı çektirdi: 

MaJam de Saint - Gaud.,,. 
Jllimo:&a ViUôa 

CAN NE 
Zeuciniz. ağır hıutadır. Hemen ge. 

linia. 
E•t•Ue Ju Carpettea 

FASIL Xll 

Kontea ile Salnt Gauıleıu lroca
nm nerede 6ulayor? 

Kontes de Saint - Gaud- ııece ,. 
at onda Lyon iata.yODllJlda trenden 
indiii zaman ufak bir aGrpria karp
unda kaldı. 

Eatello des Carpettea kendisini hel9. 
Jiyorda. _,, 

Kontes biraz bozularak: 
- Matmazeli. • • dedi...-
Sonra bu derece ıuUbib bir hare. 

ketin mutlaka pek mühim 1Nr oehebl 
olacağını dU,iinerelr kendini topladı 
ve adeta fıaıldar gibi: 

- Yoksa kocam? .• 
Genç kadın cevap Yenllı 
- Müaterih olunuz ma.ıa.. • Koe 

ranız turp ııibi •••• 
<Devamı var)) 
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İst~nbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni aene mahaaHl toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

lzere her lateyene aablmaktadır. Flatlarımız ealıdal gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci l•ta•yonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!11:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az bet vago• ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak alparqler be
delin yüzde ylrmlal petln ve lat tarafı hamule aenedl makabUinde ödenmek Gzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mea'ull,yet mtitterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından mütteri he•abına aigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için algorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vason •lparlı ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vaııon baııaa beı lira 
temilAttan latifade ederler. 

Adre•ı l•tanbul'da Bahçekapıda Dörd6nc6 Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adre•lı l.tanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
• - ... - • - . ·~ - • • 1 ~ ~. - _- ; -

,---. -

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

Istanbul Ziraat Bankasından: 
lstaıibul Ziraat Mektebi Müdürlüğünddn: 

Ekmek ilanı 
Srra No. Semti Mahallesi Cinai Hissesi Eınlik Hisseye göre mu-

No. hammen kıymeti 
668 Kadıköy Oamanağa lskembeci Kagir dükkin üstü odalar ve bahçe 1/ 2 25 2550 T. L . 
669 ,, Caferağa ı;zetbey Ahşap hane ve bahçe 1/ 2 12 2500 ,, 
~70 ,, ., lıkelecaddesi Kagir diikkin ve üstü odalar ve bahçt. 1/ 2 60 3500 ,, 
671 Feriköy BMinci kııım Çoban Ahşap iki hane 2/ 5 26-2611 600 ,, 
672 Beyoğlu Yeniıehir ,Kilise Abşaphane )6/ 720 45 120 ,, 
673 ,, ,, Salhane ,, 1/ 2 28 600 ,, 
67 4 ,, ., Peren Ahşap dükkan ~u •erinde oda ve bahçe Tamamı 61 700 ,. 
675 •' ,. Keresteci Elyem arsa zira 106 1/ 4 18 60 ., 
676 Balarku.r Zeytinlik Taşevler Arsa ziraı 333 Tamamı 10/l 330 ,. 

: 
677 " •• .. " 346 . " 10/2 340 " 
678 " " . •• " 219 " 10/3 220 " 
679 " " " ,, 507 •• 10/4 500 " 
680 ,, " " " 199 . •• 10/5 200 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimü badil bonoıile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gay-

lıtanbul Ziraat mektebinin dokuz aylık ihtiya~ olan ek
mek kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş ve 26-9-933 
tarihine müsadif salı günü saat 15 te ihalesinin icraıı takar
rür etmiştir. Talipler şeraiti gönnek için her gün ve iıtirak 
için de teminat parasile birlikte yevmi mezkiirda lıtanbul Ma 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde 
müteşekkil Ziraat Mektebi mübayaat komisyonuna müracaat
lan. (4455) 5906 

lstanbul Posta T. T. 
Baş Müdürlüğündenı 

1 - Posta işleri Müdürlüğünde münhal iki otuzar lira 
maqlı birinci ımıf ve bir 25 lira maqlı ikinci ımıf tetkik me 
murlUklarile iki 22 şer ve bir 20 lira maqlı memurluld"\ra 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - 30 ve 25 lira maaşlı tetkik memurluklarına alı
nacakların yüksek mektep mezunu olması veya diğer dev

