
Şehrin kat'i planı yapılın-, 
caya kadar lstanbuldaki in-
şaat bazı yeni kayıtlara tabi 
tutulacak .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Gandhi siyasi hayattan 
çekilmek istemediği için tev
kif ve 12 ay hapse mah
kum edildi. 

FlA Ti S KURUŞTUR 8 inci ••n• No. 2688 CUMARTESİ 5 AGUSTOS 1933 Tel : { Müdür: 24318. Yazı müdürü: 24319. 
ldar• •e Matbaa: 24310. 

Ottavadan Londra 
Konferansına 

Londra konferansının neticelerin• 
den biri, lngiliz imperatorluğunun 
büyiik harpten beri geçirmekte oldu· 
ğu istihaleye yeni bir hız vermesidir. 

Harpten evvel, lnglltere, dünya
nın her tarafında müstemlekeleri o· 
lan bir dünya devleti idi. Merkezi 
Londra olan bu büyük devletin hari· 
ci siyaseti İngiltere tarafından tedvir 
ediliyordu ve bu siyasetin siklet mer· 
kezi de Avrupa idi. Harpten evvelki 
Jngiltere ile timdiki lngiliz impera· 
torluğu arasında bijyiik farklar var· 
dır. Ve istihalenin batlangıcı da har• 
bi umumidir. 

lngiltere harbi umum.iye girerke~, 
döminyonlann reyini ıormamııb. Bı
naenaleyh harp İngiliz imperatorlu
ğunun harbi değil, lngilterenin mu· 
harebesi idi. lngiltere harpte sıkıttık· 
ça, döminyonlarm maddi yardımları· 
na dayanmağa baıladı. Bunlar da av· 
veli !&kayıt kaldıkları mücadeleyi 
gittikçe benimsemiye ve anavatanın 
muhtaç olduğu yardımı esirgemeğe 
batladılar. lmperatorluğun butun 
maddi vasıtalarını tecbi:ıı ederek har· 
bi kazanmak gayesine tevcih etmek 
için harbin son ıenelerine doğru top
lanan ilk imperatorluk meclisi, yeni 
istihalenin baılangıcı telakki edilebi
lir. Bundan sonra ihtiyarlamıı ve 
genç evlitlanrun yardımına muhtaç 
bir ana vaziyetine dÜ§en lngiltere, 
harici ıiyaaetin tedvirinde döminyon· 
ları teırik etmek mecburiyetinde kal· 
JDJ§br. 

Döminyonlann lngiiiz harici siyase 
tinin tedvirindeki ilk tesirleri sulh
ten iki sene sonra Watington'da ton· 
)anan konferansta hissediliyor. lngil· 
tere, döminyonlann tazyiki altım•a 
Japonya ile 1902 seneıinde akdettiği 
ittifaknameyi feshederek harici siya
setine büsbütün yeni bir istikamet 
vennek mecburiyetinde kalmıftı. Bun 
dan sonra lngiliz harici siyasetinin 
aiklet merkezi Avrupadan büyiik Ok
yanusa ve Atlas Okyanusuna İntikal 
etti. Ve bu siyaset üzerin•döminyon· 
)ar imi! olmaia bqladdar. 

İngiltere ile döminyonlan arasın· 
daki münaaebetler, tedrici bir teki.
mül ile müstemlekeleri ana vatana 
bağıyan memleketi..- arasındaki mÜ· 
naıehet olmaktan çıkarak, müıtakil 
memleketler arasındaki münasebetle
re benzedi. Biribirini müteakıp akte
dilen dominyon konferanslarında ıi· 
yasi münasebetlerin tazminine çalışd. 
dı. Ottava'da toplanan konferansla 
ikbsadi münasebetlerin tanzimi meae 
lesi görüıüldü ve nihayet geçen ıene 
Jngiliz parlamento,u tarafından ka • 
bul edilen Weıtminıter kanunile 
harpten beri devam edip gelen fiili 
iıtiklil vaziyeti hükmen de tasdik e
dildi. Bu tarihi kanun ile lngiliz par· 
lam.entoaunun dominyonlar üzerinde 
biç bir salibiyeti olmadığı kabul edil· 
mektedir ki esaıen on bet seneden he
ri fili vaziyet te bundan ibaretti. Bu 
gÜn lngiltere ile dominyonlan araım· 
daki manevi bai kralın ıahaı, mad
di bağ da lngiliz donanma11dır. 

Ancak bu tekiımül yolunda teaadüf 
edilen en büyük mütkülit, bir taraf· 
tan imperatorluğun ana vatan ile di· 
ğer taraftan muhtelif cüzülerinin bi· 
ribirile iktısadi münasebetlerini tan
zim etmektir. lngiltere bir sanayi 
memleketidir. Dominyonlar, esas İti· 
barile ziraat memleketleri olmakla 
beraber, sanayü inkitaf ettirmek yo
lunda çok ıümullü procramlar tatbik 
etmektedirler. Ve bazı sahalarda mu• 
T&ffak olmuılardır. Binaenaleyh lıu 
sahalarda ana vatan ile rakip vaziye
tindedirler. 

Eier dünyada serbest ticaret usu. 
lia duam edip te lngiliıı sanayii ya• 
bancı piyasalardaki vaziyetini muha· 
faza ebeydi, belki lngiliz İmperator
luğunu iktıaadi kül yapmak yolun· 
daki te..,bbüs muvaffak olmazdı. Fa· 
kat bir taraftan yabancı memleket pi
yaaalannın İngiliz emteaıma kapan
ması, diğer taraftan da ayni sebeple 
dominyonlann zirai mahıullerini sat· 
mak için İngiliz piyaaasma muhtaç 
olmaları, ister istemez, İngiltere ile 
dominyonlıİnru iktısadi ıahada bir 
tesanüt siyaseti takip etmeğe sevket
miıtir. Esasen lngilterenin serbeat ti
caret sahaıında Almanya, Amerika 
ve bilhaua Japonya gibi memleketler 
ile rekabet edebileceği de §Üpheli idi. 
Bunun için lngiltere, dünya piyasala· 
nndan çekilerek lmperatorluk ile ik
tifa etmek mecburiyetinde kaldığı 
gibi, dominyonlar da memleket ara
sındaki iktısadi münasebetlerin yeni 
tekli karıısmda lngiltereye yanaımak 
mecburiyetinde kalıruılardır. 

lıte Londra cihan iktuat konferan• 
amm takviye ettiği vaziyet budur. 
Konferanıtan sonra lngiltere ile do
minyonlan araamda imzalanan para 
mukavelesi bize anlatıyor ki bir ta• 
raftan bu memleket murahhaalan, 
dünya konferanaı müzakerelerine it· 
tirak ederken, diğer taraftan da ara• 
larmdaki iktısadi ve mali bağlan tak· 
viye etmek için huauıi müzakereler
de bulunuyorlardı. Ottava mukavele· 
)erini tamamlayan yeni mukaveleye 
göre, dominyonlar paralarını isterlin• 
ge bağlayacaklar ve fiyatların arttı· 
rılmaıı, paranın istikran ve yahut her 
hangi mali ve iktısadi kalkınma teıeb
büıüne beraber girişeceklerdir. 

Konferansta lngilterenin siyaseti, 
Mac Donald ye Chamherlain'den zi· 
yade Kanada Başvekili Bennet, ve 

• • Rusyada yapb v mız 1 ır 

M. Herriot çarşamba günü! 
şehrimizde bulunacak 

Eski Fransız Başvekili Yalovaya .gide
rek Gazi Hz. tarafından kabul edilecek 

MARSIL YA, 3 - M. Herriot bu sa 
bah buraya ııeldi ve saat 15 te lstanbu· 
la ııitmek üzere Paquet kumpayansının 
bir vapuruna bindi. M. Herriot'nun refa 
katinde altı mebus ve radical fırkası ikin 
ci reisi Mm. Brault bulunmaktadır. Bu 
zeval hep Sofyada radical demokrat ve 
buna mümasil fırkalar arasında beynel 
milel bir itilaf yapılması için vaki olacak 
mesaiye iıtirak edeceklerdir. M. Herri
ot lstanbul ve Sofya ıeyahati hakkında 
Lyonda vaki olan beyanatını teyit et
miştir. Evvela Ankaraya oradan Rusya 
ya gidecektir. M. Herriot Ankarayı zi. 
yaretlen sonra Tevfik Rüştü Beyle bir
likte hükumet reiıini ziyaret İçin Y alo
vaya gidecektir. 

M. Herrot ve refakatindeki zevat 9 
ağuıtoı çarıamba gÜnÜ saat 17 de lmer 
etbie il vapuru ile ıehrimize gelecek
lerdir. 

M. Herriot Tevfik Rüıtü Beyin da. 
Yeti üzerine memleketimizi ziyaret ede
ceğinden hükUınet tarafından misafir e
dilecektir. M. Herriot hir ~ün ıehrimiıı 
de kalacak, tahmin edildiığine göre ra
dical ıosyalist kongresine iıtirak et• 
mek üzere Sofyaya ııiılecektir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
M. Herriot 

Almanlar bize tayyare mi 
sipariş etmişler? 

İngiltere, Fransa ve İtalyanın müşterek 
bir teşebbüsü mevzuu bahis. değildir 

UNGARN 

Almanlar ;,. lıencli .;l&lılarile lıomtalarının ail&lılannı böyle 
miilıayeae ediyorlar .• 

Venailles muahedesine rağmen, 

1 

yor. "'Le Jounıal,, Almanyanm bu giz 
Almanyarun gizliden ııizli:re ıilihlan· li t"tkili~ ha~da yaptığı anket et· 
ması, ıüphmz her milletten ziyade rafında bır sen makale neıretti. Al· 
Franaızlan daha ziyade metgul edi· (Devamı 2 inci eıahifede) 

Sergide dünkü kalabalık 
Okadar tehacüm oldu ki kapılar kapan
dı, yalnız dünsergiyegelenler40 binkişi 

mulWlll HllWJWIUIUllllM 
Gazi Hz. 

Gazi Hz. dün Y alovada iatira
hat buyurdular. 

Geçen perşembe olduğu gibi, ev· 
velki gün de Adatepe muhribi ile 
Dolmabahçeyi teşrif buyurmuşlar
dı. Muhrip bu mesafeyi. bir saat 
gibi kısa bir zamanda katetmiş, o· 
tuz, otuz beş mil gibi bir sürat 
y..:ıpmıştır. 

Gazi Hz. gemide gördükleri in· 
tizaından çok memnun olmuşlar 
ve geminin de/terine şu satırları 
yazmışlardır: 

" Adatepe ile yaptığım kl$ll yol 
culuğun değerli hatırasını unut
mıyacağun. Bu vesile ile yakından 
tanımak fırsatına malik olduğum 
seçrr.e kumandanmız, genç zabit
lerimiz ve denizcilerimizle iftihar 
ederim." 

Gazi Mustafa Kemal 
Büyük Gazinin gösterdiği bu te

veccühten gemi zabitleri ve efradı 
son derece mütehassis olmuşlardır. 
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Hariciye vekili gitti 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüttü 

Bey dün Tokatliyan otelinde Efgan 
sefiri Ahmet HllDID, İran sefiri Sadık 
Han ile lıveç aefirini kabul etmittir. 
Vekil Bey öğleden sonra Alman mas 
lahatgüzan M. Fabriciua ve Amerika 
maılahatgüzarı M. Shoov'u kabul et. 
mit ve akşam üzeri husuıi kalem mü
dürü Refik Amir Beyle Ankaraya git· 
mİ§tİr. 

Belgrat se{\·imiz 
Belgrat sefirimiz l-~.tydar Bey teh· 

rimize gelmi~, dün Hariciye vekili Tev 
fik Rüıtü Beyle birlikte Ankaraya git 
mi§tİr. 

Ali Rana B. 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 

Rana Bey şehrimizde bulunmaktadır. 
Amerikalı inhisar mütebasaıslannın 
raporlarındaki tavıiyelerin bu ay için
de tatbikine baılanacaktır. Yeni teı· 
kılitttt. idart.t'lin muhasebe ve muame 
lit işleri tamamen değİ§ecektir. 

Tuz inhiaan için de bir mütehasaıa 
getirilecektir. 

----(]~>--~ 

Gene mağlup olduk 
MOSKOVA, 4 (A.A.) - Ta11 A· 

jansı bildiriyor: 
Türk • lvanof futbol takımları a· 

rasındaki maç, dün üç bin seyircinin 
önünde yapılmıt ve oyun fevkalade 
aeri cereyan etmiştir. 

ilk devrede her iki taraf ikiter 
sayı yapmı§lardu-. 

ikinci devrede ise Türk takımının 
bir aaynına karıı 1 vanovo takımı hq 
sayı yapmıştır. Bu ıuretle maç üçe kar· 
t• yedi sayile lvanovo kaza..,;..ıtır. 

İsveçli bir gazeteci 
şehrimizde 

Stolı:holm' de çıkan Locial demokra 
ten cazetesi muharrirlerinden M. Ed· 
gar P. Andenon bir kaç günden beri 
ıehrimizde bulunmaktadır. M. An
del"&Oll dün bize dedi ki: 

- Ben her sene bir tetkik seyahatı. 
na çıkar ve intibalarımı gazeteme ya 
zarım.. Bulgariıtanda bir ay kadar 
kaldım. Türkiyenin son senelik haya· 
tını öğrenmek için burada da bir ay 
kalmak lazımdır. Türkiye bugün bey· 
nelmilel siyaıi hayatta mühim bir mev 
ki tutmuıtur. Fakat memleketimiz Ja. 
veç efkin umumiyeaince pek az ta· 
nımmtbr. 

Belgaristanda yaptığım tetkikatı& 
Makedonya meseleıini her §eyİn fev· 

Yerli mallar sergiıinin dünkü ka· kinde gördüm. Kime sorananız Make 
lahalığı görülecek ıeydi. Sanki latan• donyalılann ecnebi boyunduruğu al· 
hullular plajı unutmutlar, kırdan vaz tında çektiği iztiraplardan ıikiyet e-
geçmiıler gibi hep sergiye akın edi- der. 
yorlar, gezme ve eğlenti yeri olarak lıtanbulda mutlak bir ıükfuıet vAr. 
sergiyi biliyorlardı. Dün bütün nakil Herkesi hayrette bırakan tabii bir 
vaaıtalan beıinci yerli mallar sergisine güzellik nazara çarpıyor. 
halkı ta§nnakla bitiremedi ve bir •· Türkiye turizm propagandası yap· 
ralık kalabalık öyle bir hal aldı ki malıdır; çünkü burası yalnız görülme 
artık sergi methali halkın ginneaiue ğe değer yerler değil, aynı zamanda 
kafi gelmiyor, içeri girmek isteyenler mucize memleketidir. 
adeta kapıda nöbet bekliyorlardı. Yerli mallar ıergiıini gezdim. Tür· 
lıtanbul zabıtaaı bu vaziyet kartıam• kler, bir çok §eyleri Avrupadakiler 
da öğleden sonra sergide inzibati gibi mükemmel yapabildiklerinden do 
tedbirler almaya lüzum görmüı ve ser layı tebrike layıktırlar • Bu sergi o ka 
gİ polis komiserliği emrine yeniden dar iyi tertip edilmiıtir ki ben mem• 
kuvvet 'l(ermittir. Nihayetı· kalabalık leketimde böyle bir sergi ziyaret et· 
sergiyi halkın liyikile görmesine mi• 111it olsaydım, üzerimde yaptığı teıir 
ııi tetkil edecek bir vaziyet aldıihn· aynı olacaktı. Bu aergi için yalmz da-
dan sergi komiserliği sergi kapmnı bilde değil, hariç memleketlerde de 
zaman zaman kapatmak zaruretini duy· propaganda yapılmalıdır; böyle bir 
mut ve bu tekilde harekete başlan- propaganda yapılıruı olaaydı, bu, Tür 
ıruıtır. Uzak yerlerden aergiyi ziyare· kiyenin sanayideki kabiliyetini göater-

(Dcvamı 2 inci sahifede) Sergiden bir köıe mesi için büyük bir fırsat olacaktı." 
.,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ve Avusturalya Baıvekili Bruce'un i· yonlar lngiliz siyasetine hakim 0 ). rupanm büyük devletlerinden biri ol· 
dare ettiği eaaaen görünüyordu. Bu muılardır. Ve iktısadi münasebetler maktan çıkıyor da siklet merkezi Av· 
nüfuz altındadır ki lngiltere Avrupa bu §ekilde tanzim edildikten sonra rupa haricinde olan bir imperatorluk 
memleketlerinden ayn bir siyaset ta· dominyonlann bundan böyle lngiliz devleti oluyor. Bu, harp sonrası siya
kip ederek Amerikayı idare etmek siyasetinde gittikçe daha hikim bir set dünyasımn en ehemmiyetli hadi· 
yolunu tuttu. Binaenaleyh Waıing· rol oynayacakları anlatılıyor. Yani ıelerinden biridir .• 
ton'dan sonra bir defa daha dornin- lngiltere, Londradan idare edilen Av- Ahmet ŞOKRO 

t • • e 

F enerbahçe. Beykoz Waterpolo maçından heycanlı bir an 

Yüzme birincilikleri dün 
Lido' da yapıldı 

Veli efendide mevsimin ikinci at yarış
ları dün de çok kalabalık oldu 

Dün spor noktasmdan çok zengin 
bir gÜn geçirdik. Şehrin üç muhtelif 
yerinde spor ıubeıniz faaliyette bulun 
du.. Büyükderedeki yüzme havuzun. 
da, lstanbul ıruntakaaı bicincilikleri 
y.apddı. Veli Efendi aahasmda mevai· 
min ikinci at yanılan kotuldu. Moda
da yelken yanılan yapıldı. Bu üç mü 
sabaka da tam bir intizam içinde cere 
yan etti. Hepsini ayn ayn qağı yazı. 
yoruz. 

YÜZME: 
lıtanbul mıntakaaı birinciliği lido

da oldukça kalabalık bir aeyirci buzu 
runda yapıldı ve dört tane yenl re or 
tesbit edildi. Bu rekorlar ıunlardır: 

100 metre ıırt üstü erkekler, 100 
metre serbeıt hanımlar, 200 metre ser 
best hanımlar, 400 metre aerbest ha
nımlar, 100 metre kurbağalama ha· 
rumlar. 

Erkekler içinde yeni rekoru yapan 
Galatasaraylı Orhan Beydir. Hanım• 
lar araaında üç rekoru da Fenerbahçe 
kulübünden Leyli Aaım Hanım yap· 
mııhr. Bu iki genç yüzücü, bu mev
aim zarfında rekorlannı tazelemekte
dirler. Bilhassa Leyli Hanım, her mü
sabakada yeni rekor yapmaktadır. 

Müıabakalar çok hararetli cereyan 
etmit ve bilhassa en heyecanlı yanı 
200X4 bayrak yanıında olmuıtur. 

Beykoz aeaaiz sedasız ve kendi ken 
dilerine çalı§&D yüzücüleri çok yorgun 
olmalarma rağmen takatlerinin son 
haddine kadar çalıımıı ve çok kuv
ntli rakipleri Galataaaraylılan &'BÇ· 
mif).-dir. Bu"yanıta billuısa en ta· 
yam dikkat yüzücü s.ffıındı. Bu çok 
genç atlet, te..,kkülitı YÜcudiye itiba 
rile an sporlarına aon derece müstait 
- çok gÜzel bir aitile maliktir. 

Oç Yarıt yapbktan aonra, Türkiye 
rekortmeni bulunan Orhan ile J'&nf-

Yelken yanşlan haşladı 

ı • 

Her halta kendi rekorlarını 
yenileyen Leyla H. 

mq ve onu geçmiıtir. 200 metre aer• 
best erkekler müsabakası da çok he· 
yecanlı ve enteresan olmuı, Orhan ve 
Saffan burada da kartı kar§ıya gel
mİftİr. Ancak Orhan bu müsabakayı 
kıymetli rakibinden dört saniye evvel 
yüzmüıtür. 

Atlamalar oldukça İyi olmuıtur ve 
bilhaua Galatasaraylı Ahmet çok gii 
zel atlayıılar yapmqtır. 

V aterfolo maçı çekilen kura neticesin 
de Beykoz ile Fenerbahçe arasında 
oynanmıı ve Fenerbahçeliler rakiple 
rini 3 e karıı 5 aayı ile mağhip etmiı-

(Devamı 5 inci eahifede) 

Solda bu mevaim zarfında çok iyi blr lormda olan Orhan, aağda gü. 
nün en heyecanlı müsabakasını kazanan Beykoz 4X200 bayrak 

takımı ve kaptanları 

11111U11mırı ..... •nıuııunn 
Yüzme •• 

iZ 

13 ağustos pazar günü. 

oda y··z havuzun a 
Tafsilat ve proğram pazar günkü nüshamızda 
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Tarihi tefrika: 79 

Yıldızdan Ordu Köşküne 
y.....,.,,S.N. 

Türk mahkemelerinde ecnebi hakimler mi? 
2 

Hasan Fehmi P"f'J11ın mütalecm. - Sultan Hamit, cevaptan 
memnun: isabet! laabet! diyor. - Haaan Fehmi Pafaya verilen atiy
yeiseniye. 

H cu an Fehmi PG§anın mütaleana..-.i 
••flmi ve tarihi bir vesikadır,, 

c Rusya ve lna-iltere Sefaretleri le· 
baalarmdan birer şahım mahkemele· 
re düten itlerinden tutturarak konao ... 
loı veya tercümanlarının mahkeme
lerde azayisaire misillu hazır bulunup 
kendi rey ve mütalealanru sert ve be
yan ve istintak dairelerinde maznun
ları isticvap, muhbirlere sual irat et
meğe hakları olduğunu iddia ve bu 
id dialarını 1854 tarihli fermaruhüma
yunun bir fıkra.ile uhudukadimenin 
lngi lizlere ait faalınm kırk ikinci 
maddeıine ve Hariciye Nezaretinin a
h iren aefaretlere gönderdiği bir tak
ı irdeki zımni kabul ve İtirafa bina ve 
istinat ediyorlar. 

•· Adliye Nezaretinin ol baptaki tez
keresi Divanıhümayun Beylikçiği ma
kamına ledelhavale uhuduatika muci
bince düveliecnebiye tebaaımm muha
kemeleri esnasında tercümanların 
mahkemelerde hazır bulwıabilecekle
r i malüm olup ancak 23 cemazilahir 
l 270 tarihli emrii.li ile ahki.mı tebliğ 
olunan nizamnamenin bil" fıkraamda 
tercümanların azayisaire miaillü mu
hakemat ve istintakata iştirak edebi
leceklerine dair bir kayıt bulunduiu 
anlaşılnuşbr. Maliimui..lii hazretihili.
fetpenahileri buyunılduğu Üzere u hu
dukadimenin cümlesi Fransa Hüku
metine ihsan olunan ı:D.üaaadatrmahsu 
ıadan teşa'üp ve tevellüt ebnit ve h~
kUınabaaire ile tevali ederek aktedi
len ayni müsaatdatı muhtevi ve onun 
aynen tekrarı kabilinden bulwı.muş· 
tur. 

" Fransa Hükumetile 1084, 1153 ta 
rihlerinde mün'akit muahedelerimiz 
en ziyade adli hukuka dair ahki.m.ı 
hu·i ve bu da alettedriç düveliaaireye 
ıi.ri olmu§ ve lngiltere ve Ruıya Dev
letleri de bu ;:neyane girmişlerdir. 

' 'Bütün devletJerle mün'akit mua
hedatımada yalnız ıu ıelcilde bir fık
raiadliye vardır. 

• • • 
"'Bayraktan altında olanlardan bi

ri katil olup veyahut gayri bir cürüm 
edip Jeriatiıerife tarafından rüyet o
lunmak mürat olundukta Devletialiye 
nin kudat ve zabitanı bu cuna olan 
davayı bulunduktan mahallerin elçi 
veya konsolos Yeyahut vekillerinin 
muvacehelerinde istima ede! Ve onla
rın tüccarile bir kim.senin nizaı olsa 
kadıya vardıkta tercÜlllanlan hazu 
bulunmazsa kadı davalann iıtima etmi
ye! 

''Eier tercümanları mübim meaalih 
te iae gelinciye kadar tevakkuf oluna 1 
Ama orlar dahi taallül edip tercÜ· 
manlanmız hazır değildir. Deyu ivak 
etmero tercümanlarin ihzar eyliye! 

.. Bu fıkraiahdiyede ıuitefehhüme 
uğrayan kelime iatima lafzıdır. Kava
idiliaaniyemizce tetkik olundukta ter 
c " a.nlar hazır olmadıkça davanın 
dinlenilmemesinden bafka bir mana 
ifade eHnediği tasdik olunmak gerek
tir. Usiilükazaya taalliiku yoktur. Ka
Zil. bqka, davayı iıtima baıkadır. 

•·o zamanJar Devletialiyenin usulü. 
kazası münferit hakimlerin hükmü ile 
fa slıdaavi olup baıka türlüsü olamaz· 
dı . Vazifeikazaiyeye gayrin ittirak 
ve müdahalesi uıule menafi ve mem
nu idi. 

•'Davanın eanayirüyeti muhakeme .. 
s inde tercümanların hazır bulunmala
rı o :zamanlarda lisan bilenler ender 
o!duğundan tefhim ve tefehhüıile de
lalet ve ızhanhak ve hakikate hizmet 
ton baıka bir ıey için değildi. 

•·Ezmannnaziyenin usiilü kazayitcr' 
,ı 

iy~ıi cümle düvel ve milelce malUm 
Ye kendilerini böyle müaaadeler ara
mıya aevkeden sebep ayni mü~küli.t 
olduğu meczumdur. Divanıhümayun 
Beylikçiliğinden yazılan müzekkere
de ve sefaretlerin takrirlerinde beyan 
olwıan 1854 ve 1270 tarihli emriali
nin ve ona müteferri ve mülga nizam .. 
namO?nin fıkraimuhkiyesine gelince o
nun da bugün hiç bir hüküm ve kıy
meti kalmamıştır. Çünkü 1255 aenc • 
sinden itibaren usulüadliye ve kazai
yemiz tedricen Avrupa uıUlümedeni
yeaine tevfikan tensik ve tanzim olun
mıya başlanıp mevadıcezaiye ve u .. 
muruhukukiye ve ticariye mahakimi .. 
ter'iyeden alınarak auretimabausada 
açılan mecalisitahkikiye ve divanlara 
ve mahakiminizamiyeye verilmiştir. 

ul260, 1284, 1286. 12<16 tarihlerin
de tek&mülütedrici ile baştan başa 
tecdit ve tensik ve ayrıca ua:ulümuha. 
keme ve ceza, hukuk, ticaret kanun· 
ları vücuda getirilerek mevkiimeriye .. 
te vaz'ütatbik olun:muıtur ki bunlar 
alettevali sirkülerler ile düvelimüte
habe aefaret ve Hariciye Nezaretleri· 
ne tebl iğ kılrnmı§ ve hatti mütteaJ. 
dit liyasi ve akli kongre ve konferans
larda mevzuubahis edilerek cümlesi 
taraflarından takdiratı. memnuniyet .. 
ki.rane ile tel& ' ~ i ve hüsnükabul kı· 
lmmıştır. Maruzatıvikiadan zihir ve 
bahir olduğu üzere edvarrmaziyedc. 
ki hüklımetiseniyelerinin kadim ve 
sırf şer'i nehcikazası büsbütün tebed· 
dül etmiş. ve mevkiimeriyete konulan 
uaulümuhakemat ve asri tetkili.t mu· 
cibince bidayet, istinaf, temyiz dere· 
cab sel&aenin heyetimüçtemiaihiki· 
meleri gözöniinde bulunmut olduğun .. 
dan ve eaki münferit nuvvabı§er' yerin 
elyevm müalim, gayrimüslim tebaaİ· 
fAhaneden ehil ve erbap hükkam ve
saire tevziiad;ıJete memur ve si.i bu· 
lunduklarından terakkiyabmedeniye 
ile itilaf ve insicamıtam kesbeden 
ıeklineviniadliyemize nazaran sali· 
füzzikir iki sefaret takrirJerinin ma· 
na ve medlulü olamıyacağı mütalea
smda bulunduğumu arzederim fer· 
man,. 

Haaan Fehmi Paşa, bu mütaleana· 
mesini bizzat Mabeyin Başkitabetine 
takdim edip k itabet dairesinde padi
şahın iradesini beklemekteyken ibrik· 
tarbaıı Kamil Bey gelip kendisini fev
ketnıeabm huzura istediğini tebliğ et .. 
mittir. 

Derhal huzuruhümayuna çıkan mü
priinileyhe, padişah: 

- Buyurunuz, beraber okuyalım! 
Diye iltifat etmİ§ ve mütaleayı pafa 

okudukça hünkarın: 

- isabet! laabet! 
Buyurarak çok memnun .-e mahzuz 

olduğunu ızhar ve tekrar ettiğini hi
kaye eylemiıti. 
Yarım saat kadar mülakattan son· 

ra huzurdan çıkarken Sultan Hamit 
Hasan Fehmi Paıaya Üzerinde Aya
aofya cam.iinin minyatür resmi mah ... 
kiik bir mühürle mahtum zarf içinde 
külliyetlice atiyyeiseniye vermişti. 
Hünki.nn böyle miny!ltürlü reıimli ve 
H harfli ve yalnız menekte çiçekli 
müteaddit zarf ve mühürleri vardı. 
Ekseriya ihsan ve atiyyelo:rini böyle 
mühürlü zarflara kordu. 

Ha.an Fehmi Paıanm mütaleana· 
mesi Mecliaimahıusu Vükelada alelU
ıul kıraat olunarak ayni mealde aefa· 
retlere cevap verilmiş ve aefaretler 
bu pek tabii Ye haklı mudafaa ka111· 
ımda ifi daha ziyade takip ve tahar
riye hacet gönniyerek ıükutu ihtiyar 
eylemifti. 

(Arka .. var) 

Sergide dü~kü kalabalık 
• 

(Ba~l 1 inci •hifede) ıuz bu adet beıinci yerli mallar ser&'i· 
te '[elen halkın sergiyi görmeden re• sinin mükemmeliyet ve derecesini 
n dönmemeleri için diğer taraftan kapı C'Ö>termeğe kafi gelecek bulunmakta· 
dı~ında da aıra ile girmeleri için ter- dır. Bu aene aerride halkın ber türlü 
tibat almmıttı. Dün aer&'inin ilk CU• bedii ve eğlence ihtiyaçlarını tatmin 
ması olmak dolayısile bir çok miieue edici vesaitin bulunması itibarile halk 
ıeler halka hediyeler levzi elmitler· yalnız sergiyi ziyaretle kalmamakta 
dir. Dün sergi ziyaretçi itibarile bir sergide saatlerce bulunarak hatti. bü 
rekor tesis etmiılerdir. Sat..htan ak• tün bir cününü ceçirenler dahi var-
, .. ma kadar dün sergiyi 41652 kişi dır. 
ziyaret etmif ve bu suretle sergiyi a- Cümhuriyet cençler mahfili tarafm 
çıldığı .. ünden beri ziyaret edenlerin dan pazartesi günü cece sergide ilk 
yekiinu 106 bin kitiri ceçmi,tir. Yal- temailini Yerecektir. 

Demirkapı kiit;!ilı sıhhat mektebine/ en bu sene mezun olan hanım 
efendilerle ınuallimleri fi unrp halinde bir arada 

ve 

MiLLiYET CUMARTESi S AGUSTOS 1933 

HARİCİ HABERLER 
Rehine olarak 
Tevkif! 
Almanyada komünistlere 

karşı şiddet arhyor 
DORTMUVD, 4 (A.A.) - Volff 

Ajanaı bildiriyor: 
Kim oldukları anlatılmıyan 4 ko

münist, milliyetçi soayalist miliılerin· 
den biririnin Üzerine atılmış ve kendi 
sini yaralamıı olduklarından zabıta 
bu taarruzun yapıldığı yere yakın bir 
mahalde oturan dört komünisti rehi
ne olarak tevkif etmiıtir. 

Bundan böyle komünistler her ne 
zaman cebrü ıiddete müstenit hare
ketlere kalkıtırlar, yahut kanuna mu 
gayir yazılar dağıtacak olurlarsa za, 
bıta rehine olarak komüniat tevkifa
t ı n a girişecektir. 

Sandikalar kongresi 
BROKSEJ., 4 (A.A.) - Sendi

kalar kongresi divanı azalığma Al
man Leipart'ın yerine Avusturyalı 

Scharsch'i intihap etmiştir. Kongre 
kabul etti ği karar suretinde ancak bir 
aosyalist iktisat rejiminin tesisi mak· 
sadiyle tak ip olunacak müdahaleli 
bir beynelmilel ikbaat hareketinin 
mevcut buhranı izale edebileceğini be 
yan etmektedir. Kongre paranın istik 
rarı ve himayeci liğin kaldır1lmaı1 bu. 
susunda ısrar etmektedir. 

Kongre ayni zamanda beynelmi· 
lel işçiler konferansının kararlarını 

kabul etmit ve fa~istlik tohumlarına 
karsı şiddetli bir muka vemet göater
mek hususundaki azmini beyan et .. 
m.İ..ştir. Kongre milliyetpcr vet· ıosya
liıtliği takbih etmektedir. 

Kongı·e Alman mamulı3.tına karşı 
umumi grev ilin etmif ve Alman 111il
l ıyetçileri lehindeki beynemilel hare 
kete yardım i~in milli teşekküllttden 
hüktımetleri nezdinde teıebbüsatta bu. 
lunmalarını talebe karar vermiftir. 

Nihayet kongre sili.b bırakma kon 
feransını makH.da irişinceye kada.ı; 

mesaisine devama davet etmiştir. 
- -o--

Doğru hat üzerinde 
dünya rekoru 

PARIS, 4 (A.A.) - Fransız tayya
reciJeri Codos ve Rossi doğru hat üze
rinde dünya r~korunu kınnak üzere bu 
ı<ıbah uçmuşlardır. 

----<>-

Amerika komşu kapısı 
PARIS, 4 <A.A.) - Dünya -aefe 

rekorunu kırmaia teşebbüs eden yya 
reci Lcfevre ve Assolont, hava müsait 
gittiği takdirde hemen Calais'den Nev· 
Y ork istikametinde uçacakardı.r. 

--<>--

Bir Fransız cenerali öldü 
BOULOGNE, 4 (A.A.) - Fransız 

ordu encümeni azasından Ceneral de 
Saint Ju :-. t , dün anjinden ölmü~tür. 

-o--

Strasburgda kan ı grev 
PARIS, 4 (A.A.) - Sb·acbourg· 

dan Matjn gazetesine bildirildi~ine ıö 
re bir nümayi,ten dönen ve §ehre gir• 
mek isteyen grevciler ile zabıta ara
sında kavga çıkmışbr. Polis kuvvetle
ri nihayet grevcilerin hakkından gel
miş ve aıayİfİ iade etmiştir. Kavsa es 
nasında grevciler taşlar atmışlar ve 
otomobilleri devirmiılerdir. 

Geceleyin tekrar kanlı hadiseler ol 
muftur. 

Grevciler bütün 18.mbalan söndür· 
dükten aonra sokaklarda barikatlar 
yapmıı1ar ve ma:azaJann cameki.n· 
larını kırarak yağmada bulunmuşlar· 
dır. Birçok grevci ve pDIİa memunı ya 
ralanm.ıştır .• ----

Almanyadaki ftalyan 
avan gardistleri 

BERLIN 4 (A.A.) -Volff A
jansmdan: Bir müddet evvel Berline 
selen Iıalyan avan gardiıtleri Hambur
ııa gitmek Üzere Berlinden aYnJmış· 
lardn·. istasyonda büyük bir halk 
kalabalığı tarafından uğurlanmış ve 
alkışlanmıılardır. 

M. Herriot çarşam
ba günü geliyor 

(Başi 1 inci &ahifede) 
M. Herriot ayın 15 inde ıebrimize 

celerek Ankaraya ı-idecektir. 
Muhterem misafirinin Ankarada bu

lunacağı. cünler için Hariciye Yeki.Jeti 
tarafından bir proııram yapılacaktır. 

M. Herriot Fransanm nüfuzlu rica
linden ve sabık bir bafvekil olduğu için 
Ankarayı ziy&l'etine aiyaıi bir ehem.eni· 
yet atfedilmektedir. 

Tevfik Rüıtü Beyin Londra konfe
ransı esnasında Fransız ricali ile vaki o 
lan temaılan neticeaiııde hazırlanan 

Türk • Fransız mukareneti, M. Herriot 
nun da memleketimize daveti için mü
nasip bir vesile teıkil ebniıtir. 

M. Herriot ötedenberi bir Türk dos
tu olarak tanınmı!tır. 

M. Herıiot 23 Ağustosa kadar mem
leketimizde kalacaktır. Bu müddet zar. 
fında Ankarada vakı olacak siyasi te
masardan sonra Y alovaya ~iderek Reisi 
cümhur Hazretle.~ tarafından kabul e
dilecektir. 

M. H<==iot Ankaradaki temaslarm
d;:ın sonra Rusyaya ııidecektir. 

Gandhi 
Mahkum 

Hintli şef 12 ay hapis 
yatacak 

POONA, 4 <A.A.) - Candi bu sa
bah serbest bırakılmıııa da Poona'da 
kalmağr Ye siyasi hareketlere giritme .. 
meği teahhiitten jmtina ettiği için tek
rar tevkif olunmustur. 

Gandi, timdi Y ervada hapishanesin
de muhakemesini beklemektedir. Mlu
maileyhe iki senelik bir hapis cezaaı te
rettüp ediyor. 

PUNA, 4 (A.A.) - Gandbi on iki 
ay hapis cezasına mahkiim edilmittir. 

ATLAS G. 
BOMBAY, 4 (A.A.) - Zaoıta ln

giliz Ticaret odasına boykut yapılma
sını tavsiye eden yazılar dağıtan dokuz 
kis; yakalamıştır. 

Bir köy bombardıman edildi 
SIHLA, 4 CA.A.) - ldgiliz askeri 

tayyarelerin Kotkai köyünü dün iki de
fa bombardunan etmi•ler ve hemen he
men bütün kübeleri y ıkmışlardır. Mın
takanın diğer taraflarJnda asayiş yerin· 
dedir. ~ 

Amerikada milli kalkınma 
NEVYORK, 4. A. A. - Shell 

Petroleum kumpanyasmın onbir 
bin memuru milli kalkmma prog
ramını tasvip etmi,lerdir. 

Sabık Alman meclisi reisi 
BERLIN, 4. A. A. - Volff ajan 

sı bildiriyor : Berlinden gelen sa
bık Reiştağ reisi M. Loebe mev
kuflar garnizonuna götürülmüştür. 

Silizya eyaleti sabık umumi va 
!isinin karısı da, kocasının bir müd 
dettenberi alıkonmuf olduğu mev
kuflar garnizonu hakkında yanlıt 
haberler yaptığından dolayi ayni 
garnizona gönderilmittir. 

Rigada Alman torpitoları 
RIGA. 4 (A.A.) - Volff Ajanam

dan: Riga'ya gelen dört Alman torpİ· 
dosu çok samimi bir surette karşılan
mıştır. Ahali gemilere ve içindekilere 
büyük bir ali.ka göstermektedir .. Reı 
mi mahiyette birkaç kabul resmi ya
pılacaktır. 