- let devairinde bulunanlardan veya bulunmuı olanlardan bu 

rimenkuller açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 14-9-933 perşembe günü ıaat 15 tedir. Müzayedeye İt· 
tirak edecekle• müzayede günü saat on dört buçuğa kadar pey akçeler ini yatırmalan lazımdır. Şartname bankamız kapısına 
aaılınıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu mÜ§ter iye aittir. _ . _ 

- -

1 1 1 t b 1 T k 
memuriyetlere muhassas maaşa terfi hakkını kazanmış ol-

Ç.t•h Müo::.Ü~-o)~:: .::::mdon~·ı s an u ve ra ya PEEfE~:~:=:r.:....=:.: 
t ;:z:::tz:~ m~~:: :::%: ~~:~;!~~:i Şeker Fabrikaları := ~~=~:~:l~uz:;; ~:0::~-.::r4 le An-
saya konmuştur. İhalesi 6 melen. (328) (4487) karada Posta işleri Müdürlüğünde milteşekkil İmtihan ko-
Eylül 933 çarşamba günü saat • • • 5922 T A şo k e d misyonu ve İstanbul da Poıta ve Telgraf 8q Müdürlüğü En 
15 tedir. lıtek}ilerin şartna· Çatalca Mat. MV. Kıt'atı e e r etın en•. cümen Huzurunda yapılacaktır. 
me ve evsafı gönnek üzere 5 - Talip olanların Ankarada Umumi Müdürlüğe ve 
her gün ve münakasaya gir- ihtiyacı için 40,000 kilo Fırın lıtanbulda Baş Müdürlüğe 9 Eylül 933 alqamma kadar isti-
mek için o gün ve vaktinden hodalıun:n0 .. r~~:t1: atcıt"papa- Alpullu'da dörtyüz metre murabba sahada İnşa edilecek dalarına İcap eden vesaiki raptederek miiracaat ebneleri i-
evvel teklif ve teminat mektup "" .. - postahane, kahvehane, aşçı dükk.anlariyle diğer dört dükki- lan olunur. (4425) 5925 
Iarile Fındıklıda Üçüncü Kol zarlığı 4 Eylül 933 pazartesi nın inşaatı bir grup halinde münakasaya konmuştur. Kat'i i-
Ordu Satın alma Komisyonu- günü saat 15 te yapılacaktır. balesi 15 Eylfil 933 çarşamba günü saat onbeşte yapılacak- Çanakkale Nafıa 
na müracaatlan. (296) isteklilerin şartnameyi gör- tır. Taliplerin şartname, vahidi fiat ve resimlerini gönnek 
(4134) 5503 mek üzere her gün ve pazarlı- üzere cumartesi, salı günleri öğleden sonra şirketin 4 üncü Başmühendisliğindenı 

• • • ğa gİrecekierin de 0 gün ve Vakıf Hanındaki merkezine müracaatları. E · A ık l O 000 kil d Darıca Aıkeri Satmalma Ko- vaktinden evvel teminatlarile zme - yvac yo unun -r ometrosun an 
misyonundan: Darıcadaki lat' birlikte Fındıklıda K. O. Sa- 12 '687 kilometrosuna kadar olan laıımmm teaviyei turabiye, 
at ihtiyacı için açık münakasa tın alına komisyonuna müra- Akşam Erkek Sanat Mektebi imalitı sinaiye, tose inşaatı 11-9-933 tarihine müsadif pa-
l.le 6,000 kilo •eker •atm alma· caatları. (329) (448S) I 8 E l zartesi gÜnÜ saat on beşte ihale edilınek üzere kapalı zarf uıu 

,. - Kayıt muame esine başlanmıştır. Y file kadar devam e- li l ·· k k t B • bed l" k fi 
Caktır. ihalesi. 10 Eylfil 933 5923 dd y e muna asaya onmuş ur. u uışaatm e ı eş 

dilecektir. Eski talebenin de bu mü et içinde kayıtlarının ye- 124811 l" 56 ku t 
pazar gun .. u" saat 14 tedir. istek "'"'"' ah ıra ruş ur. 