----<>-
yelkenli tayyare ile 

devamlı uçuş 
BRANDEBOURG, "şari Prusya" 4 

(A.A.) -Volff Ajansından: y.,ıken
li bir tayyare ile uçuş yapmak için 
dün sabah saat 7,20 de Brandebourg 
dan havalanan yüksek taluil talebe
sinden Scbmidt o vakitten beri Fris
ches Haff gölü wtünde dolaşmakta
dır. Schmidl ıimlli yirmi iki saati bu
lan bu uçuıu ile yelkenli tayyare dün
ya müddet rekonınu haylı kınmıbr. 

Havagazından ölüm 
GOERLITZ, 4 (A.A.) - Volff A

janundan: Dört kitilik bir aile hava 
gazi intipn neticea.tnde zehirlenmİt· 
tir. 

Alman elçiliklerinde 
değişiklikler 

BERLIN, 4 (A.A.) - Volff Ajan· 
•ından: Volff Ajansının doğnı malu
mat alan mahfe11erden öğrendiğine arö 
re Alman elçileri arasında pek yakın 
da bir taknn nakiller ve değişiklikler 
yapılacaktır. Bu cümleden olarak Al 
manyıuıın Buenos - Aires elçisi M. 
Kaufmann Aaaer Mekaiko clciıi M. 
Zechbin ile Brükaeldeki Alman' elçisi 
M. Lerchenfeld hariciye nezareti em
rine almacaklardır. 

M. Venizelos bu ay geliyor 
Atinadan bildirildiğine göre, M. 

Venizelos vaki davet üzerine ağustos 
o<!alarmda lstanbula celecektir. 

Hariciye hukuk müşavirliği 
başkatibi vefat etti 

ANKARA, 4 (Telefonla) - Hari
ciye vekaleti hukuk müıavirliği bat 
muavini Yuıuf Kemal Bey burün ti
fodan vefat etti. Kendiai Ankarada 
çok sevilen bir zat idi .. 

Tütün inhisarı ve Galata
saray karakol binaları 
Maliye Yeki.Jeti elindelıi bazı bina• 

ları satarak bunlarm yerine yeni bina
lar yaptırmağa karar vermİftİr. Bunun 
için de Büyük Millet Mecliıindea mÜ• 
aaade almmııtır. 

Sablacalı: binalar araımda Calatada· 
ki tütün inhisan ve Galatasaray poliı 
merkezi. binalan vardır. Tütün inhisarı 
binasına 500 bin lira kıymet konulmut• 
tur. Bu binaya Merkez Bankaaı talip
tir. 

Bu binadan alınacak para ile Anka· 
rada lnhiıarlar müdüriyeti umumiyeai 
için bir bina yapılacaktır. 

Bina bir ıene İçinde bitirilecek ve in 
hisarlar hemen nakledilecektir. 

Galatasaray merkezi. binası için ilıi 
tasavvur vardır. Bunlardan biri binayı 
parça parça satmak, diğeri de ıimdiki 
binayı yıkarak bu arsaya büyük İn§aat 
yapmaktır. Bina yıkıldığı takdirde Ga
latasaray mektebinden sonra bir çıkınb 
ol~k uzanan kısım yol haline sokula· 
caktır. 

DAl(i 
Her milletin avcıları Varnada 

V ARN A, 4. ( Müliyet) - Bul 11ar •okollan avcı te,kUdtının yirmi 
befinci yıldönümü münasebetile tertip edilen müsabaka ve eğlence 

lere İflirı:ık edecek heyetimiz, diğer heyetlerden evvel Varnaya 11eldi. 
Büyük sevgi ile karplandı. T efkilat reisleri heyeti alarak fehri 11ezdi,.,. 
di. Heyetler üç yüze yakındır. 

Gece verilen ziyafette Sofya mebusu ve leJkUat rem M. Şifkol, 
Ankara mebusu ve Ankara avcılar cemiyeti relıri :Aka Gilndüıs B. Var. 
na konsolo•umuz nu.tuklar söylediler. 

Bulgar başvekili M. MUJanof ile diğer n=ırlar buradadırlar. Zi
raat nazın heyetimizi bilhassa selamladı. Mercuim pazar günü yapıla
caktır, Gazeteler bilhaua bizden bahsediyorlar. 

Atinada büyük bir yangın çıktı 
'ATINA, 4. A. A. - Korent çarfı•ında bir yangın "kmlfhr. Şim

diye kadar on mağaza yanmıştır. Birçok eulcr büyük tehlike altında 
bulunmaktadır. Henüz tevsik edilemeyen haberlere göre hasar 50 mil
yon drahmidir. Atina etlaiye•i yan fllR yerine gİlmİf'İr. 

Almanya silahlanıyor 
(Başı 1 ınci sahifede) 

manya na11l silahlanıyor?. Biz bu an
ketin umumi hatlanru ve meraklı ta
raflarını buli.aa ediyoruz. c Le Jour
nal,, muharririne eöre: 

"Ahnanyanın sili.lınıı muahede ile 
elinden almak ki.fi değildir. Sanayii 
kusva mertebesine varmıt bir memle ... 
ket için yenisini yapbrtmamak çarele
rini de aramak lazımdır. Bu çareler 
dütünüldü, taıınıldı, muabedenin mad 
delerine sokuldu. Fakat harp biteli. 
on bet sene oluyor. Almanya bugün 
muahedenin harici manzaraamı mu· 
hafaza etmekle beraber, korkunç de
nilebilecek derecede silahlandı. Daha 
ilk aenelerde müttefiklerin kontrol 
komisyonu Almanyayı dolqırken az 
gizli süi.h depolan mı buldu 7 Şimdi 
böyle bir komisyon olmaymca. geçen 
seneler de gözönüne alınınca Alman .. 
yanın bugün ne derece müsellah bir 
devlet olduğunu anlamak cüçe değil
dir. Almanyada bu aon -nelerde bir 
çok politika hi.diaeleri oldu. Fakat 
hükiimet değiıikliği, gizliden gizliye 
ıili.blanmak planını durdurmak ıöyle 
dunun, bilakis kuvvetlendirdi. 

"Umumi harpte gerek müttefiklerin 
gerek Almanyanın hataları ye harp 
ilminde yeni yeni bilciler ve Locanıo 
misakına, ne de ıilahıızlanma konfe
ranıma rağmen, bugünkü vaziyeti ih· 
tas etmiştir. 

"'Hakikaten paçavr& mabiyeine gi
ren muahedeler ahk.Amına müstehzi .. 
yane bir gülütle bakan Almanlar, 
daha ilk ründen topçulukta, piyade· 
de, tayyarecilikte, iatihk&mda en eh
liyetli tekniaiyenlerini topladı. Bunlan 
evvelce Berlinde, Margarethenıtrasse 
9 numarada Koch un Kienzl finnası 
idare edjyordu. Fakat bugün teıkilat 
bütün Almanyaya dağılmıı olan 
Waffenprüfueaen icap eden direktif
leri vermektedir. 

"Merkezi Berlincle olan bu teıkila· 
bn idaresi albnda itliyen fabrikaların 
hepıi ameleye iş bulmak göateriti al
tında hükiimetten taluiaat almakta· 
dırlar. 

"Söylemiye lüzwn yok ki bu fabri
kalar hükiimetin Akı nezareti altında 
bulunmal,dadırlar. Muahede Alman
yaya tank yaptırmıyor. Fak at traktör 
yapbrıyor ya .• 

"Oberndorfta bir mavzer fabrikası 
var. Burada zahiren av tüfekleri ya
pılır. Bunan gibi tüfek fabrikaları ile 
masumane çalışır görünen dökümha
nelerin isimlerini yazmağa aütunlar 
müıait değildir. Bu dökümhaneler 
cayır cayır cephane hazırlıyorlar. Ea .. 
aen'deki meıhur Krup ıeri halinde top 
ç1ka.r1.yor. 

"Bütün bunlara ecnebi memleketler 
deki imalatı da ili.ve etmek l&zımdır. 
Js.,.içrede, Holandada, lneçte ve hat
ta Litvanya. . Bu aoa memleketin 
Pruaya hududunda Alman aennayeıi· 
le tüfek, bomba ve bombardıman tay
yaresi imali M;in iki fabrika inıa edil
mektedir. 

Tayyare ve gaz; 
'"Bütün fabrikalar aulhe ve inaanlı

rm refah ve kazançlarına yanyacak 
§<'" ler çıkarmıyor değildirler. Lakin o 
rekilde tertibat almmııtır ki. bu fabri· 
kalar yanın cünde yapılacak deiitik· 
likle harp malzemeai yetiıtirmeie a
made vaziyettedirler. 

"Almanların en ehemmiyet verdik· 
leri J"Y boğucu gazlardır. 1915 te gaz 
harbini açan Almanya bu mühim ıi
li.htan vazgeçmif değildir. Hatti. bo
fucu gaza Almanlar en büyük bir Ü· 
mit olarak bakıyorlar. 

"Alman askeri muharrirleri yeni 
bir harp için açıkça ıunu aöyliyorlar: 
4'Baıkm l:taaanındtt!,. .. 

'Bu muhar.irlere cöre, baıkm tay• 

ve ecza fabrikaları bir emir Üzerine 
mebzul miktarda Ye envaından ıı:ehır
li caz imal edecek vaziyettedirler. 

"'Almanyanm bir de hariçteki aipe
ritlerine bakalım: : 

Tayyare büısinde harice aiparifleri 
hemen hemen l'e'111İ gibidir. Dornier' 
nin İsviçre ve ltalyada, Yunkera'in 
Türkiye ve Rusyadaki ıubeleri, daha 
bir çokları Almanya hesabına tayya
re imali ile mqguldürler. 

"Toplara gelince, bu noktada bil
haaaa ketumiyet Yardır. Fakat lıveı;
te Krup fabritUw ile yalandan alaka-
11 olan Bofora fabrikalan Almanya he 
aabma yapılan toplar için birinci mey. 
kidedir. 

"Almanya haricinde ıili.h imal e
den fabrika sahiplerinin acayip tavır
lan var. Mesela AYllaturyadaki Hir
tenberr ail&h fabrikasının umumi mü
dürü M. Mendel diyor ki: 

"- Ben ıilah Te cephane aataroa. 
Muaheclenin tatbikine memur defi· 
lim. 

"lıviçredeki Waffenfabrik Sole>
thurn...., Werkzeug • Machinen Fafo.. 
rik Oerlikon müdürlerine de aorulaa. 
onlar da ayni cevabı vereceklerdir. 

"Holandada Siderius tirketi müdü
rü M. Haagenı Almanya hesabına ya· 
pılan top nanlılanrun miiıküli.tan: Af. 
manyaya geçirilebileceğini söyl-•te 
hiç bir beis görmemiştir. Holi.ndada 
Alman sermayesinin ali.kadar olduğu 
dokuz aili'1 ve cephane fabrikaaı ya_r. 
dır. 

"Bütün bunlardan aonra bir de or
duyu cözönüne almak lazım. Muahe
denin müıaade ettiği yüz bin kiıilik 
bir ordu var. Oa bet ıeue içeriai•de 
bu kadronun ne olabileceğini keatir
memek mümkün değildir. Kadroya 111 
rip çıkanlar hariç, yüz bin yetqmiı 
zabit •. 

cBu zabitle-r kimlere mi kumanda • 
decekler? 

Bir harp çıkarsa bütün Alman mil
letine. . Almanyada o kadar çok gen{ 
lik teıeldriilleri var ki, her biri bir 
spor manzara.sr altında en modem ••· 
keri talimlerle )'etitmektedirler. 

"Muahedeye göre Alman ordmu· 
nun her neferi gönüllüdür ve bunlar 
on iki sene hizmeti kabul ederek or
duya girerler. Bu orduda yetiım.iı ea
ki askerleri aram.ayınız. Hepai ,.et'lf· 
mek Üzere alınmıf gençleridir. 

''Umumi manevralarda muahede 
ahkimına riayet ediyor gibi röriinmek 
İçin, tahta veya mukavva tanklar kul
lanan Alman ordusunun, gizli maney
ralarda hakiki tanklar kullandıkluın. 

bilmezler. 
·Şimdi ordunun bilhaaaa, IDpçunur 

makineleştirilmesi için büyÜk 01eaa 
aarfedilmektedir.,. 

'Almanya, Fransa, lngiltPre. 
ne yapıyorlar? 

LONDRA, 4 (A.A.) - Havas Ajaı 
aı bildiriyor: Al.manyanın yeniden t ,. 
Ya aili.hlan yapmaıma ka11ı müıte. "! 
bir harekette bulunulma11 için Fr-oa 
nın lnciltere nezdinde teşebbüate bu
lwıduğuna ve bu teşebbüsün akim 
kaldığı.na dair bir aol cenah gazetesi
nin verdiii haber Fransız siyasi ma
hafilinde büyük bir hayretle ka~ılan 
mııtır. 

Bu haber üzerine fU ~ ... vzihte bulu. 
nulmaktadır: 

- Bu mesele hakkında Franaız bü 
kiimeti lnıriliz kabinesine hiç bir mü
racaatta bulunamamıştır. Almanya
nm tekrar ailihlanmaaı meaeleaini 
lnıriltere daima dikkatle gözönünde 
bulundunnuıtur. Bu m<'!ele aıağıda
ki iki hi.diae üzerine rünün en müıta· 
cel meaelesi halini almııhr: 

1 - Almanyanm lnciltereden hava 
levazımı almak huıuıundaki teıebhü-

yare ve cazla temin edilebilir. aii, 
"Tayyarelere gelince; muahede Al - Salaboury meaeleıi. 

manlara harp tayyaresi imalini menet- Bwılardan birincisi Alman talebi · 
ti. Fakat harp tayyaresi ile sulh tay- nin reddi ıuretile halledilmittir. Çün 
yareıi araımda yarım santim fark ola- kü bu talep Almanya tarafındaa im· 
mıyacağmı o zamuıkiler caliba kea- zalanan vesikaların esaa ve nıhuna 
tiremediler. Burün Almanyada ko· mugayirdir. 
)ayca harp tayyareai haline cetirile- ikinci hadise ise bugün Panı, R.-
bilecek muazzam bava filolan ve çok ma, Londra araımda cöriitülmektedir. 
tecrübe görmüş üstat tayyareciler var. Buırün söylenebilecek bir ıey varsa • 
Yenileri de mütemadiyen yetiıiyor. da cerek Alınanyanın tekrar silahlan· 

"Gaz harbinin babaaı addedilen Ber maaı meaeleıinde, cerek diğer bütün 
tindeki enstitü müdürü porfesör Ha· meselelerde Londra hükiimetinin Fran 
ber ve muavinleri Duiaberg ve Broacla aız • ltalyan • lnciliz mü~lerek hare
daha bir kaç aene eYYele kadar bu Ya· keline sadık kalmakta olduğudur. Bu 
dide mükepunel talebe yetittinni, bu· mütterek hareket eferdi tqebbüaler-
lunuyorlar. den daha emin ve daha müeaair teli.k 

"Almanya bucün dünya azot iıtib- ki edilmektedir. Bu 3 taraflı müdaha 
aali.tının yanımı temin ediyor. Ga:s le biribirine sıkı sıkıya bağlı addolu· 
bahsinde iptidai madde temini ıçın ' nan tU 3 noktaya istinat edebilecek· 
baıka memleketlere de ihtiyacı kalma tir: 
mıfhr. Almanların bu kadar bol azot• 1 - Hava lev.,zımı mübayaaaı, 
la bin bir çeıit boiucu caz yapmama- 2 - Avusturyaya tayyare uçu,lan, 
!arına hiç bir aebep yoktur. 3 - Avuıturyaya hülul için yapılan 

';Bütün boya, fotoiraf malzemeıi L ~·yaıi manevralar. 
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__ Ş_E_H_I ___ A_E_L_E_R_I _l Yeni Üniversite 
Yeni üniversite ite batlamıttır. 
Tahsil hayatının kemal devresi 

olan üniversite muasır fikir i.lemi
ne uyacak tekilde ortaya çıkıyor. 

Kadro çerçevesinden, gidenlerle 
gelenrin ilmi kıymetlerinden bah 
sedecek değilim. Ve zannediyo
rum ki yeni üniversite kadrosu ha
zırlanırken ilmi ehliyetler arasın
da tahsi metguliyetler de nazarı
dikkate alınmrtsır. Binaenaleyh ü
niversite kadro;una girmiyen eski 

müderrislerin bunu behemehal bir 
izzetinefis meselesi telakki etmele
rine lüzum yok. Bana öyle geliyor 
ki yapılan kadro ilim erbabımız
.lan azami istifade noktası üzerine 

hazırlanmıttır. Bazı müderrislerin 
hariçte o kadar ağır meşguliyetleri 
vardı ki sırf manevi bir şeref duy
gusu ile devam ettikleri darülfü
nunla pek tabii olarak yakından a
lakadar olamıyorlardı. 

Ekonomi 

İran transiti 
Hududa kadar yol inşaab 

hayli ilerledi 
Gelen maJUmata nazaran lran tran 

ait yolu olan Trabzon • Kı:uldize yo
lunun in§aatı bir hayli ilerlemİ§tir. 
Bu yol iDfaah Nafia vekaletince e
hemmiyetle takip edilmektedir. Yeki 
let bu aene yolun en ehemmiyetli ve 
büyük kumının hitirilmi§ olmaarnı te
min için tetbirler almıştır. llk planda 
olan büyük §ose Üzerindeki bütün köp 
rülerin in~atı tamamen bitmi§tİr. 
Bu yol memleketimize senede vasati 
üç milyon lira bırakan lran tranait ti
caretinin batka yerlere geçmesini te .. 
min edebilir. 

Diğer taraftan şarkta lran tranait 
yolunun inkişafı için bir müddetten· 
beri Gümrükler vekilet inin yaptır
makta olduğu tetkikat neticelenmiş· 
tir. Bu· tetkikata göre yeni tetbirler 
alınacak ve yakında tatbikine geçile
cektir. 

Sark vilayetlerinde Sovyetlerle 
' . 

tıcaret 

Beledi ya de 

Plana intizaren ... 
Şehirde inşaat yeni kayıt

lara tabi tutulacak 
Yeni yollar ve yapılar kanunundaki 

ahkamı tatbik edebilmek üzere Beledi
yenin bir talimatname hazırladıiı yazıl
mıf h. lntaat için Belediyeye müracaat 
edenlerin istidaları tetlıik edilerek kanu 
na ve talimatnameye göre ruhsat veril· 
mektedir. 

Talimatnamede htanhul ve Beyoğlu 
inıaab için ayn ayn hükümler vardır. 
lıtanbul semtinde camiler, tarihi abide
ler mevcut olduğundan lstanbulda ya
pılacak in~t aahilden itibaren «40» 
rakamı geçmiyecek, bu suretle İstanbul 
semtine her ne taraftan bakılırsa bakıl
ııl tarhi binaların, abidelerin gözükme
sine imkin brrakılacaktır. 

Bundan haska bu abidelerin civarın
da (7) metre yüksekliğinden fazla bina 
yapılacaktır. 

İstanbul civanndaki binalar 12 met
re yüksekliğini tecavüz etmiyecekler
dir. 

Onivenitenin yeni kadrosunda 
kürsü işgal edenler arasında mem
!eektin iftihar edeceği Mazhar Os
man Bey gibi, Nizameddin Ali B. 
gibi, operatör Burhaneddin B. gi- Şark vilayetlerinde Sovyet Rusya ' 
bi, Tevfik Remzi B. gibi ilmi kıy- ile hudutta ticari munase<>aum .• 

Beyoğlu semtine gelince, Beyoğlun
da • Galata kulesinden bafka • tarihi bi 
na olmadığı icin lstanbul semtindeki 
takyidata hur~da lüzum görühnemiştir. 

iki tarafında yüksek, mesela altı, ye 
di katlı apartıman bulunan bir arsaya 
yapılacak yeni binanın iki taraftaki bi
nalann irlifaı derecesinde olmasına mü
saade edilebilecektir. Fakat bu suretle 
yüksek bina yaptırr.: ak istiyenler, Bele 
diyeye bir taahhütnam!' verecekler. şa
yet müstakbel tehir plinı bu aemtteki 
bina katlannı tahdit ederse, Belediye
nin göstereceği kata ıöre binaarm indi
receklerini ve Belediyeden hiç bir suret 
]e zarar ve ziyan ve tazminat iıtemiye
ceklerini bildireceklerdir. 

tikçe inkişaf etmektedir. Rualarla ya 
metleri Avrupa kliniklerinde, tıp pılan ticari muahedeler esasları dahi 
cemiyetlerinde, beynelmilel taba- tinde geçen sene üç milyon liralık ka 
bet i.leminde takdir edilmiş profe- saplık hayvan ihraç edilmi§tir .. 

sörler var. Bu itibarla üniversite-
1 Deniz yolu ile nakledilecek eşya 

ııin bütün şubelerinde en genç ve Devlet deniz yolları ve vapurcu-
en değerli ilim ve fen adamlarını tuk anonim ıirketi navlun ücretlerini 
göreceğiz. hazırlıyan komisyon mesaisini bitir-

irfan hayatımız zirveye doğru mek üzerederi. Hazırlanan tarifeye 
nazaran deniz yolile nakledilecek eş· 

büyük bir yenilik hamlesi yapmıt- ya 'l>ş aınıfa ayrılmıştır. Tatınacnk 
tır. inkılabın natamam kalan bu qyalardan buna göre ücret alınacak-
tarafı da ikmal edilmittir. Tedris tır .. 
hayatımız Avrupai {eklini bulmut- Bundan baıka Türkiye iakeleleri-

ffak ld · · ele yedi mmtakaya aynlmııbr. 
tur. Buna muva 0 uğu ıçın latanbula yakın iakeleler birinci 
Retit Galip Beyi bir kere daha teb- mıntakaya, Menin gibi en uzak iake· 
rik edebiliriz. leler de yedinci mıntakaya dahildir. 

Yalnız bir noktaya biraz tırpan 
alınama müsaade etınesini rica e
deceğim: En değerli profesörleri, 
en yeni laboratuvarları, en taze 
tedris melotlarile ite ba,lıyan üni
versiteye naaıl talebe yetittirece
ğiz? 

İsviçreli, Alman profesörleri, 
yüksek liyakatte muallimleri, en 
medeni sekilde tesisatı ile bir üni
Yeraitero'iz oldu. Fakat tahsil dere 
cesinin son kademesini tetkil eden 
bu fikir ocağına bugünkü liseler ta
lebe yetittirecek vaziyette midir? 

llk, orta ve lise tahsilleri hazır
layıcı tahsil devresidir. Üniversite 
buralarda hazırlanmı' dimağlara 
son fllklİni, perdahını ve yaldızını 
verecektir. Binaenaleyh üniversi
teye girecek gençlerin olgun, yetif· 
mit bir halde olmaları lazımdır. 
Bugünkü lise tedrisatının bunu te
min edeceğinden şüpheliyim. 

Kaç lise, kaç ortamektep mezu
nu gördüm, umumi bilgilerdeki a
cizleri beni ürküttü. Polonya ile Le 
histanın ayrı ayrı yerler olduğunu 

zanneden lise mezunlarına, Hela
guyu Acem diye iddia eden kolej 
mezunlarına tesadüf ettim. Bu se
viyede bir gencin üniversite ale
minden alacağı feyiz temelsiz 
bir çatıdan farklı olamaz. 

Onun için Reşit Galip Beyden 
rica edebiliriz. üniversiteyi yaptı. 
Bize o tahikaya çıkacak kademe
ler hazırlasın. 

Burhan CAHIT ,.............................. . .. 
· ·~······ 
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Ytulyette 

Yeni teşkilat 
İstanbul maliyesindeki de

ğişiklik nasıl olacak? 
Eylulden itibaren latanbulda tat

bik edilecek yeni mali tetkilat üzerin 
de defterdarlık esaılı hazırlıklara bat 
lamıtbr. Yeni tqkilat üç mürakiplik 
on müdürlüğü ihtiva etmektedir. 

Defterdarlık ilga edilecek, müdür 
ler doğrudan doğruya vekaletle mu
habere edecekler, maliye teıkilatmın 
iyi itlemeai ve kontrolü cihetler.ini de 
mürakipler deruhte edeceklcrdır. Oç 
mürakipten birisi bat mürakip ünva· 
nrnı taşıyacaktır. 

Bu müdürlükler şunlardır: 
üç tahailat, üç tahakkukat, bir 

muhasebe, bir muhakemat, bir milli 
emlak, bir pul müdürlüğÜ. 

Mürakiplerle müdürler Ankaracla 
vekalet tarafından tayin olunacak, 
diğer memurlar vilayetçe ıeçilecek· 
!erdir. 

Te,kilatla mqgul olmak üzere bir 
haftaya kadar Ankaradan """hrimize 
bir heyet gelecek ve deherdarlıkta 
çalı§mıya başlıyacaktrr .. 

Yeni teşkilat için memur · kadrosu 
fazlala§tığı cihetle hariçten tahsil de 
receleri yerinde memurlar alınacak, 
eski kadro dahilinde bulunan memur· 
!arın vaziyetleri de ayn ayn tetkik e
dilecektir. 

Bu memurlar arasında bu suretle 
bir tasfiye yapılmaıı ihtimali de var· 
drr. 

Yeni kadroda defterdarlık daktilo
lannın adedi de elliye çıkarılmakta
dır. Kazalara birer daktilo verilecek
tir. 

Aidat verıniyenler 
Etıbba odası aidatını elin vermek 

te ısrar eden bir takım dit tabipleri 
hakkındaki kat'i kararmı vermi§tir. 
Oda bunlardan aidatlarını icraen .ah 
sil edecektir 

Himayeietfalin bir eğlentisi 
Himayeietfal cemiyeti Alemdar şube 

si, fakir ve kimsesiz yavrular menfaati· 
ne Floryada büyük bir eğlence tertip 
etmiıtir. Eğlence yannki Pazar günü 
saat 15 ten gece yansına lıadar sürecek 
tir. 

Eğlence bir kaç kııondan mürekkep 
tir. Birinci kısım yanılara dairdir. Bu 
kı11mda muhtelif yüzme, yellıen, atla
ma, çuval müsabakalan, ıu topu oyunu 
~e saire var dar. 

lknci kısımda muhtelif eğlenceler, 
müsabakalar, aürbüzlük müsabakası var 
dır. Bunlardan baılıa mayo ve pijama 
müsabakaar da yapılacaktır. Bu müoa
hakarun hakemleri Safiye Emin, Naile 
Tevfik Salim, Fahrünnisa izzet Melih, 
Fatma Naim Cemil, Refika Hulusi Beh 
çet Hanonlar ve Madam N emlizade 
Mithat Beydir. 

1 KUçUk haberler 1 
• Münhal bulunan Küçükpazftr 

nahiye müdürlüğüne Konya Ereğlisi 
Ayrancek nahiyesi müdürü Osman B. 
ta yİn edilmiı ve yeni vazife.ine bat
lamııtır. 

* Gümrük ve lnbiaarlar vekaleti 
müfettiılerinden Muhain Fazıl Bey bir 
müddetten beri İstanbul gümrüklerin 
de yapmakta clıluğu tetkikatı ikmal 
rderek Ankara.ya dönmii§tür. 

* Mraır ayan azasından Abdullah 
Lamhum Bey dün .E~e vapur':' i.le İa-

Deniz kenarlarında elli metre ge 
riye gitmeden hiç bir bina. yapılmıya . 
caktır. Bu binaların katlan ikiden faz 
la olmıyacaktır. 

Belediyenin kanun e.aslarına göre 
hazırladığı bu talimatname, tehir pli 
nı yapılıp tatbik edilinceye kadar, 
meri olacaktır. Plan yapılıp kabul e
dildikten sonra yeni vaziyete söre ye ... 
ni bir talimatname hazırlanacaktır. 
Ruhaat almadan inşaat ~apanlara .ıre 
lince: Bu kahil binalar 13yet ilerideki 
plana muvafık değilse belediye tara
fından yıktırılacak, plana muvafık i
ae Taziyetlerine dokunulmıyacak, an
cak ruhsatsız yapıldıldan için bele
diyenin alacağı ruhsatiyenin dört mia 
li par• cezaN alrnacaktn>. 

Belediye, talimatnameye muvafık 
olmıyan inşaata katiyen müaaade et
mİyecek ve uaulaüz İn§aat behemahal 
yıktırılacaktır. 

Banliyöde hayvan kesim yerleri 
Belediyenin gösterdiği lüzum üze

rine Baytar müdürü Etem, Belediye 
Baytan Eaat ve Kartal kaymakamı Bey 
terden mürekkep bir heyet evvelki gün 
ani olarak, Kartal, Pendik, Maltepe Ya
kacık ve Bostancıdaki hayvan kesim 
yerlerini tefti~ etmiıtir. 

Bu teftiş neticesinde buralardaki 
hayvan kesim yerlerinin umumiyetle 
gayri muvafık ve gayri ıhhi olduklan 
göriilmüıtür. Heyet raporunu Vali Be
ye verecektir. 

Müteahhidinin idarehaneleri 
latanbulda bulunan müstahdimin 

idarehanelerinin belediye tarafından 
kontrola tabi bulunmaaı ve hunlann 
tesbit edilmit bazı uauller dahilinde a 
çılmaaı li.zımgelirken son zamanlar· 
da usulsüz olarak ötede beride bazı 
müatahdemin idarehaneleri açıldığı an· 
laııbnı§tır. 

Bunun Üzerine belediye müatahde
min müdirİyeti idarebane]eri yeniden 
sıkı bir kontrola tabi tutulmu§tur. 
Bu kontrol neticesinde latanhul cihe· 
tinde iki ve Beyoğlu cihetinde bir 
müstahdemin idarehanesinin uıulsüz 
olarak çalıştığı anlaıılmıştır. Bu ida
rehanelerden Öteye beriye hizmetçi 
verilmekte ve bir müddet sonra hiz
metçilerin hırsızlık ve sairelerinden do 
layı tikayetler vukuhulmaktadır. U
sulsüz olarak açılan bu üç idarehane 
kapatılmıştır. 

Üsküdar bakım evi 
.Osküdarda Kaptanpaaşda bir kira 

evinde bulunan Üsküdar bakım evi 
Üsküdar iskelesindeki Mimar Sinan 
aoanndan Mihrimah medreseaine nak 
!edilecektir. Medreaenin tamirine ya· 
kında başlanacaktır. 

Balıkpazarında eski lağımlar 
lstanbul kanalizasyon ıebekeai ev 

lere bağlanmadığı için kanalizasyon
dan yalnız yoldaki aulan toplamak 
hususunda iatifade edilmektedir. 

İstanbul Balıkpazan caddeei, la
ğım teıkilatı itibarile ıehrin en bozuk 
yeridir. Belediye, burada yaptırdığı 
asri lağımlara, mağaza ve dükkan 
lağımlannın bağlanmadığını görmüş 
ve eylulden itibaren Bahkpazarmdaki 
eski lağımları tatil etmeğe karar ve· 
rerek buradaki emlak eshahma tebli
gat yapmııtır •• Bu tebligata göre bina 
sahibi huıuai lağımlannı yeni kanali· 
zaayon ıebekeıine bağlamağa mec • 
burdur .• 

Yıldız sarayındaki tamirat 
Beynelmilel konferans ve kongre

lere tahaiı edilecek olan Yıldız aara• 
ymm tamirine ait hazrrhklar bitmit. 
ke§if planları hazırlanmıı ve Hasan 
Beyin riyaseti albndaki tamir komisyo 
nu tarafından taadik edilmittir. 

Sarayın tamirine iki haftaya kadar 
baılanacaktır. Sarayın tamirin" hü
yük bir ehemmiyet veriliyor, tamir 
en aon siatem usullerle yapılacak ,.e 

İSTANBULDA GEZİNTİLER 

Büyükderede bir deniz 
hamamı alemi ..• 

Saz, caz.. Işık, bol neşe... Ve yarı 
çıplak kadınlar ... 

Büyill<dere, cuma giinleri dere de
ğil, adeta büyük bir sel, bir inaan se
li oluyor. Sağma Sarıyeri, soluna Ke
feliköyünü alarak bütün piyasa cad
desini kaplryan hu sele eğer aiz de 
kanştın1zsa, gününüzü boşa g\..çirme· 
miş sayılırsmz. 

Bana Büyükderenin, Lunaparkında 
deni~ eğlencelerinin çefİtİ olduğunu 
söylemişlerdi. Slındall rda, akşama 
doğru gurubu, gece mehtabı temaşa 
edenler. . • Saz, caz. . l ıık, bol ne§e •.• 
Y arıçıplak ve çırılçıplak insanların su 
lar araarnda kaynaşması. . . Ve daha 
neler, neler ... Var, demiılerdi. 

Geçen cumayı orada geçirdim. Ve 
ne yalan söyliyeyim, biraz da kendim 
den geçtim. 

Luna Parkm bahçeai, kahkahadan 
yıkılacak gibi sarsılıyordu. Denizin 
Üstü, aaııki renk renk çiçekler yetiı
tiren bakonh bir parktı. Bu çiçekler 
içinde henüz tomurcuk halinde olan
ları, vaktinden eYVel açılmıılan, ko
kuauna kaybedecek kadar ıeçkinleri 
''ardı. Fakat hepsi, irili ufaklı, genç, 
ihtiyar, aulann arasında o kadar iyi 
anla,mrtlıar ve o kadar canlı bir kay
nayışla kaynaşmı,Iardı l<i, hu ahenge 
imrenmemek mümkün değildi. 

Deniz hamamı kısmını, büyük fa
nuslarla donatmıılardı. Y ag minare 
yüksekliğindeki kulenin üatünden 
kendilerini balıklama mya atanlara 
hayretle bakıyorum. 

Ve nasıl nefealeri geailmiyor, naaıl 
çarpmtıya uğramıyorlar diye dütünü
yorum. 

Bu umutni çılgınlık haTaama kapı
larak denizde fokatrot oynamıya kal
kışanlar bile var. 

Araaıra, bir timtek çakıyor, aan, 
kırmızı yetil ziya burgulan, tulumba 
ile sıkrlmıı renkli bir su gibi havayı 
delerek yükseklere fııkınyor, aonra 
J>arça parça, yıldız, yıldız, denize dö
külüyor. 

Bu eamda piyaaa caddeoi, hınca
hınç kalabalık. • • Herkea, ıırup grup 
aabile toplanmıı, denizdeki eğlencele
ri seyrediyor. Uzaktan, ı:ankaranlık
ta, yiizicülerin aeai: 

- Wtatı.. 
- C>.miın!. • 
- Gültekin .• 
- Aydemir •• 
- Can •.. 
- Günay .. 
Ve bahçede halka halka toplanan 

çiftlerin cazbandm aeaine ayak uydu· 
rarak zıplayışları .•• 

Hemen bütün masalarda bira içili
yor. Yalnız kalabalığın fıazlalığmdan 
gar.sonu çağınp aiparİ§ vermek mÜ· 
bim bir mesele ••• 

Müşterilerden bir kısmı, ayakta, 
kendi garsonlarını teıhiae çalqıyor
lar: 

Poliste 

- Hah; bizim ıaraon! 
- Yok caninı, o değil. • Bizimki 

san aaçlıydı. 

-. Çağır, çağır. • İıte geçiyor .• 
Fakat tam arkasından ko§&rken 

başka biriaile küçük bir karambol: 
- Pardon! 
- Bir şey değil . • 
Fakat bu zamana kadar, ıaraon, 

ortadan sırroluyor. 

Hani: "Bekle yirın kÖ§eaini belki 
geçer görünün!,, diye bir tekerleme 
vardır. Böyle kalabalık gazinolarda 
da garsonlar mÜ§terinin değil, mii!te
riler, garaonlann yolunu bekliyor. 

Bizim hannnlarda yüzücülük aan'
atinin çok ilerlemiı olduğuna bu se
fer, sahiden kanaat getirdim. 

Suyun altında dakikalarca kalan· 
lar, sırtüstü tepe Wtü, yanüatü yüzen 
ler, takla atanlar, ve böyle daha bir 
çok marifet gösterenler var. 

Erkekler de yüzüyorlar ama, gali
ba kadınlar kadar yüze duramadıkla
rı için pek muvaffak olamıyorlar. 

Ya, denizin ortaamda, aulannı akı
tarak karpuz ;;/,nlere ne den.iniz? 

Adolf Menju bıyıklı bir genç, yanın 
dakine anlatıyor: 

- Ben üç tek atıp denize girece
ğim. lnaanm vücudu ate§ gibi oluyor. 
Bir banyo yapıp çıktıktan aonra ıene 
üç tek ... 

"Böyle böyle aababr bulacağım. , 
Sarı renkli mayolar, bu aene anla

tılan moda!... Genç, orta yqlı bir 
çok hanımların arkaarnda san mayo 
var. 

Sonra, yeıil renk geliyor. Hem de 
ne yeşil. • . Taze ot Yetili • • Acaba, bir 
kısım hanımlar, aşıklarını koyun gibi 
otlatmak he·oreaile mi bu renge bu ka
dar düştüler?. 

Suda OYJUlf&D kadınlara bakıyo
rum: Yüzde dokaanı tüy aikleL. Bize 
de, eaki erkeklerin ağzını sulandıran 
o aamakabağı kollu, o dört kanı ıer· 
danlı tazeler? Zevkler inceldiğt gün
den beri, kadlllln da iıo<:eai, narını, 
makbul oldu. Handiae ti§man kadının 
acayip bir mahluk ıibi, seyrine gide
ceğiz. 

Deniz hamamının aece faalı meğer
ae çok eğlenceli oluyormuş. Sandal
larda, peat perdeden ahlı oflu gazel
ler baıladr. Denizin üatünde bir ka
nı bot yer yok. 

Sandal, molor, kik. kayık . . Kot
ra. • . Çepeçevre aahili ku13tblar. Bu· 
na mukabil gazino, tek tük botalıyor. 

Yorgun kafalarını dinlendirecek 
yumuıak bir yastık aramıya giden 
çiftleri otomobiller, taşıya t&Jıya biti
remiyorlar. 

M. SALAHADDiN 

Memnu silah taşıyanlar 
Zabıta yaptığı araştırmalarda memnu 
silah taşıyanları birer birer yakalıyor 

J daha batka cürlm.leri de meydana 
çıkmıt ve kendiai adliyeye tealim edil 
mittir. 

Şehrin muhtelif aemtlerinde ara· 
malar yapılmakta ve yasak silah ta· 
tıyanlar yakalanmaktadır. 

Gece aaat 21 de Galatada vaziye· 
tinden §Üphe edilen Bahri iaminde bi 
rinin üzeri aranını,, bir tabanca bu· 
lunmuıtur. Ayakapıda Tununun kah 
vea.İ aranmıı, Duraunun Üzerinde bir 
kama bulunmuıtur. 

Eminönünde yapılan araıtırmada 
gemi kaptanı Muatafa ve Haaarun 
Üzerlerinde birer saldırma bulunmuı
tur. Fenerde fÜpheli vaziyette &'ezen 
Mahirin üzeri aranmıt. çakmak taıı 
bulunmtıf, yakalanmı§tır. Yeni mahal 
lede Ali isimlerinde iki ki§inin üzerin 
de de çakmak tap bulunmuıtur. 