G H nilenmesi ve 932 - 933 mezunlarının Ş adetnamelerini alabil- M"' k · f Ak ed ki (661) alı lilerin 11.artnamevi gönnek üze- ümüş suyu ve aydar pa- . 1 . .,, . una asaya ış ıra ece er numar müzaye 
re her ~n ve mfu.akaıaya gir- şa hastaneleri ihtiyacı için meleri için 4 vesika fotografı ge brme erı ıizımdır. ( 43 f7~~ de ve münakasa kanununun mevadı mahausasma tevfikan 
mek için 

0 
gün ve vaktinden pazarlığa konan 7 45 ton La ve teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aym günde 

evvel Darıcada Askeri Satınal- marin kömürüne teklif edilen latanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma saat on beşe kadar Çanakkale de makamı viliyete tevdi el-
ma komisyonuna müracaatları fiat pahah görüldüğünden tek Komisyona Rei•llğladea: meleri lazımdır. 
(3259 ) (4267) .. ~,.9 rar pazarlığa konmu•tur. lha ş· 1. Ç uk E Akli A b' h l . Münakasaya konulan mezioir yolun evrala keşfiye ve 

aoo ,. ış ı oc ve mrazı ye ve sa ıye astane erme • · k f l af ·ı~ almak • • * lesi 2 Eylul 933 cumartesi gii şartnamesmı gönne ve az a t sııat isteyenlerin 
7. K. O. hayvanatı ihtiyacı 

İçin 1400 giyim nala teklif e 
dilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla ihalesi 4 Eylfil 
933 pazartesi günü saat 11 de 
dir. isteklilerin şartnamesini 
gönnek üzere her gün ve pa
:zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
le. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (325) (4484) 

5920 
• • • 

1. F. İhtiyacı için 800,000 
kilo Oduna teklif edilen fiat 
PahaL görüldüğünden pa
:zarlıkla ihalesi 4 Eylül 933 pa 
:zartesi gÜnÜ saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnamesini gor
ınek Üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gÜn ve vak
tinden evvel teminatlari ile 
birlikte Fındıklıda üçüncü 
l<.ol Ordu Satın alma komıs
Yonuna gelıneleri. (327) 
(4486) 

5921 
• • • 

K. O. Krt'aları ihtiyacı için 
Pazarlığa konan 1430 ton odu 
na teklif edilen fiat pahalı gÖ· 
'Üldüğünden pazarlıkla ihalesı 
4 Eylül 933 pazartesi günu 
saat 14,30 dadır. lsteklilerın 
fartnamesini görmek üzere 
her gÜn ve pazarlığa girmek 

nü saat 11 dedir. lıteklilerin 1933 mali senesi için lüzumu ol an yerli ve takasa tabi ecnebi Ankarada yollar umum müdürlüğüne ve İstanbul, Çanakka 
malı ilaçlar olbaptaki şartname si veçhile ve 12 Eyliil 933 salı 

şartnameıini görmek üzere her le başmühendiıliklerine müracaat etmeleri ilin olunur. 
gün ve pazarlığa girmek için günü saat 15 de kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münaka (4471 ) 

5928 
0 

gün ve vaktinden evvel Fm saya konmuştur. İsteklilerin müracaatları, (4344) ---''-------

1
--K ____ k_Z ____ H ___ _...~'--

dıklıda 3. K. o.SA. AL. KOM. 
5764 Deniz Gedik i üçü ahit azırlamc 

(:Ss)elmeleri. <326> ~=-ş;r::ı;;~!;lı;:1::~:k 1 Şişli Sıhhat Mektebine talebe alınıyor 
!erin de o gün ve vaktinden Yurdu 1 b J D • K d 1 d 5943 .. . . 

Çatalca Mat. MV. Kıt'ab 
ihtiyacı için 30,000 kilo Un sa 
tın alınacaktır. İhalesi 3 Ey
ifil 933 pazar günü saat 16 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve pa
zarlığa gireceklerin de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alına 
komisyonuna müracaatları. 
(330) (4489) 

1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 
36.000 kilo Un satın alınacak 
tır .İhalesi 3 Eyliil 933 pazar 
günü saat 15,30 dadır. Pazar 
lığa gireceklerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de muay 
yen vakitte Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (324) (4483) 

* * .. 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

36.000 kilo Un satın alınacak 
tır. İhalesi 3 Eylül 933 pazar 
günü saat 15 tedir. lateklile-

evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. St&n U enız Uman an lğıD &n 
AL. KOM. na müracaatları. Türk Anonim Şirketinden ı 1 - Ortamektep derecesinde olan Deniz Gedikli Küçük 
(323) (4482) Bilançonun tetkiki ve hıısnsatı sai- Zabit Hazırlama Mektebinin birinci ımıfma girmek İsteyen 

*** 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı i-

çin 35,000 kilo una teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğun
den pazarlıkta ihalesi 3 Eylül 
933 pazar günü saat 14,30 da 
dır. isteklilerin şartnamesini 1 

ögrmek üzere her gün ve pazar j 
lığa girmek için o gün ve vak 1 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
rneleri . (321) (4480) 

*** 
K. O. ya bağlı kıt'alar ihti 

yacı için 35,000 kilo una tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarhkla ihalesi 3 
Eylül 933 pazar gÜnÜ saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnamesi
ni. görmek Üzere her gÜn ve pa 1 
zarlığa girn1ek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nu,,a 
mi.i.racaatlan. (322) (4481) 1 

renin ihzarı lüzumuna binaen tehir e- 15 : 18 yaşındaki ilk tahsilini bitirı;p.iş gençler 1 Eylfil 933 
dil.:n 932 sene.i h issedaramn adiy= den 1/ 1 ci teşrin 933 tarihine kadar latanbul'da Kaıımpaşa
içtımai 16 Eylül 933 tarihine müsadif da teraane dahilinde Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara 
cumartesi günü saat on altı buçukta tir Deniz Müsteşarlığına, İzmitte Mm. Oı. Bh. Kumandanlığı
ket merkezinde vulwbulacaktır. Bi- n~, ve Vilayetlerde Askerlik Şubelerine mevkiin en büyük 
rinci içtima rüznamesi ilımal ve Mec- Askeri makamına müracaat edebilirler. 
lisı İdarenin intihap cdikn heyetinin 2 - İlk tahsilini ikmal etmiş olupta 18 yqmı bitirmit o
raporlan ve muhtelif teklifat hakkında lan ve denizle üHeti bulunan 20 iıteklide mektebi bu ıene biti 
kararlar ittihaz ve intiha,p meselesi mü- ren talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 
zakere edilecektir. Hissedaranın usulen doğrudan doğruya Gedikli neferi olarak alınacaktır. 
müracaatla dübul iye varakaların ı al- 3 - Verilecek istida sureti ile bu istidaya ilişdirilecek 
malan lüzumu ilan olunur. (6858) b lnıı 

Meclisi İdare vesikalar astırı ştır. Bunları almak kabul şartlarını anla-

eyoğlu lngiliz 
Kız Mektebi 

Mektep 20 Eylül 1933 çarşamba günil 

açılacaktır. İzahat almak için her za
man mektebe müracaat olunur. 

K11yıt ve kab'! I muamelesi için 11 

Eylülden itibarrn Cuma ve Pazardan 

m a< J.ı :1 · rı. L<ıı 10-12,30 kadar m .kte,p 

ı nP ıli r i)'C~i ne ~ ~l r -:•at olunur. (6856) ,. 

mak için iıteklilerin 1 inci mar! ti ede müracaatları lizmıdır. 
(4412) 

Erciş Askeri sabo alm~ 
Komisyonundan: 

5855 

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

'i810 

• 
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Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1. Talipler yaşça 18 den küçük 
ve 25 ten büyük olmamalı, Lise 
mezunu bulunmalı, sağlam olmalı. 
B. Taliplerin, nufus kağıdı, sağ. 

lamlık raporu çiçek aşısı kağıdı 
ve alb tane4,SX6 büyüklüğünde 
fotografı bir istidaya iliştirerek 
Yıldızdaki Mülkiye mektebi mü .. 
dürlüğüne 1.9.933 tarihinden iti. 
barep Cumartesi, Pazartesi, Per. 
ıembe günleri saat ondan on al. 
bya kadar~müracaat eylemeleri 
lazımdır. 
Müracaatın ve taşrada bulunan. 