Silah ve kaçak çakmak taır gez
direnlerin hepai yakalanmıttır. 

Zabıta bu tekildeki aramalarına 
devam edecek, kahve .... aazinolarda 
arada bir ani aramalar yaparak ıebir 
içinde müsellib gezen bu gibi dam
ların önünü alacaktır. 

Yakalananlar hakkında kamınni 
takibata hatlanmıftır. 

Hırsız karı, koca 
Rami civarında evlerden e§ya ve 

hayvan çalan bir kan koca yakalaıı
mııhr. Abdül ve Tatice iaimlerinde o
lan bu kan koca Rami jandarma ka· 
rakolu tarafından cürmü me§hut ha
linde yakalanmıılardır. İkisinin müı
tereken yaptıklan müteaddit cürüm
leri meydana çıkanlmııtır. Hrrarz ka
n koca mahkemenin tevkif kararile 
tevkifhaneye aevkedilmitlerdir. 

Vagonlara dadanan bir hırsız 
Bir müddetten b!>rİ Sirkecide va

gonlara dadanan bir hırarz yakalan
mıştır. Evvelki gÜn ak§lllll üzeri bir 
adam dolu vagonlara sokulurken po
lialer kendisini yakalamı§lardır. Bu
nun vagonlan soyan Tevfik isminde 

Kadın hırsız 
Zabıta Hamdiye isminde azılı bir 

kadın hınız yaka1*1mttır. Hamdiye 
muhtelif hıraızlıklardan m&%1lundur. 
E ...... elki gece Debağbane meydanı ci
varında şüpheli bir TaZifetle dolatır
ken polia devriyeleri kendiaine tesa
düf etmişler ve takibe baılamıılar· 
dır. 

Hamdiye bir müddet aokak arala
rında ıezindikten aonra bir eTe aoku
larak cebinden çıkardığı bir demirle 
kapınm kilidini kanıtırmağa batl&llllf 
tır. Bu aırada memurlar gidip kendi· 
aini cürmü methut halinde yakalamıı 
lardır. Hamcliyenin üzerinde bir kaç a 
nahtar Ya maymuncak bulunmuftur. 

Ah, bu çocuklar! 
Rizeli Halil iıminde bir çocuk Şit

lide Tatman Bekir efendinin tramTa· 
ymm arlıaama aaılmııtır. TramTay aü 
ratle giderken Halil müvazeneaini kay 
beGip yere yuvarlaıımıt ve başmdan 
tehlikeli aurette yaralanmıttrr •• Mec· 
ruh çocuk baygın bir Joalde hastahane 
ye kaldınlmıttır. 

Kavga 
Ayvansarayda Loncada aeyyar aa· 

bcı 72 Yllfmda Davidi İsmail namın
da biri dövdüğünden yakalanmıttır. 

Memur sUsü 
Dün zabıta kendilerine memur ri 

aü veren iki f&hsı yakalamıftır. Uzun
çarırda Paıacamij aokağında oturan 
Sabahaddin ve Ortaköylü Bedros o
lan bu §abralar zabıtaya vaki olan 
ş.iki.yete nazaran kendilerine memur 
aüsü vererek Badik Ef. ile Arif Bey 
namında iki zatı takibe ka~ışlar-

Yalova kraliçesi 
HtJtanm yazuı 

Hiik:ümet idarelerinin başından t 
c~darlar çekileli, inaanlar aaltan 
rutbelenni türlü türlü vesilelerle aral 
rında taksime kalktılar. Bununla a 
lıyahiliriz ki; hepimizin ıönlünde 
irili 'llfakh - birer aalan yatar. C 
bıhak bu aalanlan uyanmaktan. bel 
kafealerinden kurtulup ortaya çık 
maktan koruıun. Miaal mi iateni · 
Boka kralı falan, futbol kralı fil" 
aüzellik kraliçeai falanca; aea kral" 
çeai filinca •• gibi. Yalnız dikkat 
dilecek nokta tudur: Tacidar olm 
arzuau erkeklerden ziyade kadınla 
dadır. Son zamanlarda bu arzu o k 
dar mebzul oldu ki; artık memleke 
ıehir kraliçeliii kalmayınca mahal 
kraliçeliğine kadar indiler. Kaç ta 
Şiıli kaç tane Şehremini kraliçesi i 
teniniz? .• Ne doğru aözdür: Ko 
buluıımıyan yerde keçiye Abdurrah 
man Çelebi derler .• 

itte efendim! Bu nevi kraliçelerd 
bir tanesine de ıeçen hafta Y alovay 
gittiğim zamm prezante edildim. B 
kraliçe dul bir lnailiz hanımıdır. V 
iami (Yalova kraliçeai) dir. 

Size eVTeli §eklini tarif edeyim .• 
Sekaen bq kilo kadar ağırlıkta ael 
pik bir et yığınının üat tarafına )eyi 
yuvaaı gibi acayip şapkalı bir pöro ·· 
müt bat takınız. Bu batın en karakt 
ristik tarafı çipil gözleri ve o ıözl r 
üzerindeki - yaradana kurban ola 
yon - arı aeyrek ka§lardır. Bu ik" 
azanm Yalova kraliçeainin yuzun 
verdiği halaveti görmeden takdir et 
mek mümkün değildir. • • Buna mü 
kabil 85 kiloluk et yığınının alt tar 
fına da iki kütük ve fİ§ ayak takını 
lıte Cenabıhakkın eıref mahluk di 
yarattığı ve i§te insanların, daha do 
ruau erkeklerin (cinailatif) adım ve 
dikleri (teY) den bir nümune. . Kr 
liçemizin femaiilini çabucak çizdikt 
sonra bazı teferrüata girmiye mü 
ade iatiyeceğim •• 

Kendileri ciltlerinin letafetine pe 
düşkün olduklarından yüzlerinde 
:ıim miktarda pirinç unu yani pudra 
vardır. Kirpiklerinin diplerine k 
dar .. _ Ekaeri hafif ve koyu renkl 
bir mualin emprimeden_yapılmış en
tari giyerler. Mübarek ayacıklarınd 
Bebe dediğimiz tek atkılı patikler 
çok te.adüf edilir. Yürürlerken nazi 
bedenlerinin üat kıammı bir aağa, bi 
aola aallarlar. Buna mukabil ve ma 
kusen mütenasip olarak ta sol ve sa 
kalçalanna latif bir - affedersi 
niz - çalkama hareketi verirler .. 
Bilhaaaa bu sene Yalovaya gidenler 
kendilerini ıörmek frraabna nail ol
muılardır. Söylemekle tarifi müşkü 
bir güzeldir veaaelim ••• 

Bir İııgiliz mimarından dul kalmı 
Kraliçeniıı kızlık ismini bilmiyorum. 
Orada aadece (Mis Yalova) yahu · 
(YalO'Va Kraliçeai) diye tandır . . Er 
kek ne,..ine, hatta çocuk ta olaa son 
derece iltifat ederler. . Kadınlarda 
o niapette ·iıtekidirler. Çünkü bi
lirler ki; bütün kadınlar 9nun bugÜn 
kü mevkiine, güzelliğine,. §Öhretine v 
muvaffakıyetine rakiptirler. 

Geçen cuma Yalovaya gittigım za 
man içlerinde bizim (Miraadı ilr et) 
Müttak Bey ağabeyimiz de bulunan 
bir heyet vasrtasile kraliçeye takdim 
edildim. Türkçeden ba§ka İngilizce 
franaızca, almanca, italyanct!-, runrc 
konufuyor ve pek latif ifadeimerlım 
ediyorlardı. 

Beni kendisine ( Prena dö Ga"I) İn a 
baplarmdan biri olarak tanıttılar. V 
göriiıtük. . Size onun aöylediklerini 
aynen değilae de hüliaa olarak nakl 
diyormn: 

- Möayö! En büyük tikayetim R 
manya Kralı (Karol) dandTr. Üç def 
beni almak istedi. Reddettim. iste 
mem, dedim. Esaaen erkekler peıim 
bırakmıyorlar. Beni şimdiye kadar 
iki kral, onbir hem de hakiki pren 
iki Reisicümhur ve iki mihraca iated 
Varmaİlmı. Kabul etmedim. Çunkü; 
ben (Prens dö Gal) ile evleneceğim. 

- Kendisini nerede tanıdız ? --
- (giiliimsiy.,.-ek) Ben onu tanım 

don. O beni tak"p etınit. zyrmÜ§, be 
ğenmİ§, ellini iatedi. Kabul ettim. 
Artık bundan aonra batkasına nur 
aöz verebilirdim?. Likin, Kral Karo! 
ün yaptığını bilmezsiniz. Bir. d~fa be 
ııim f"l""Ome bir :ııiyafet vermışti. Ma
.. da kal'fl kartıya oturuyorduk. Ba
na lifattıkça cevap vermiyor, arka 
dönüyordum. . Nihayet yemekte 
aonra beni danaa davet etti. ,Reddet 
mek ayıp olur, diye kabul ettim. Da 
aederken ne yapsa beğenirsiniz? .. R 
bumun atelderini kaldırmaz mı? .. A 
tabun ne kadar aıkıldmı ! .. Daha ge· 
çende Mmr Prenalerinden Prens Mu· 
rat buraya kadar ıeldi. Fakat onu d 
reddettim. Bir kaç aene eVTel Kra 
Karo! beni oturduğum (Klariç) ote
linden kaçırtmak için 3000 hafiye ıl 
3 tayyare ıöndermitti. Bilme:uiniz 
bu adamı. Beni bir libaa rahat bıra 
mıyor. Onun için buraya g-;ldim.. Bu 
raar rahaL T ahiat ıüzei. Biraz dini 
niy-. P~ dö ~·~ ~eni .aeyah 
ti h•ldanda hır f8Y lflltinrz mı-.. 

- Hayır .• 
- (Gülümaiyerek) Yal •• Londra-

daıı hareket ettiğini aö~liyorlardı. 
(Hafif ııeale) Buraya ıeijyor .• Lik,i 
rica ederim. Aramızda kalsın. . Ç 
kü kadınların kıakançbk yÜzünden İ 
c.ft etmedikleri yalan kalmıyor. Hal 
buki ben prenae namzet olduktan ıo 
ra iamime leke cetirmek iateınem ! .. , 

Anlamı§amızdır ki; bu aözler biça 
re bir akıl hastasının ya§Adığı kim b 
lir hangi bizim uzak olduğumuz ile 
min hakikatleridir. Yetmi§ ya4ma ya 
kın olan bu İngiliz kadınının evlenm 
tarafma iliımezaeniz aizinle her bah 
oe dair deyme alollılarm. varaımyaca 
ğı derece dürüat gÖrÜ§iir... Y alnı 
evlenme ve kocaya varm;a tarafma il 
ıince ıönlündeki aalan gö~rer.: : 

(Lütfen sahifryı çevınnız) 
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c Fikirler ve insanlar ) LSIHHt _ _.._ ·.: 
1 

,, ....... ,,,~ 
Üç şiir kitabı 

.:::: OGUTLERJ 
Dinlenmeden çalışmak 

Çoktan beri ıairlerden, tiir kitap· 
!arından bahsetmedim. Doğrusu fır
sat düımediğini iddia ede:mem; fakat 
çıkan kitapların çoğu iateğimi lurıyor. 

Bütün göateriılerime, iddialaruna 
rağmen ruhumun romantikçe olduğu
nu kendi kendimden bile saklıya• 
mam. Bu illeti, günette görülen leke
lerin insanların periıaıiliğına acnnak· 
tan haaıl olmuf bağır yanıklarına ben
zetecek kadar ileri götürdüğümü zan
netmeyin; fakat vezin, kafiye, ahenk 
peıinden koıan insanlara kartı heye
canlı bir ıefkat duyarım. Onlarda bir 
nevi asillik, bir nevi kahramanlık gö
rür gibi olurum. Daima maddeye bağ 
lı kalmıı bir ilemde kendilerini haya
le bıralunaktan çekinmiyen adamlar 
nasıl sevilmez? Fakat bu hiuin bir 
dalalet mahsulü oldÜğunu biliyorum; 
çünkü hiç bir devirde iyi ıairler öyle 
derbeder, franaızca tabirle "bulutlar
da gezen,, adamlar arasından çıkma· 
mııtrr. Zamanımızın kötü tairleri de 
eskiden beri söylenenleri tekrar edip 
kendilerini dinletmenin, beğendirme
nin çaresini bulmuı açık gözlerdir. 

Bugün bahsetmek istediiim ıairler, 
ikisini ıahsan tanıyıp sevmeme rai· 
men itiraf edeyim ki iyi §airler değil
dir. Fena mı? o da deiil; sadece orta• 
halli. Orta - halli sanatk&rııı, fenadan 
da zararlı olduğu iddiası pek ala ileri 
sürülüp müdafaa edilebilir. Fena ken
dini derhal gösterir; orta • hal ise gü
zele benzer bir kısmı olduğu İçin ek
seriya aldatabilir. Mamafi bugün böy
le bir iddiayı müdafaaya kalkacak de
ğilim; dedim ya! ıairlere kal'§ı bir za
afım vardır, fazla mütkülpesentliii 
nesirden bahıedeceğimiz günlere bı
rakalım. 

Hasan Ali'nin Dönen sea'i (1) cid
den güzel basılmıı; kağıdı da parlak 
olmasaydı mükemmel diyebilirdik. 
Her ne ise 1 bu hususta Remzi kitap• 
hanesi sahibini tebrike mecburuz: el
bette günü gelir, parlak kağıdın zevk
aizliğini o da anlar. 

Kitabın içi, dııına layık değil mi? 
Buna cevap vermek biraz zor, çünkü 
Hasan Ali'nin "Şim§ek,, gibi, clranlr 
genç kın gibi olgun ıiirleri va•. Bun
ların ku.surıuz olduğunu söylemiyo .. 
rum; ıekilJeri pürüzsüz, §İrİyetleri 
var, içlerinde pek ahenksiz mısra gös
terilemez. Fakat ne bileyim? onlar 
da "papier couche,, gibi parlak. içten 
gelen bir teeuürden ziyade sırf keli
mı.lere, göreneğe kapılarak Yl'Ztlmıı 
ıiirlerin hi.li var. 

Hasan Ali'nin bazı parçalarını o
kurken mektepteki zamanımı dütü
nüp sevindim. Kitabet vazifeai yaza
cağnnız zaman birtakım. ''güzel,, teı
bihler arardık; bulduklarunızı, ıimdi
ye kadar binlerce defa kullanıldığını 
hiç hahrımıza getirmeden, seve seve 
yazardık: 

"Bir altın kadehten döküldü ıa
rap, - Meıtolan yddızlar daldı uyku· 
ya. - Toplarken ipekten tülünü 
mehtap, - görüyor gibiydi bir tatlı 
ruya.,, 

Doğrusu kitabet vazifelerimiz için 
bu kadar "mütekamil,, tetbihler bula
mazdık; fakat cins itibarile onlarla 
bunlar araaında büyük bir fark yok
tur. Zaten "mü teki.mil., ııfatmı mah
sus kullandım; Hasan Ali mektep ço
cuklarının bedii idealine ı;tdık kalmıı 
ve ona ~neleriın getirdiği tecrübeleri, 
ustalığı ilave etmiı; fakat cicili bicili 
yazmaktan kurtulamamıı. 

Şair, neıri taklit eden mıaralardan 
da pek çekinmiyor; meseli. "Yeni 
hayat,. manzumesi hep böyle mıara
larla yaztl "ıf: 

"Kitabım tabiat, gönüldür Kibem; 
- Kendimi dinlemek ibadetiındir. -
Gökler mabedimdir, yıldızlar tür
bem; - Bu türlü dinsizlik diyane
timdir.,, 

Bu "diy~net,, kelimeıi tiirde ne ka
dar tuhaf duruyor; onun yüzünden 
bu son mıaram, Hayyam'm en sevdi
ğim rübaisindeki: "F aric bu den zi -
küfrü din dini men - eıt,, ınrıraına 
benzediğini pek zor hatırlıyor ve o
r.un verdiği zevki bulamıyoruz. 

Hasan Ali, doğrusu vezne, kafiye
ye, nazmın unsur)arma pek hikim 
değil. Onların batın için lüzumsuz 
kelimeler kullandığı, hatta mısraı an
latılr:az bir hale getirdiği oluyor. Bu 
kitabına da aldığı bir ıarluoındaki: 
"Sen bezmimize geldiğin akıam se
her olmaz,, mııraının tuhaflığı ma
h1mdur; fU m11ralardaki "muhakkak, 
ancak,, kelimelerinjn lüzumıuzluğu
nun bıraktığı tesir de daba az tuhaf 
değildir: 

"Her seugilinin ismi muhakkak -
Leyla ile Mecnun olur ancak. - Aık 
mezhebinin bir yolu uardır - Mecnun 
ile LeylQya İnanmak.,, 

Bu misalleri çoğaltmak kolaydır. 
Fakat neye ısrar etmeli? Belli ki Ha
san Ali hunları vakit geçirmek için 
yazmıf. 

Necmettin Halil'in Bir yudum •ıı 
daha'aında da yine o bize eskiden o
kunmut hissini veren tiirlerle karııla
fıyoruz. Zaten Necmettin Halil yeni 
bir ıey yaratmak iddiumda değildir; 
hatta yeniliği bir zevzeklik saymak
tan da pek kaçmıyor. O, bizimki her 
ıirin de öteden beri malı olan mevzu
ları alıp onu kendine göre iıliyor. 
Kitabını, yeni bir hüküm vermek mec· 
buriyetinde kalmak korkusunu duyma 
dan açabilirsiniz; her manzume size 
tanıdığrnız, hiç olmazsa uzaktan ati
nası olduğunuz bir sima gibi gözüke
cektir. Iıte en güzellerinden birini alı
yorum: 

Akıamlar tekin değildir 
''Dinle yolcu, bu se• onun sesidir, 

ıündüm: Acaba kadınlarm hepsinde 
Du aslan var da bir kunu onu Mis Ya
lova gibi ortada gezdiriyor, bir kısmı 
da aıkı 11kı saklıyor mu? .. 

FELEK 

- Sinsi admılarla ak,am yürüyor ••• 
- Sanma ki rüzgıirın titremesidir, 
- O, 1•11z yollarda etek sürüyor. 

''Kaç, .seni .sarmasın esmer kolla
n, - Buseai hüzündür, ruhu elem
dir. - Sessizce gezerek tozlu yolla
n - Bu onun ıikQrlar seçtiği dem .. 
dir. -

"Bak, ıimdi bu muzlim afet önün
de - Her ıeyde bet beniz kül oldu, 
bitti. - Ardına bakınca meraklı 
günde - Sihrine kapılıp can uerdi 
,.itti.,, 

Hiç ıüpheoiz fena değil; tatlı bir 
manzume; faakt iıte o kadar. 

Hasan Ali Necmettin Halil bizim 
nesilden, yani timdi otuz ile kırk a
rasında olanlardandır. Sabri Esat 
Bey daha ııençtir; onun İsmını evve
la Yedi mq'ale'da görmüıtük. Nazmı 
kullanmak hususundaki kuvveti ~aha 
o zamandan, edebiyatla uğraıan her
kesin dikkatini celbetmiıti. Onda bir 
ressam istidadı da görüyorduk; her 
halde kelimelerle resim yapmasını bi
liyordu, 

Hani Fazıl Ahmet Beyin: "Ördek
lerden bir filo - Bir de kazdan ami
ral,, diye biten bir manzumeıi vardır; 
kendisi onun hakkında ne düıünür bil 
mem, fal<at herhilde Sabri Esat Bey 
tiiri o balumdan anlamııa pek benzi
yordu. Daha bu çocukluk diyeceği
miz devreyi tamam.ile geçirmemiı; 
Odalar JJe sofalar'ı ( 3) yine fantasia 
hevesinin doğurduğu teıbihlerle do
lu. 