lar için filen mektepte bulunma. 
nın son günü 25.9.933 dür. 
Evrakı müsbitenin asılları mek. 

tep idaresine verilmek icap eder. 
Taliplerin adedi idarece alınacak 
miktardan fazla olursa araların. 
da Türkçe, felsefe, içtimaiyat, ri. 
yaziyye, tabiiye, tarih, coğrafiya 
ve ecnebi lisanı derslerinden mü. 
sabaka imtihanı yapılır. l4506J 

Amerikan oleji 
KIZ KISMI ERKEK KISMI 

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

l\lektep İngiliz.:eyi en iyi öğreten bir mileae.sedir. Almanca veya Fran
sızca ihtiyarı olarak miltehatiııı muallimler tarafından öğretilir. Aile 
bayatı yaşatılır. Tecbiye ai•tcmi Amerikan olmakla beraber mi!J.i terbiye 

ve kültüre eondereoc ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir 
ticaret tubesi vardır. 

ON1VERS1TE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Kütüphaneleri mülı:emmeldic w talebenin vukıufilarma, fikri tttbiyelerine 
hizmet eder. Sıhhi terbiye verir, kıs ve erkek beden tıcrbiyeai ıqıorlan 

ile gençlm bedenen ve ruhen yillaıeltir. 

Nehari ve leyli ücretlerinde tenzilat vardır. 
MUHEND1S KISMI 1 Ameli ve ııazari elektrik, makine ve 
___ ve nafia mühendisi yetiştirir. 
SANAYİ KURLARI: Elektrik ve 1-viycci .-.batı ft makiniet 
--------,- yetiftittn iki -.elik ameli kurlardır. 

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

kayrt yapılır. dar kayıt yapılır. 
Dersler 23 Eylül Cumartesi günü haşlıyacakbr . 

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

Almanyaya gidecek seyyahlara 
Almanyada mütemekkin olmayan kimselerle orada muvakkaten 

aakin olan talebe tarafından istimal edilebilecek: 
REICHSMARK Lık 

Seyyah Çeklerinin 
pek müsait teraitle mü bayaası mümkündür. 

Bu hususta mufassal izahat alınmak üzere: 

Osmanlı Bankasının 
Galata idare merkezindeki 

Havalat Kalemine müracaat edilmesi ilan olunur. 

Feyzlatl Liseleri Mtldtlrltlğündenı 
1 - Uk, Orta ve Lise kııımJan mezuniyet ve llDlf imtihanlarına 2 

t:ylw cumartesi günü hafJamıcak br. 
Proğram mektepten öğrenilebi lir. 
2 - Derslere 11 Eyli'.il pazartesi ııüııü bql•n•caktır. '(6641) 

5795 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon - Kütahya yolunun (6161) lira bedeli ketifli 

11 + 836 - 26+000 kilometr eleri araaı 17-9-933 tarihine mü 
aadif pazar gÜnÜ saat on bq otuzda encümeni vilayette iha
le edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konuldu. 
Keşifnameyi görmek ve fazla malfunat almak isteyenlerin en 
cümeni vilayete ve Nafia başmühendisliğine kapalı zarf usu
lile evr k ve vesaiki kanuniyeleri ile müracaatJan ilin olunur. 

<4422) 5872 

MiLLiYET PERŞEMBE ll AGUSTOS 1933 

Nifan,aşmda tramvay aaddesinde kendi mülkü olan binada 

Kız F eyziye Lisesı Leyli 
ve 

Nehari 

Memleketlmbln en eakl busuat llsealdlr. "Feyzlye mektepleri 
cemiyetinin ,, idaresi altında manevi bir ıahalyettlr. 

Kaıanç müeueaeıi olmadığmdaa ücret vesair hususlar hakkında talebe.ine her tllrlü kolaylığı gösterir 

Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyeal ile ayn ayrı uğraıa
bllmek içla azami 1 SO leylt talebe kabul eder ve her aınıfta 

otuz beıten fazla mevcut. bulundurmaz. 
Mezuniyet ve İkmal imtihanlarına 2 Eylôlde ve derslere 11 Eylôlde ba,lanacakbr. 

Kayıt muamelesi cumadan maada her ıı-ün yapılır. 

Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon: 44039 6700 5882 

• 
istiklal Lisesi Müdürlüğünden: 

1- ilk • orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli ye nehari talebe kaydına baılanmıştır. 
2- Müdiriyet müracaatları Cumadan baıka hergün kabul eder. 
3- Leyü Ye nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 
4- Arzu edenlere tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadeba11 Polis Merkezi arkası - Tel. 22534 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncii Vakıf Han f•tanbul 

Jhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Banka•ı tarafından teşkil olunmuştur, İdare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memurlan kii.milen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tiirkiyenin her taı·afında (200) il geçeıı acentalarmın hepsl Tilrktüır. Tilr· 
kiyenin en mühim müe•seaelerinin vebankalarımn •igortala.-ını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür' at Ye kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 4906 

LEYLi - NEHARi - KIZ - ERKEK -
lnkılip Liseleri 

Tıfo ve Paratifo Aşı•ı 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri çok kat'! muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolannda 

Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 
Müessisi : Nebi Zade Hamdi 

Kayit ve kabuJ muamelesine başlamı tıır. Resmi mekteplere muadeleti Maa· 
rlf Vekaletince ta.9dik ediJmi~tir. Gliz«le ve muktedir bir talim 

heyetine maliktir. 
Ecnebi lıi.sanı tedruıatına ilk kısmın son iki smıfınıdan başJanıc. 

Demler haricinde ayrıca ıparasız lisan kuırları vaırdır. 
Cumadan mada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat ohınabiJir. 
Cağaloğ1u Yanık Sa.raylar Caddesi -Tel: 20019 • (6804] 5940 

Yüksek Deniz Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe kayıt ve kabul edilecekler için bilinmesi lazmı· 
gelen hususat bervechi atidir. 

--•bulunur. - '5959)41_ .. 

fıtanbul, Galata 
Leyb ve Nehari 

5114 1 

Avusturya; Sen Jorj 
Orta kız mektebi Ticaret ve lisan 

ihzari şubeleri vardır 
9 Eylülde ikmal imtihanlarına 
ve 11 eylôlde derslere baılına
cakhr. Pazar ve cumadan maada 
21 Ağustostan itibaren talebe 
kaydına baslanmışhr. (6583) 

6770 

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

-

-• Naim Vapur lcl.re.i 
Izmir Sürat Posta• 

ADNAN vapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMfR' 
hareket eder. Tafıilat için Gal 
ta Gümrük kartıamda Site Frao 