''Evler bir nara benur, - Nar ta .. 
nesi •ofalar,, diye baılıyan kitap hok
kayı bir gölcüğe benzetmekle bitiyor. 
Fakat bunlar, evvela garip görünme
sine rağmen, o kadar emsalsiz bulut
lar değildir; halk: "Nohut oda bakla 
sofa,, der; hokkanın göle benzemesi 
ise Hüscyi• Suat Beyin bir tiirinde de 
vardir. 

Sabri Esat Beyin ıiirine hakim olan 
kelime ''gibi,, kelimesidir; yemin ede
mem ama bana öyle geliyor ki Odalar 
JJe &ofalar'da bu kelimenin geçmediği 
parçaya, hatta krt'aya pek teaadüf e
demezsiniz. Mısraın içinde o, kafiye .. 
sinde o, hatta baz an yalnız o: 

"Yayılır yarı ke&ik portakal gi
bi, - içime uyku gibi, bir masal gi
bi, - Bir tatlı ıurup gibi temmuz gü
nefi.,, 

Sabri Esat Bey bu "gibi,, kelimesin 
den yakasını kurtardığı gün belki şiir 
yazacaktır; timdi sadec~ fantasia pe
ıindedir. 

Nurullah ATA 

(1) Remzi kitaphanesi, 50 kururı. 
(2) Sühulet kitaphanesi, 60 kuruı. 
(3)JMuallim Ahmet Halit kitapha-

neai, :,O kuruı. 

Bir çok.lan meslekleri, ifleri icabı 
kıım ziyade çalıımaktan çok yorulur
lar ve sinirleıirler. Bu gibi kimsele
rin yaz mevsimi gelince istirahat ve 
dinlenmeleri pek lazımdır. En ziyade 
kafa iıleri, dimağ yorgunluklan geçi
renler bu türlü istirahatlere çok muh
taçbrlar. Hiç bir ıey uzun müddet 
fikren uğraımak ve çalıımak kadar 
insanın kafasını yormaz ve sinirlerini 
bozmaz. Bu türlü kendilerini yoran
lar ekseri sabahları acele bir kahvalb 
öğleyin çiğnenmeden yutulan bir ye
mek, akşamlan da mükemmelce ha
zırlanmr' bir sofraya ittirak etmek ü
zere hemen eve avdet ederler. Halbu
ki yorgunluğa dinlenmek lazımdır. 
Yemek değil; böyle saatlerce dinlen
meden çalışmakla yapılan bir hatadan 
sonra yorrrun vücuda hazmı aiır ye
mekleri sokmak ikinci bir hata olur. 
Yemeği hazmetmek ve vücuda sindir .. 
mek için büyük kuvvet sarfı icap e
der. Halbuki yorulmuı aza ve aaapta 
bu kudret olmadığı için bu halde iken 
yenilen yemekler öylece hazmolma
dan dururlar. Hazım borusunda böy
le durdukça hem vücudu zehirlerler 
hem de ayrıca yorgunluk verirler. 

Eve böyle yorgun gelindiği halde 
bir müddet mesela yarun saat kadar 
istirahat etmek üzere uzanmalı. on .. 
dan sonra bir düı veya soğuk su dö
küp çamaıır değiştirilirse çok istifa
deli yemek yenmiı olur. Zevk ve iıti
ha ile yenilen yenıek kolay hazmolur 
ve vücuda sindirilir, ve faydası olur. 
Bu istirahat ve dinlenme uykusuz bile 
olsa aza ve i.sAbın yorgun~' k ve ger
ginliğini giderir. Bu türlü dinlenme 
insana yeniden hayat ve kuvvet verir. 
Bütün gün bilafasıla çok sür'atle ça
lıtınıya alıımıı olan kimseler için bu 
türlü istirahat ve dinlenme zamanlan 
pek faydalıdır. Çalııılmıyan zaman
lardaki it noksanını bu suretle manen 
ve maddeten edilen istifade telafi ve 
tazmin eder. Bunun faydasını bildik
leri için bir takım büyük ıirketler 
müstahdeminine muayyen istirahat za
manlan tahsis etmiılerdir. 

Kendi iıinden kendi mes'ul olan bir 
takım kimseler ise arasıra istirahat et 
mek lazım olduğunu unutur. Ve ken
disini bitmez tükenmez bir kuvvet ha
zinesi zannederek mütemadiyen çalr
ıırlar. Bilmezler ki, bunun neticesi ya
ni bu cinnetin sonu günün birinde te
lafisi gayrikabil zaruri bir iısizliğe 
sebebiyet veren haatalanm.ak ve uzun 
zaman döteğe serilip yatmaktır. 

Büyükaila 
Dr. ŞUKRO 

İstanbul Yüksek İktısat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1.- Kayıt ve kabul İ§İ 1 Eylül 933 de başlıyacak ve 30 
Eylül 933 alqamma kadar sürecektir. 

2.- Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları 
saat ondan akşamları saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

3.- Mektebin (Yüksek iktisat ve Ticaret) kısmına : 
A.- Bakaloryaya tabi tam devreli lise mezunlarile bu 

derecede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakalQryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden sahadetnameli olanlar ve 
Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lise;i Ticaret kısmı mazunla 
rı (Galatasaray) Ticaret kısım mezunlarının hükUmetçe 
mali müesseselerde bir sene staj gÖrmÜ§ olmaları şarttır. 

B.- Mülga Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mek 
teplerden mezun olanlar ile Türk Üniversitesi ve Yüksek 
mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen gelecek olanla 
rın evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu olarak 
kayıt edilmiş olmaları. şarttır 

4.- Mektebin, (Ticaret Lisesi) kısmına : 
A.- Bakaloryaya tabi Orta mektep mezunlarile Anka

ra, İzmir, Adana, Trabzon Ticaret mektepleri mezunları alı 
nacaktır. 

B.- Bu kısma gİrecekle rin yaşları on beşten aşağı ve 
yirmi birden yukarı olmıyacaktır. 

5.-Mektebin (Küçük Ticaret) kısmına : 
İlk mektep mezunlarile Orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü 

sınıflarından tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yaş
ları da 13 den aşağı 18 den yu '<arı olmıyacaktır. 

6.-. - Kayıt ve kabul için aşağıda yazılı vesikaları Müdür 
lüğe hitaben yazıalcak bir isti daya bağlanmaları icap eder: 

1.-Mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 2.- Sağ
lık ve aşı raporları, 3.- Hükumetçe musaddak iyi hal varaka 
sı, 4.- Hüviyet cüzdanı, 5.- Üç adet fotoğraf, 6.- Mektep 
idaresinden alınacak matbu beyannamedeki sorguların cevap 
lan yazılacaktır. (3772) 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde Kunduz civarında kain 

taş ocağından (5000) metre nıik'ııp balastın ihracı kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Ankara' da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamın 
da İcra edilecektir. 

Münakasaya İştirak edeceklerin teklif mektupları, 
(3l2,5) liralık teminatı muvakkateleri ve cari seneye ait Ti 
caret Odası vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte münakasa 
komisyonunda bulunmaları lazımdır. Talipler Münakasa 
şartnamelerini Ankara' da Nafia Vekaleti Levazım Müdü 

rıüğünden, İstanbul'da Hay darpaşada Liman işleri Müdü 
rlüğünden bir lira mukabilindetedarik edebilirler. (3722) 

HİKAYE 
Bir otomobil gezintisi 

O ak9am i9ten çıktıkları vakit, 
kendilerini fazla yorgun hisset
mişlerdi. Dört arkadaş müzikli bir 
bahçede oturmak, biraz hava al
mak, bir kaç buzlu bira içmek ih
tiyacını duydular. Böyle yapacak
lardı. Karar verdiler. 

Müziğin yanında, şöyle bir ma
saya oturmuşlardı. Serin, güzel bir 
geceydi. Dört arkadaş tatlı tatlı 
konuşuyorlardı. Zarif Raci, Refik 

Hayati ile alel(s(l münakaşa ediyor 
lar, Muzaffer Ağabey sükut ediyor 
Sedat Veysi yandaki masalara 
bakm19, dalgın, dalgın düşünüyor
du. Bahçede sözde biraz hava a
lıp eğleneceklerdi. Ne gezer •• Eğ 
lence zamanlarında dairenin itleri 
ni konu9mak, dedikodu yapmak 
hayli canlarını sıkm19tı. Bir saat, 
iki saat oturdular. Nafile eğlene
miyorlardı. 

Zarif Raci, her zamanki !'.l'ibi, 
birden kalktı, şapkasını giydı: 

- Allahasmarladık, çocuklar, 
dedi, çıktı, gitti. 

Zarif Racinin gidi9i kendisi için 
belki kazançlı, belki de zararlı ol
muştu. Orasını, bu gece aleminin 
mabaadini anlattıktan sonra öğre
neceksiniz. 

Cans1kıntısı havasını ortadan 
kaldıran bir hadise oldu. Bir arka
daş, iyi bir arkadaş çıkagelmişti. 
Meclise derhal can geldi. Hep bir
den bağırdılar: 

- Ooo ! . Yahu, hangi rüzgar 
seni buraya attı böyle? .. 

Sonradan gelen bu arkadaş mec 
lisin havasını sezmişti: 

- Yahu, ne oldu size? •• Susu
yorsunuz. • . Biraz gülün, eğlenin 
canım. . Haydi ben size bir şey 
teklif ediyorum. Benim otomobili 
alalım, sizi bira~ gezdireyim, hem 
hava almış olursunuz. 

Karar verilmişti. Hep beraber 
bahçeden derhal kalkacaklar, Na
suhi Beyin otomobiline binecekler, 
Maslağa doğru gidecekler, gele
ceklerdi. 

Bu güzel bir otomobil gezinti.si 
olacaktı. 

Nasuhi B. direksiyona geçti. 
Muzaffer Ağabey yanma oturdu. 
Sedat Veysi, Refik Hayati içeri 
geçtiler. Otomobil hareket etti. 
Taksimi, Şi9liyi, Mecidiyeköyünü 
geçtiler. Dümdiiz asfalt yol üze
rinde otomobil ne güzel kayıyor
du. 

Otomobil Alman çiftliği önüne 
gelirken Nasuhi Bey birden bire 
direksiyonu kırdı. Araba yolun ke
narında durdu. Arkadaşlar sordu: 

- Yahu ne oldu Nanılıi Bey, 
hayrola? •• 

- Bakalım, anlıyacağız. 
Nasuhi Bey arabadan inmiş, ma

kineyi, tekerlekleri muayene edi
yordu: : 

- Eyvah, dedi, ön lastik hava 
kaçırıyor. . 

Arkada,lar da otomobilden in
diler. Herkes kendine j?Öre bir fi
kir söyliyordu. Tekerlek yerinden 
çıkarıldı. Lastik muayene edildi. 
Hava kaçıran delik bir türlü bulu
namıyordu. Dakikalarca tetkikat 
devam etti. Bir saat geçti. 

Neticede karar verildi. Tekerlek 
değiştirilecek, yedek tekerlek takı
lacaktı. Fakat tekerleği verine tak 
mak pek kolay olmadı. Bir kere 
LD..""'.nngelen alat ve edevat tamam 
del(ildi. Sonra da Nasuhi B. bu it
leri o kadar iyi bilmiyordu. 

Tekerleğin yerine takılması ne 
kadar sürdü. Arkadaşlar farkında 
değillerdi. Otomobille tekrar hare
ket edilip fehre dönüldüğü vakit 
saat sabahın beşi olmuftU. Halbu
ki Taksimden hareket edildiği za
man büyük saatin akrebi saat yir· 
mi dördü gösteriyordu. 

Bu otomobil gezintisi belki zevk 
li, belki cansıkıntılı olmut~· Kimi 
arkada~lara göre öyle, kimisine gö 
re baskadır. Fakat Maslak yolun
da, g~ceyansı bet saat ayakta kal
mak, uğratmak her halde pek te 
zevkli bir şey değildi. 

O geceden sonra arkadaşlar Na
suhi Beyin araba kullanmak hak
kındaki aczine tamamen kanaat 
getirdiler. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harlk ve hayat il.zerine sigorta muamelesl icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraiti havidir 
Merkezi idaresiı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan ıehirlerde acenta araıım•ktadır. 

Tel: BeJ•oğlu : 4887 4907 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

İstanbul Nehari ve Çorum Leyli Küçük sıhhat memur 
ları mekteplerine talebe kaydına başlaruhnıştır. 

Kaydı Kabul Şeraiti : 
Küçük Sıhhat memurları mektebine kabul olunabil 

mek için Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak,orta tahsi 
Ji ikmal etmiş bulunmak, sinni on dokuzdan aşağı ve yirmi 
bc§ten yukarı olmamak ve ahlakan her türlü şaibeden ari bu 
iunmak iktiza eder. 

Yirmi ve daha yukarı yaşta olanların hizmeti askeriye ile 
alakası olmamak lazımdır. Lise mezunları bu kayda tabi de
gildir. 

Mektep kadrosu Orta Mektep mezunu naınzetlerile ik
mal edilmediği takdirde bu ct~rece tahsil gördüğünü isbat e 
dcnler de kabul olunabilir. 

Talipler aşağıda yazılı vesaik ve evrak suret veya asılları 
ru kendi el yazılarile yazılmış ve muvazzah adreslerini havi 
bir istidaya rapten Eylül iptidas1na kadar bulundukları ma 
betilin sıhhat ve içtimai muavenet Müdürlüğü vasıtasiyle Mek 
tep müdürlüğüne göndermelidirler. 

1 -Türkiye Cümhuriyeti tabasından oldu~u natık 
hüviyet cüzdanı. 

( Nufus teskeresi) 
2 - Hat ve Müzmin her t tirlü hastalıklardan salim oldu 

ğunu ve kabiliyeti bedeniyesini muvazzahan natık tasdikli ta 
bip raporu. 

3 - Mezuniyet şahadetnamesi veya derecei tahsilini na 
tık tasdikname. 

4- 4,5 X 6 ebadında üç adet Fotograf. 
. 5 - Hüsnü Ahlak eshab ;ndan olduğunu ve hiçbır suret 
le mahküm olmadığını mübey yin ikametgahının bulunduğu 
polis idaresinden alınmış vesika. Çorum Leyli küçük sıhhat 
memurları mektebine girmeyi arzu edenler yukardaki vesaik 
le beraber herhanği bir sebeple tahsili bıraktığı veya mektep 
ten çıkarıldığı takdirde hükumetçe ihtiyar edilen mesarifi 
nizami faizile beraber iade edeceklerine dair velisi ve bulunmCJ. 
dığı halde kendisi tarafından imzalı ve noterlikçe musaddak 
bir taahhüt senedi ile tahsili bitirtlikten sonra hükiımetce h'.i
zum göstereceği mahallerde beş sene hizmet edeceğine dair 
mmıaddak ve mükellef bir taahhütname gönderilmelidir. 

. (3726) 5058 

l,_R_A_DY_o_I, 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL: 
18 ır.amofon, 18.30 fransızc.a dera Müptedi

lere, 19 udi Refik Talit 8. ve arkadaıları, 20 
Bedayii Musikiye heyeti, 2ltl@ ,.ramofon, 
22 Anadolu ajansı, boraa haberleri, M•t a7uı. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 ı Gramofon. 
18. : Salon orkeatraıı. 
18,45 ı Al.aturlıta aaz. 
19,45 : Dana mukkiıi. 
20,15 : Ajana haberleri 
VARŞOVA, 1441 m. 

21,45: Koro konaerj. 22,35: Şopenin eserlerin .. 
den. Konser. 23; Dana musikisi. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

21: Bir nakil. 2: Slıan muıi.k.iai. 2: Opera 
orkestrası tarafından konser. 24.,35: izci nttt
riyab. 

ViYANA, 518 m. 
21,25: (Yıldızların sadaıı) iıimli skeç.. 23.2Sı 
Senfonik radyo orkeıtrau. 

MILANO - TORINO • FLORANSA 
20,25: Mün.b.abeler - Plik •esaire. 21,45: lıta
nıık netriyat. 24: Haberler. 

PRAG, 488 m. 
20.15: Bando mu:r.ika. 21,30: Üç earanenıiz 
hiki.r.e. 23,20: Seali film ıarkı, konaer. 
BUKREŞ, 394 tn. 

13: Haberler • 13,45: Hafif plildar. 18: Karıa 
ıık muaik:i. 2025: mul:ııteüf &Jetler k.onaeri. 21 
05: Taıanni (Şarlalar ve opera parçaları).' 
21.25: Kon•er. 21,45: Skeç. 22.20: Konıerift 
de•anu. 

ı- AakerT tebligat • _j 
Tutun ikramiyeleri 

Beşiktaş askerlik şubes.inden : 930, 
931, 932 senelerine ait Şehit aile ve ey 
tamına ait tütün ikramiyeleri dahi 5-8-
933 cumartesi günün.den iti.ha.ren hafta 
nın üç gününde cumarteai, paz.artıcsi, 

perşembe gün.feri sabahlan saat 9 dan 
12 ye kadar Beşiktaş kaza kaymakam
lığı makamında müteşekkil lroıni"Yon 
marifetiyle te'cliye olunacaktır. İstihkak 
sahiplerinin müraıcaatJan ilin olunur. 

Mevlidi Şerif 
Ağustosun yedinci paza.rteei gÜııü öğ

le namazını müteakip eaat birde Siil<:y 
maniye camii şerifinde eslıak bahriye 
Nazın merhum Celfilettin paşanın ru· 
hunun istirahati için mevlithani şehir 

Hafız Kemal bey taraiır>dan mevlidi 
'!"rif kiraat edileceğinden merhumu mü 
şariinileyhin dostlaril.e ar:oı.ı buyuran ze
vatın teşrifleri rica olunur. (6095) 

Yeni ne,rlyat 

Ornitoloji 
Tahiiyat muallimlerinden lzmiri za. 

de M. CelaJettin Bey kut bahsine ait 
bir eser hazırlamıt ve bunun ilk kı•mı· 
ru «Ornitoloji• ismi albnda birinci fasi
kül olarak neıretmiıtir. 

Kut hakkında ııiizel bir tetkik eseri 
olan bu kitabı tabii:;atr.•lar kadar kut 
merakhları da okumalıdırlar. 

Giizelllğlnlzin ölümü
ne mi ağlayor•anuz? 

Hiç 6zülmeyin 
onu tekrar 

Dlrlltebillr•lniz 

BEŞiRKEMAL 
LETAFET 

SUYU 
\. ................ 6~-41._.~ 

üSKODAR - KADIKÖY 
SU Ş1RKET1 

300.000 Türk lirası eermayeli 

Türk Anonim Şirketi 

Merkezi: Kadıköy 

Tahvilat hamillerine ilan 
6 Kanunsa.in 32 tarihli hiası>daran he

yeti umumiyesi kararile kendisine bah
şedilen selahiyete istinaden, Şirket amor 
tisman tabl.osunda tayin edilen mikdar 

da tahvilat mübayaasına başlamıştır. 

Binaenaleyh 1 Ağustos 933 tarihinde 
yapılması icap eden kur'a keşidesi mua 
melesi icra olunmamıştır. 
(6093) Meclisi İdare 

f JJlilliy~t 
Asnn umdeai "M l L L l Y ET" tir. 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 a7lıiı 
fi • 

u • 

Türkiye için 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içiıl 
L. ıc_ 

11-
14 -
211-

Gelen nrak ıeri •erilmez.- Müddeti 
seçen nüahalar 10 lcuruıtu.r.- Ca.zete •e 
matbaaya ait itler için müdiriyete mÜa 
racaat edilir. Gazetemiz ili.nlann mea'a
liyetini kabul etmu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetillcöy raaat merkezinden aldıiımız 

ınalU.mata na:taTan buaün b.a•a açık ı~• 
cek rÜ:t•i.r mütebav•il eaec:ektir. 