ıez Han No. 12 Tel: 41041 
(6747] 591 

Deniz Yolları lıletmeai 
ACENT ALAR1 ı 

Karaköy · Köprübqı Tel. 4236.i 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 
~~~~~~~~~~ 

AYVALIK 
ARALIK POSTAS 

ANTALYA 
vapuru 31 Ağustos Pertembe 
günü saat 17 de idare nhhmm
dan kalkar. GIDIŞ'te Gelibolu, 
Çanakkale, Bozcaada, Küçük
kuyu, Albnoluk, Edremit, Bur
haniye ve Ayvalığa; DöNOŞ'te 
Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 
Albnoluk, Küçülıkuyu, Bozcaa
da, Çanakkale ve Geliholuya 
uğrar. (4496) 5932 

KARADENiZ 
SO'RAT POSTASI 

KARADENiZ 
vapuru 31 Ağustos Pertembe 
günu saat 18 de Galata rıhtı· 
mmdan kalkar. G1D1ŞTE: 1-
nebolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DöNOŞTE: Hopa, Pazar, Rize 
Trabzon, Gireson, Ordu, Sam'. 
sun ve lneholuya uğrar. 

" Evvelce yapılmakta olan 
çarfamba postası lcaldırılmıt
tır." ( 4497) 5933 

İKİNCİ 
lzmlr Sür'at Poataaı 

SAKARYA 
vapuru 1 eylOl CUMA on d&rtte 
Galata rıhtımından doıru İz
mire ve İzmirden paıarteli gtlnü 
on albda doğru fstanbııla kal-
kar. (4520) 
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Pll!!M~U~S~T~A11111F~A-C•E-M•A...ııiL 
VAPURLARI 

Zonguldak - Bartın 
Sürat Postası 

BURSA 
Vapuru 31 Ağustos 

PERŞEMBE 
alr§a!nx aaat 19 da Galata rıhtnnından 
hareketle (Ereğll, Zo~ Baır
tın, Amaara, Kuruuşi le ve Cide) 
ye azimet w avdet edecektir. 

Galata Küçük Rıhtım No. 4 - 5 

--Telefon.: 40913(6776) --· 

1 - Mektep, ikisi tali ikisi Yüksek olmak üzere dörtse· 
nedir. Leyli ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan 
ve makinist yetiştirmektir. 

2 - Mektebin yalnız ti.li birinci smıfma talebe kabul e 
dilir. Bunların on beş yaşından küçük ve on sekiz yaşından 
büyük olmamaları ve lise dokuzuncu amıfı ikmal veya bu de
rece tahsil gördüklerini alel'usul İspat ve lastik ettirmiş bulun 
maları veyahut beş sınıflı San' at mekteplerini bitirmiş olmala 
rı meşruttur. 

f Emlak ve Eytam< B ••• UAnlan 1 

3 - Taliplerin mektep m iidüriyetine hitaben yazacakları 
istid'alarına hüviyet cüzdanlarını, aşı kağıtlarını, mektep şa
hadetname veya tasdilmaınele rini ve polisce musaddak hüs
nühal ilmühaberlerini ve velilerinin muvazzah adres 'Ve tatbik 
imzalarını ve dört adet vesikalık fotoğraflarını rapt etmeleri 
lazımdır. 

4-Taşradan gelüpte mektebe kabul edilen fakir talebe 
lerin yol masrafları, "bulundukları vilayet ve kazaların mec
lisi idarelerinden musaddak fakrihal mazbatalarını ve mekte
be gelmek için hanği vasıta ile seyyahat ettiklerini gösterir 
ve memurini aideıince musaddak ilmühaberlerini ibraz etme
leri şartda " Mektep idaresine e tesviye edilir. 

5 - Kayıt muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. 
Taliplerin muayenei İptidaiye için yevmi mezkilrda müsadif 
pazar gÜnÜ ıaat on üçte bizzat mektepte bulunmaları lazmı· 
dır. (3922) (5643) 

Sihhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

).nkara Nümune Hastahanesi yeni paviyonu muhtelif 
ıubeleri için 766 kalem cerrahi ve tıbbi alat, edevat ve eçhi
ze kapalı zarf usuliyle müna kasaya konulmuştur. İhalesi 
14. 9. 933 Perşembe gÜnÜ saat on beşte Ankarada Vekalet 
binasında mahsus komiıyonu tarafından yapılacaktır. Müna
kasaya İştirak etmek istiyenle rin şartname ve listelerini An
karada Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğünden 
ve lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünden 
(5) lira mukabilinde almaları ve şartnamesi veçhile hazırlan
mış vesaik, pey alı:çeıi ve teklif mektuplarım ve taraflarından 
imza edilmiş şartname ve listelerini muayyen vaktinde mez· 
kilr komisyona vermeleri ilan olunur,. (4356) 

5843 

Şubemiz Mütekaidin Ey 
tam ve Er amil iskonto mu 
amelatına ve muamelele
rin günü gününe intacına 
aşağıda yazılı günlerden 
itibaren başlanacakhr. 

Beyoğlu ) 
Kasunpaşa ) 
Uıküdar ) 

Eminönü 
Yalova 
Sarıyer 

) 
) 
) 

Bakırköy • ) 
Adalar , ) 

Kadıköy ) 
) 

Beşiktaş ) 

Fatih ) 
Eyüp ) 
Saınatya ) 

6.9.933 - 1 ! .9.933 • 16.9.933 • 20.9.933 

7.9.933-12.9.933. 17.9.933. 21.9.933 

9.9.933. 13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 

10.9.933- 14.9.933 19.9.933 • 24.9.933 
(4450) 

6926 

Umıımi Neıri e Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ile Matbaacılılı T. A. Ş. 