4-7-933 tarihinde hava tazyiki 758 mİ· 
limetre en fula bararet 27 en aıc: 22 dere. 
c:e idi. ........................... 



MİLLiYET CUMARTESl 5 AGUSTOS 

MEMLEKET 
HAIERLER.i 1 

Şarköye kadar bir gezinti 
Şarköylüler vapurların dönüşte de 

buraya uğramalarını isteyorlar 
TEKIRDAGI, (Milliyet) - Vili

yetimizin ~irin kasabalanndan biri o1an 
Şarköye geçen gün bir vesile ile bir se
yahat yapmıştım. 

Şarköy kazası Trakya araziıi etek
lerinde Marmara sahilinde bol ziyalı, 
müreffeh ve şirin bir kasabadır. 

Sekenesi umumiyet itibariyle müba
dele dolayısile gelmiştir. Yerli halk pek 
azdır. Nefsi şehrin nüfusu 2357 ve mül 
hakatı ile beraber 12.000 arasındacllr. 
Son tahriri nüfustan sonra bu miktarın 
yüzde on nisbetinde tezayüt etmiş ol• 
duğu söyleniyor. Şehrin ahvali sıhhiye
ıi çok mükemmeldir. Y alruz Ç"§melerin 
den akan sular biraz kireçlidir. Evvelki 
seneler faz.la miktarda sıtma mevcut i
ken bu sene hemen bu hastalık tama• 
men zail olmuştur. 

Belediye İfleri 
Şarköy pek küçük bir kasaba olduğu 

için Belediyesinin bütçesi de o nisbette 
zayiftir. Buna rağmen bu dar bütçe ile 
tehir işleri mehmaimkin görülüyor. 

l ktısadi vaziyeti 
Şarköy kasabası ve civar köylerj da

ha ziyade tütüncülüğe ehemmiyet ver• 
mişlerdir. Bu seneki İstihıalat 200 bin 
kilo raddesinde olacağı §İmdiden tah
min ediliyor. Bundan maada bütün hu 
bubat burada zerredilmektedir. Bu mın
takada kaşarcılık ta epeyce telramül 
derecesini bulmuştur. Her hafta lstan· 
bula kaıar peyniri ihraç olunmaktadır. 

Oldukr.a kadim bir zamandanberi 
Şarköyde -ipek böcekciliğj de revaç bul
muştur. 1928 • 1929 senesinde mükem
mel surette talebe yetiştiren bir böcek· 
hane halen eski faaliyetini maalesef 
gösterememektedir. Şimdiki yeni hali 
ancak 8 paket tohumdan vücut bulan 
böcekleri yetiştirecek vaziyettedir. Bu 
böcekhane Şarköyün Eriklice köyünde 
ve 2800 sak dut ağacına maliktir. Bü
tün Şarköyde senevi 2S • 30 bin kilo 
raddesinde koza istihsal ediliyor. 

Harbiumumiye tekaddüm eden sene
lerde Şarköyde senevi 150,000 kutu to
hum istihsal edilerek Iran ve Rusyaya 
kadar ihracat yapıldığı iddia olunuyor. 
Her varlığı kemiren harp ve istili afeti 
bu şehrin .güze) ve kibar sanatini de kö 
reltmeğe mahküm kılmış ise de basit bir 
sermaye ile ve muntazam dut ağaçlan ye 
tiıtirmek şartiyle bu sanatin ihyası pek 
mümkündür. Binaenaleyh kozacılığa faz 
la rağbet neticesi olarak kasabanın ci
varında bir bahçelerde dut ağaçlarının 
yetiıtirilmekte oluduğu göze çarpmak· 
tadır. Bu itibarla pek yakın bir atide bu 
sanatin but'ada ihyaır Ye iıtihıal8.tm te 
zayüt edeceği galip bir ihtimal dahilin· 
dedir. 

Vesaiti nakliye meselesi 
1 §ar et edeceğim en mühim bir nok

tayi teıki eden mevzu vesaiti nakliye 

Balıkesirlilerin şehitleri ziyareti 
BALIKESiR (Milliyet) - Bali

kesir Halkevi 9 ağustosta Çanak
kale ve Gelibolu harp sahalarını 
ve Şehitliklerini ziyaret için bir se 
yahat tertip ebniftir. Bu seyahat& 
Balıkesir valisi ile Kolordu kuman 
danı Ali Hikmet Pata da ittirak 
edecektir. Hem yeni Balıkesir. 
Çanakkale yolu ·görülecek, ayni za 
manda Seddilbahir Kilidil Bahir, 
Maydos, Kaya Tepe, Anafartalar, 
Mehmet Çavuş Tepesi gibi harp sa 
haları tetkik ve Şehitlikler ziya
ret olunacaktır. Kafilenin mütead 
dit hatipleri olacak bu hatipler say 
yahlara harbin safahatını izah e
deceklerdir. Diğer taraftan bir 
matbuat ve tetkik heyeti seyahat 
hakkındaki intibalarını birer brö
~ür halinde toplayacaktır. 

Balıkesir Halkevinin temsil fU 
besi ikinci gece Çanakkale Halke· 
vi şerefine bir temsil verecektir. 

Seyahahn proğranu, geçilecek 
yollar ve görülecek yerler hakkın 
da, bütün resimlerile bir bröşür ta 
bedilmiştir. 

Seyahat eyi geçmesi ve çok fay 
dalı olması icin her türlü tertibat 
alınmıştır. B;,.lıkesir Kafilesinin 
Mehmet Çavuf tepesinde İstanbul 
kafilesi ile karşılatıp selamlatma· 
sı ihtimali vardır. 

Grizo istialinden ölen ı ı· amele 
' Alacaağzı maden mevkiinde srizo 

İştiali yüzünden maalesef on bir amele
nin öldüğünü yazmıştık. Bu amelelerin 
isimleri ıunJardır: 

Terziler köyünden Kabakçıoğlu Ali 
20 yaşında üç çocuk babası, Terziler kö 
yÜnden Sarıoğiu Mustafa 19 yaımda 
bekar, Terziler köyünden Boduroğlu 
~met 26 yaşında iki çocuk babası, Ter 
ziler köyünden Bodur Ahmetoğlu 21 
Yaşında bir çocuk babası Sücüllü kö
yünden Hasan oğlu Ali 34 yaşında dört 
çocuk babası, Sücüllü köyünden Sefer 
oğlu Hasan Mehmet 25 yaşında iki ço· 
c~k baba~ı,Sücüllü köyünden Çukadar 
oglu Tahır Kasım 26 yaşınpa iki çocuk 
babası, Süsillü köyünden Kabakoğlu 
Hasan 21 yaıında bekar, Bayat köyün
den lsmail 21 yaşında ki çocuk babası, 
Bayat köyünden Vanğaoğlu Hasan 2S 
.Yatında bekar, Bayat köyünden Hamur 
cuoğlu Hasan 28 yaşında bir çocuk ba
bası .. 

1 
meselesidir. Bu hatta işliyen Devlet de
nizyollan vapurlan haftanın bir günün .. 
de ve yalnız azimetle bu iskeleye uğn
yor. Azimetle ıığnyan vapur karşıya 
Karabiğaya gideceği için bir gece Ka. 
rabiğada kalıyor. Nihayet bu yüzden 
hlç bir tacir ve yolcu buradan vapura 
binmek istemiyor. Halbuki avdette bu 
iskeleye vapur uğramıı olsa bundan i
darenin kaybedeceği bir ıey yoktur. 

Esasen tahmil ve tahliye iııi bir saat
te tamam olacağı cihetle gene vapuı 
eyriue devam etmiıı ve nihayet üç dört 

Şarköyde bir köse 

saat T ekirdağında kalacak olan vapur 
bir saat programma bu hattın avdet 
ııeklini sıkıştırmış olabilir. Bu ~eklin te 
min edildiği takdirde kasaba halkı IS • 
20 kilometre mesafede olan Mürefteye 
kadar masraf ihtiyar etmemiş ve sevke
deceği malın nakil masraflarında ehem
miyetli bir tasarruf yapmı§ olur. 

Bir tahkikatıma göre Şarköfden lı
tanbola sevk ve ihraç edilen ka~ar pey· 
nirinin beher okkası 3S • 40 kurusa sa
tıldığı halde okkasında 10 kuruş ;:,akli
ye masrafı yapmış oluyorlar. Maamafib 
bu şekil idarenin aleyhine bir netice ver 
mez zannındayım. Çünkü azimetle uğ· 
nyan vapurlar avdetle Şarköye uğra
dıkları takdirde kasabanın en mühim ih 
tiyacatı temin edimiş ve binaenaleyh ka 
za halkmm ve bilhassa tacirlerin en bü .. 
yük arzulan da yerine getirilmiş olur. 

Mürelte nahiyesi 
Bu nahiye Şarköyüne bağhdır. llrtı

aadi vaziyeti pek mükemmel ve halla 
çok çalışkandır. Bu diyara ıarap mem
leketi demek daha doğru olur. Bağcılık 
son derecede inkipf ediyor. Bu nahiye 
nin senede bir milyon okka arasında ıa 
rap ihraç etmekte olduğu söyleniyor. 
Evvelce hareketi arzdan müteessir olan 
hu nahiyede imar faaliyeti de seneden 
seneye artmaktadır. 

Kim vurdu? 
Malatyaya tabi Keferdizde bir 

cinayet işlenmiş ve nahiye merke
zinde ticaret ile meşğul Babikza
de Osman efendi oğlu Necip efen
di av tüfeği ile öldürmüştür. 

Necip efendi yayladaki bağ e
vinden Keferdize gelirken yolda 
kurulan bir pusuya düşmüş ve alı 
lan kurşunlarla göbeğinden yara
lanarak iki saat sonra ölmüştür. 

Necip efendi plmeden evvel, ken 
disini vuranların Hacı, izzet, Ö
mer adlı şahıslar olduğun.o ve on· 
larla üç gün evvel tarla sulamak 
yüzünden kavga etmiş olduğu i
çin bu meseleden muğber olarak 
cinayeti işlediklerini söylem.iştir. 

İzzet ve Ömer yakalanmıtlar
dır. Ele geçirilemiyen Hacı da şid
detle aranmaktadır. Yakalananlar 
suçtan haberleri olmadıklarını id
dia etmektedirler. 

-0-

Marmariste sünger avcılığı 
MARMARİS, 4. A. A. - Vila

yetimiziı; sahillerinde Marmaris
len sünger avculuğu ile çalı,an İ· 

ki makine 15 kangava vardır. Bun 
lar sünger avculuğuna iki ay ev
vel çıkmışlardır. Daha 3 ay deniz
de kalacaklardır. Sünger piyasası 
düşüktür. Geçen sene on üç . on 
beş liraya saldan sünger piyasası, 
bu sene 8 liraya aatrlıyor. Gene 
geçen seneye göre makine ve kan 
gavalar yarıya enmiştir. Bu sene 3 
bin okka kadar sünger istihsal e
dileceği tahmin ediliyor. 

Yozgatta lise 
YOZGAT, 4. A. A. - Maarif 

vekaletinin burada açacağı lise i
çin gelen emir memlekette mühim 
tezahürata vesile olmuş, halkın 
şükranı memleket büyüklerine telg 
rafla bildirilmiştir. 

Yozgatta hastahane 
YOZGAT, 4. A. A. - On ya

taklı vesair teskilatlı bir hastaha
ne yapılacakt~r. 

Fransanın Nisi varsa Tür-
kiyenin de Antalyası var 
Akdenizin bu incisi aynı zamanda bir 

su ve çağlıyanlar diyarıdır 
ANTALYA, (Milliyet) - Akdeniz 

sahillerinde Anadolumuzun cenup sahi· 
li koyları, giritnileri ve adacıklarile dün 
yanın görülmeğe değer bir parçasıdır. 
Klidonya bumiyle başlıyan Atanlya kör 
fe-m ise tabiatin özenerek çizdiği bir 
körfezjdir. Bu körfezin sahillerindeki 
güzellik dünya insanlannr, milletlerinit 
gemkilerini çekmiş, buralarda üç milyo 
na yakın insan yaşattığı devirler olmuı 
tur. 

Fransanm Nisi varsa Türk:iyemizin 
de Antalya sahilleri vardır. Akdenizin 
bu geniş körfezini deniz sularrnın asır .. 
!arca dövmesinden sahillerinde oyduğu 
kayalar, suların yaptığı mağara1ar dik 
inen dağlar bir ressamın fırçasile haya
linde çizmediği güzelliği vermiştir. An
talyayı Muğladan ayıran Esen çayından 
başlıyarak yüksek dağl.;daki daimj 
membalarile hlç kurunuyan (küçük su
lardan maada) yirmiyi geçen ırmak ve 
çaylan, asırlarca körfez sahillerine ge
tirdiği tor!ularile körfez kıyılarını dü
zelteJDemişlerdir. 

3000 metreyi geçen yüksek dağlarla 
çerçevelenen Antalya körfezi bu dağla
niı dik ve tepelerinden sürüklenip inen 
jtjkô.Jatile Akdenizin kıyılarına yığdığı 
kumlar ırmak ve çay ağızlarını kapat-

' al . mış eski milletlerin donanın arının gır-
cliği bu ağızlan· bataklık göller haline 
koymuş ve fakat yüksek dağlardan inen 

ler görünür .. 
Antalyanın bu cihetinde bir yaz gü

nünde senenin dört mevsimi yaya ola
rak beı saat içerisinde görülür. Deniz 
sahilinde yaz sıcak.lan hükmünü sürer
ken Candır yaylasında baharı, F e•likan 
yaylasında kışı, ve karı görebilirsiniz. 

Antalyanın ıarki ve şarkı cenubisi 
dahi yine yüksek dağlarla çerçevelen
nıiştir. Fakat bu kısunda dağlar sahil
•den uzaklaşmış ve Antalya körfezinin 
en .ı:!enİş ovasım bu dağlardan akan ır
mak ve cayJan meydana getrmiştir ~ 
Körfezde- dağlann istikameti §ark ve 
garp kenarlarından itibaren daimi ıu
reıte cenuptan şimale doğru gitmekte
dir. Bu sayede Akdenizin ratıp ve sıcak 
rüzgirJarını aralarına mütemadiyen çek 
mektedir. Dağların bu topokrafisi Antal 
yayı ülkemzde en farkı sühuneti az ve 
yüksek vasati bir sühunete malik bir ik
lim haline koymuştur. _ Memleketin bu 
yaradılııı bavasınd~ki nıtubet.i, .yağmur 
lan, rüzgB.rJan, daglarını çeşıtü orman 
denizi haline koymuş, asırlarca baltala
nan ve f~ni katiyat görmiyen bu orman 
!ar güzelliklerini kaybetmemiş, tenebbü 
tüne mani olunamamıştır. 

Bu :zengin ormanJarmm kerestesini 
aralarında akan sayısız sulan, rnnakla
n nakleder ve muhiti coğrafi Antalya 
hayvanlarının çeşitlenmesine, çoğalma
sına ve bi.nnetice inıan1arın yaşayışlaı:.r .. 

- rl 

Duden f elaleııi 

fazla meyillerle akan bu ırmak ve çay· 
lar pek çabuk bu gölleri doldurmuş va 
itte Antalyanın münbit alüviyonlu top· 
raldarı meydana gelmiııtir. Şimdiki hal
de nehir yataklanndan yüksek kalan bu 
kuvvetli topraklarda Cümhuryet hüku· 
metinin iska siyaseti başlayıncaya ka
dar bu kadar zengin sulan olan Antal
yada yağmur duaaile yazlann kuraklığı 
na çare aranmııtır. Görüyoruz ve anlı· 
yoruz l<i, geçmiş günlerin ihmal ettiği 
itler pek kısa bir zamana ııkııtmlarak 
Türk kudret ve zekaıile yetifileıniyecek 
hamlelerle ilerliyor. Kı, zamanlarında 
yüksek dağlardan inen seri cereyanlı bu 
sulardan geçmek için köprü bulamıyan 
halkımız kör develerle ınnaklan geç· 
miye çalışnutlar talihe bağlı bu geçişle
rile pek çoklan bu vmaklarda boğul
muılardır. 

Son Üç dört sene içerisinde asırlara 
hediye edilecek beton asma muazzam 
köprüler kuran Cümhuriyet hükümeti
miz yaptığı bu eserlerile yıkılan Osman 
lı saltanatından asırlarca sahibi olduğu 
bu memlekette yaptığı işleri soruyor, 
Mısırı da Nil nasıl hediye etmişse An
talya ırmakları daAntalyaya iklimine la 
yik gördüğü bu feyizli toprakları hedi
ye etmiştir. Bu memleketin kıyas kabul 
etmez güzellikleri toprağmm feyiz ve 
bereketi, yaratılııındaki zenginlik sula
rının eseridir. Antalyanm bu var)rğr be. 
§erin zeki.sile semere ve mükafatını yüz 
kat alabilecek Türkiye ülkemizin değer
li bir yurdudur. 

Körfezi cenubu garbi istikametinde 
dik çerçeveliyen T oros silsilesine bağlı 
Akbey dağlan üçer bin ve Tahtalı dağı 
2400 rakamlı tepelerile ködeze hakim 
ve mail satıh)armdaki sedir ve cam or• 
mnnlarile tabii zenginliği göst~ren bu 
topoğrafi vaziyetin Antalya iklimine te
sirini anlatan bir ~ahidi olarak görünür. 

Yüksek irtifalarla deniz derinlikleri
nin jeoloji noktai nazarından münase
batmı körfezjn bu garp sahili açık ola
rak gösterir. Buralarda yalnız genişçe 
münbit ufak ovalarla dağların arasına 
sıkıştırdığı su hediyesi çiftlik topraklan 
çam, portakal ağaçlarile süslenmiş köy-

na bariz tesirler yapmıştır. 
Münbit ovalarının yetiştiriliği me

vaddı niJaiyesi yüksek, buğdaylarını, 
sularmın şütlerile dönen değirmen, fab 
rikalan un yapar, ruyebilirim ki, her 
köy değirmenini su çevirir, Antalyayı 
nurlandD"an elektrik fabrikasını da su 
tahrik eder. Medcezi Antalyada suların 
çevirdiği yedi büyük ve muntazam un 
fabrikası vardrr. Dağlık parça)armda su 
lar pek dağınık, ırmaklar zayıf ve selli 
yerlerin meyli çok dik olduğundan bu 
sathı maillerden İnen hesapsız l"§ebbü
satta nebatların İstediği münbit madde
ler fazlasile mevcuttur. Kışın ovalarda 
ırmaklann yaptığı feyezanlar toprağı 
Nil nehri gibi zenginleştirdiğ.inden ır
mak kenarlan arazileri cok mahsuldar-
dır. -

Garpten şarka doğru Anlaya körfe
zine akan ırmaklar ve çaylar şunlardır: 

Bu ırmaklar hiç kurumıyan ve An· 
talyanm yüksek dağlarındaki menbala· 
nndan beslenen sulardır. 

Eıen çayı, Demre çayı, (Kaş kaza· 
ınızda) Gök su, Hacıveliler, Karaçay, ' 
Alakır, Ulupınar, çay ve ırmakları Fini
ke kazamızda Kemer, Göynek, Boğa, 
Düden Aksu, çay, ırmakları, Antalyada 
Köprü ırmağı Serik kazamızda Manav· 
gat ırmağı Karpuz, Alara çayları Manv 
gat kazamızda. Gargı, Dim çaylan, Ala 
iye kazaıruzda, cereya nederek Antalya 
vilayeti sahillerinden Akdenize dökülür 
ter. 

Bundan başka Kaş kazasında Ak· 
dağdan doğan ve Gömbe yaylasında 
zerrat haine gelen ve bu sebepten Uçar 
su ismi verilen Akçay da dahili bir çay 
dır ve Elmalı kazasındaki Avlan gölü
nü besler. Bundan başka dahilde akan 
pek çok ıular ve çaylar vardır. Bu ka
dar sulan bol olan bu memleket sular 
memleketi denmiye layıktır. 

r~nvgat kazasmda seksen metreyi 
geçen bir genişliği bariz Manvgat şela
lesi ve Antalya görfezinde 4 • 5 mil me
safeden görünen sulardan yapılmıı sÜ· 
tunlar halinde Düden çayı büyük şela
lesinden başka Antalya İçeris.inde akan 
IS küçük şütlar bu memleketi çağlıyan-

.. -- - ---~----~ 

Aksu köprü aii O 10 metre) 

Yüzme birincilikleri dün 
Lido' da yapıldı 

(Başı' l inci sahifede) 
!erdir. Yarışların teknik neticeleri ıun 
!ardır: 

100 metre serbe.t erkekler: 
1 - Orhan (G.S.) 1.11 2-10 
2 - Saffan (Beykoz) 1,IS 7-10 
3 - Fuat (Fenerbahçe) 1,17 
200 metre kurbağalama hanımlar, 
1 - Leyla Hanım, ( F enerbabçe) 

4,10 
400 metre serbest erkekler: 
1 - Mehdi (G.S.) 6,46 
2 - Leyli (Beykoz) 6,S7 
3 - Toma (Beykoz) 7,03 
100 metre hanımlar aerbest: 
l - Leyla Hanım (Fenerbahçe) 

1,43 yeni Türkiye rekoru. 
200 metre kurbağalama erkekler: 
1 - Jozef (G.S.) 3,42 8-10 
2 - Orhan (Fenerbahçe) 3,SO 
3 - Haraç (Fenerbahçe) 4,02 
Bu yarıtta Saffan birinci gelmişti. 

Ancak yüzüş tarzında bir hata yap
tığından dolayı diskalife edilmittir. 
Adnan da tek elle dokunduğu için o 
da diskalife edildi. 

100 metre sırt üstü: 
1 - Orhan (G.S. ) 1,12 6-10 yeni 

rek!>r. 
2 - Garbis (Fenerbahçe) 1,39 
Beykozdan N iko efendi diskali(e e-

dilmiıtir. . • 
Atlamalar: 
Trampenden atlama: 
1 - Ahmet (G.S.) 52,24. 
2 - Suat (G.S.) 50,88. 
3 --: Talat <Fenerbahçe) 32,06. 
Kaleden atlama: 
1 - Ahmet <G.S.) 41,64. 
2 - Sabri (Deniz Lisesi) 36,7f 
3 - Behçet <Beykoz) 3S,40. 
Türk bayrak yarışı: 
1 - Gaatasaray 6,32 4/ 10. 
2 - Beykoz 6,51 1/ 10. 
3 - Fenerbahçe 6,52 8 / 10. 

200 metre serbest hanımlar: 
ı - Leyla Hanım 3,48 8-10 yeni 

Türkiye rekonı. 
200 metre serbest erkekler: 
1 - Orhan (G.S. 2,53,2-10 
2 - Saffan (Beykoz) 2,57,2-10 
3 - Fuat (Fenerbahçe 3,03,2-10 
1500 metre serbest erkekler: 
1 - Torna (Beykoz) 27,58 4-10 
2 - Ömer (Fenerbahçe)28,02 8-10 
3 - Leyli Beykoz 28,18 
400 metre hanımlar serbest. 
1 - Leyla Hanım (Fenerbahçe) 

7,SO yeni Türkiye rekoru • 
200X4 bayrak yanıı. 

1 - Beykoz 12,32 5-10 
2 - Galatasaray 12,3S 2-10 
3 - Fenerbahçe 14,35 9-10 
V aterpolo maçı: 
Nticede 115 puvan Galatasaray 91 

puvan Beykoz, Fenerbahçe 49 puvan 
kazanmıılardır. 

YELKEN: ı 
Dün Modada yelken yanılan yapıl

dı. Geçen ıene olduğu gibi bu sene de 
yanılar büyük bir intizam ile yapıl
mı§tır. Müsabakalara girmek için Jz. 
mitten üç tane bahriye taknnı ve lz. 
mirden de bir farpi gelmittir. Yanı 
yapılı§ tarzı da çok iyi idi. lstanbul 
mmtakası deniz heyeti, romorkörler 
temin etmit bulunuyordu. 

Birçc;!..r merakibi bahriye yarışlarda 
hazır bulunuyordu. Havanın gayet gü 
zel esmesi müsabakaların çok gÜzel 
olmasında büyük bir amil olmuıtur. 
Yarışlar aıağıdaki kategorilerde ya• 
pılmııtır. 

Ding, tarpi, yole, yat ve büyük yat 
!ar. 

................................ ·-·-·---
!ar diyarı denilmesine sebep teşkl eder. 
Antalya sulannın hedyesidir. Ve onlar· 
la yükselecektir. Suların memleketin 
yükselişindeki tesirleri burada açık gö
rünür sıcak ve ılık havasile, bol sulari
le, z.,;.gin toprağile bu memleket sıcak 
ve mutedil ikJjmlerde yetişen nebatlan 
yetiştirmektedir. Ve gidişe göre Türki
ye ülkesinin ilk ve bol turfandasını ye
tiştirecek ve nebatlar mecmuası vilaye
ti olacaktır. 

Cünkü sulan tetkik edilmektedir ve 
bu tetkik memleketin en kıymetli ve 
kendi evlatları Türk mühenrualeri tara· 
fmdan büyük bir alaka ile yapılmakta 
ve şimdiye kadar mechul kalan hakikat 

"ler meydana çıkarıiın"aktadır. Diğer ta· 
raftan Antalyamn mahsullerni sevkede
cek seri vasıtalar, şimendifer ve limanı 
büyüklerce düşünülmekte ve projeleri 
hazırlanmaktadtr; Antalya: Seni meyda 
na getiren suların arlık boşa akmıyacak 
tır. Şimdi çevirdiğin fabrikalar F,İbi sa
yısız ve çeşitli fabrikaların olacak ve ya• 
kın zaman refaha kavu1acaksın. 

Her Antalyalı yüksek Cümhuriyet hü
kumeti önünde sariı ile eyilir. Çünkü 
asırlarca unutulan yurdu üç dört sene 
içerisinde cennet olacaktır. 

Çiftçi Mumcu oğlu 
Hayrettin Murat 

Ding sınıfında hlrinci Miıis Mislayt 
vanmı kazahmıf olan teknea.i bile bi
geldi. Şarpi sınıfında Torx 111 rakip
lerinden çok faz la ileride olarak ve 
hatta başka bir tekne tarafından ta
kip edilemiyerek birinci geldi. Geçen 
sene Harun Beyin (en seri tekne) ün 
rinciden bet dakika sonra arive hat. 
tına ulaıabilmiıtir. Trix ili çü bizzat 
yelken komitesi reisi ve beynelmilel 
yelken yanşçısı olan Demir Turgut B. 
kullanıyordu. Bu suretle memleketi· 
mizde ilk defa yanı yapan bu genç 
hakikaten iyi bir yelkenci §Öhretine 
lô.yik olduğunu isbat etmiı oldu. 

Y ole sınıfı: 
Bu sınıfa pek çok ittirak eden oldu 

ğu için müsabaka grup teklinde ya· 
pılmıt ve handikap verilmittir. Neti. 
cede Hasan Beyin (Meşhur) ismmde 
ki teknesi birinci gelmiştir. 

Yat sınıfı: 
Bu koıu da çok hararetli olmuş ve 

neticede (Atak) birinci gelmi§tir. 
Büyük yatlar: 
Koıu çok hararetli olmuş va tekne· 

!erin hepsi muktedir yelkenciler tara
fından idare edildikleri için hemen 
hepsi aynı zamanda bitirmiıler gfüi· 
dir. Yalnız bunların içinde yelli:enci 
Mehmet Beyin Tayfunu rakiplerinden 
dört bet saniye evvel yanfı bitirmeğe 
muvaffak olmuştur. Teknik neticeler 
tonlardır: 

12 kademlik dingi sınıfında: 
Mia Mislaytm Nansi ismindeki yel 

kenliai 1. 14 saatte birinci. 
12 metre murabbaı farpi sınıfı: 
Dr. Demir Turgut Bey çok gföı:el 

b ir müsabakadan sonra S4 dakikada 
birinci. 

15 metre murabbaı yole sınıfı: 
Vesaaf Beyin Çoıkunu tanı bir saat 

te birinci. 
Yole sınıfı: 
Hasan Beyin (Methur) ismindeki 

teknesi 1.07.59 saatte birinci. Muzaf-

Yelken yanşlanndan bir enstantane 
fer Beyin Reis) i ikinci. Necati Beyin 
Y aman•ı üçüncü. 

Küçük yatlar: 
Talat Beyin apakı 1.38.30. 1.15.30 

da birinci. Edip Beyin Tehlikesi ikin 
ci, Bekir Beyin Haydudu üçüncü. • 

Büyük yatlar: 
Yelkenci Mehmet Beyin Tayfunu 

l ,:! de birinci. 

~t yarışları 
Y arıı ve ıslah encümeninin tertip 

ettiği yaz kO§ularrnın ikincisi dün ve
liefendi ko§o mahallinde icra edilmiı 
tir. Koıulann birinci gününde görü· 
len intizam, bu hafta daha kalabahk 
bir meraklı kütlesinin toplanmasına 
ııebep olmuştur. 

Birinci koşu - Dört ve daha yuka.rı 
yaştaki yerli , yarım ve haliskan arap 
ha yvanlan.n.a mahsus olan bu kıo§U'1'Un 
mükafatı 185 lira ve mesafesi 2,000 mel 
re idi. Koşu, satış kıoşusu idi. Neticede 
Ali Beyin Rüzgl!.rı hirinci geldi. 

İkinci koşu - Üç yaşından yukarı 
' haliskan ingliz hayvanlarına mahsus 

olan bu koşuya 3 hayvan .iştirak etti. 
Mükafat yekilnu 500 lira ve mesafe 
1800 metre i<li. 

Neticede, Phens Halim Beyin Ak:ııa
tonu birinci oldu. 

Ü ~üncü koşu - Dört yaşın.dan :l'llka 
rı, y<:ı li, yarım ve haliskan arap hay
vanlarına mahsustu .Mesafe 2,400 metre. 
miikafat yekilnu 400 lira idi. Netıicede 
Prens Ha 1 im Beyin Hakanı birinci o Mu. 

Dördüncü koşu - Dört yaşından yu 
karı haliskan ;ngiliz hayvanlarına mah 
sustu. Mesafe, 2000 metre, mükafat ye 
kunıı da 375 Lira idi. Netke<le M.r. Bin 
sin Flaştigti birinci oldu. • 

Beşinci ve son koşu - Taylara mah 
sus olan bu koşunun mesafesi 1200 
metre ve mükafatı da 300 Jir.ı i.di • 

Neticede Mustafa ef.end.inin Giineai 
birinci ol<lu. 
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f~ ee-.ı 
BİRA NASIL İMAL EDİLİR? 

Bilmez miyiz? Arpadan .. deyeceksiniz .. Evet, ama nasıl? 

1$inde kutup •oğulılan lıülrüm hi ren talıammür salonlanndan biri 

Şu yaz sıcaklarında berkeı iti 
varsa ayak üıtü bir tane, iti yoksa 
serin bahçelere girerek buzlu bi
ra içerler. içinizden bazılarına bi
ranın nasıl yapıldığını sorsam, mut 
laka fÖyle bir c:evap alırım: 

- A, bilmez miyim? Arpadan. 
Doğru ama nasıl. 
Bunu hayalen canlandırmak i

çin bir tarafa bir bardak au, bir a
vuç mah (filislendirilmit arpa), 
bir kaç ömür otu çiçeği, bir par
ça bira mayaıı koyup (=) müsa
viyi çektikten sonra öbür tarafa 
da bir balon köpüklü bira koyu
nu,. 

- Evvela malt nedir? 
- Mj]t rütubette filizlendiril-

mit, sonra kahve gibi kavrulmut 
arpadır. Bir malt taneıinde baflı
ca iki haasa vardır: Evvela amido
nu vardır. Sonra filizlerinde bir ne 
vi maya vardır ki bu maya amido-

nu tekere kalbetmek baasaaına ma 
liktir. 

Fabrikaya giriniz. Evvela ıizi 
kazan daireıine götürürler. bu da
irede büyük bakır kazanlardan 
dolayı müthit bir sıcaklık vardır . 

Biranın esaaım teşkil eden te
kerli su burada yapılır. Evvelden 
kırılımt dövülmüt bir halde hazır 
!anan malt ıu ile beraber bu kazan
lara konur. Kazan dahilinde dö
nen bir pervane malt ile ıuyu mü
temadiyen kanthnr, durur. Kaza
nı tedricen ıaıhnağa batlarlar. Oç 
saat sonra tekerli su elde edilir. Bu 
suretle malt kendi hülasasıru suya 
vermi9tir. Ondan sonra ıüzülür ve 
bu suyu tekrar kazana gönderirler. 

Bir defa daha kaynatmak için 
mi? 

Evet. Fakat bu defa içine bira
nın malôm tadım ve rengini ver
mek için ömür otu çiçeği ilave eı 

Bu sıcaklarda ne güzel drıf 

Mllllyet'la romanı: 8 

M. Levy ihtiyatkar bir adamdır... Her 
ıeyi dütünmüştür... Kontes imzaıuıı 
her halde aizden deriğ ebniyecektir ..• 

Kont sabırsızlığa delalet eden bir 
hareket yaptı .•. 

Yüzünde hasıl olan bir tekallüs üze
rine gözünden tek gözlüğü düştü ... 

Kont tek gözlüğünü aağ gozune 
yerleştirdiği zaman adeta kör olurdu; 
•ol göz, yanak adalesinin tek gözlüğü 
yerinde tutmıya lazım ve kafi bir ta
kaJIUau ife aol söz açılıyor, yaıarıyor
du. 

Tek gözlük dütünce Kont bir kaç • 
,.dnn ötede duran Eıtelle'i gördü.Genç 
kadının vaziyeti tuhaftı. Yüzünü. 
Courcelles bulvarına n8zır bir pence
renin camına yaprştrrmıf, dışarıda cc-

reyan eden bir vakayı pek büyük bir 
alaka ve dikkatle aeyrediyordu. 

Birden bire pencereyi açıp dışarı .. 
aarktı. 

Kont: 
- Şşşşn. • • dedi. Hava sıcak de-

ğil ... 
Haaenfratz ilave etti: 
- Kar yağıyor. 
Estelle kısa bir sesle: 
- Mantomu verin. . . Soknı;a çık

mam lizım ... 
- Çıldırdın mı ayol. .. Ne var?. 
Estcl!c a~ıkına, aonra bankere, da-

ha &onra da merakla yanına yaklatan 
iki misafire baktı. 

P"ncenyi kapadı. 
- Yok, yol<. . . Dir ~ey değil. • 

dilir. Takriben iki saat kadar kay
nablır. Bu suretle "tahammür el
memiş bira,, elde edilmit olur. He
nüz sıcak halde bulunan bu taham
mür ehnemit bira soğuk su boru
larının arasından geçirilir. Birinci 
borulardaki su sıfırın üstünde 10 
derec:e iken, son borularda sıfırın 
altında 10 derecedir. Hemen kay
nar bir halde bu borulardan geçen 
tahammür etmemit bira son boru
dan çıktığı zaman nakıs 5 derecei 
hararettedir. Bu su biraz acı, biraz 
tatlı ve biranın kendisine mahsus 
kokusunu tafıyan bir sudur. 

Bu suyu böyle sıfırdan afağı de
rec:ei bararetlere götürmekte ne 
maksat var diyeceksiniz? 

Tahammür ettirmek için .. Ta
hammür salonu büyük havuzların 
bulunduğu bir yerdir. içeriye gir-

/ 

Bira içen bir adam 

diğiniz gibi kendinizi kutuPcla zan
nedersiniz. Kazan dairesindeki 11-

caktan sonra buradaki l soğtıklar 
pek nahot bir tepdilibavadır. 

Burası neden bu kadar aoğuk? 
Bira bildiğimiz fUap gibi adi de
receibararette tahammür etmez 
mi? 

Eder, eder ama ne kadar karbon 
lu gazı varsa salıverir. Bira da tat· 
sız ve köpüksüz olur. Dili hafif ı
sırıcılığı kalmaz. TahammÜT ettir
mek için havuzlara getirilen suya 
bira mayası ilave edilir. Maya ,e. 
kerli mayi ile temasa gelince he
men faaliyete ve bu tekeri alkole 
tahvil eder. Açık havuzlardaki bu 
ta!ıammür on gün kadar sürer, on· 
dan sonra kapalı yerlerde ikinci bir 
tahammür daha geçer ki bu da iki, 
üç ay sürer. Nilıayet birayı son bir 
filitreden daha geçirirler ve sarfo
lunmak iizere piyasaya çıkarırlar. 

Musevi lisesi 
Beyoglu, Kumbaracı yokuşu 

Ter.:uman sokağı. Telefon 41384 
Kayıt ve t«dıi.di kayıt mudlllelatı 

7 Ağuatostan itibaren Cuma ve 
Cumartesinden maada hergün saat 
9-12 arasında icra edilecektir.(6086) 

Dr. A. KUTlEL 
Karaköy'de Abdullah cf. loka,,tao• 

sırasında 33 numaraya taşınmıştır. 

5936 4917 

- Canım anlat ta biz de anlıya· 
lım •• 

- Sonra anlatırım. . . Haydi dan· 
ııedelim ... 

Bu esnada salonun köşesinde bir 
söyleşme oldu, arkasından gülütme
ler duyuldu. 

Maud Citron ile Jigolosu: 
- Canım hiç eğlenemiyoruz. • Can 

sıkıntısından tikayet ediyorlardı. 
Derken bir çift daha bulup poker 

oynaıruya karar verdiler. 
Jigolo daiına üstünde bir deste ka

ğıt taşıyordu. Bu kağıt destesi onun 
medarnnai,etini tetkil ediyordu. 

it, cazbanttan uzak, sakin bir kö
şe bulmıya kalımıtı. 

Onun Üzerine M.aud Citron odalar
dan birinin kapısını açıp elektrik düğ 
mesini çevinnit ve hiç beklenmedik 
bir manzara karşıaında kalmışb. 

- Aaaaa. . . gelin, burada bir kim 
aeler var ... 

Bu smırla i(eriden ateşe dÜflllÜ' gi
bi bir kadın çıjilığı duyuldu. 

Bu suretle Müsteıar Girauld • 
Thomas'ın nihayet maksadına nail 
olduğunu ve hayatının baıhca gayele
rinden birini kuvveden fiile çıkardt~ı-, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veka_ 
Jeti Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğünden: 

~atahk Otom<.. o.tl 

Eminönü Malmüdürlüğün
den : Galatada İnhisarlar u
mum müdürlüğü Garajında 
mahfuz fiat markalı ve 1679 
numaralı müstamel otomobil 
200 lira muhammen kıymet 
üzerinden 7 Ağustos 933 pa 
zartesi saat on dörtte açık art 
hrma usuliyle satılacaktır. İs
teklilerin satış komisyonuna 
müracaatları. (3332) 

lstanbulda Çanakkale ve Tuzlada Teslim edilmek üzere 
332 Ton maden kömürü alınacaktır. Aleni münakasası 21 A
ğustos 933 Pazartesi saat 14 te Galatada Kara Mustafa paşa 
sokağında İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezindeki komis
yonda yapılacağından istiyenlerin şartnamelerini görmek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller sıhhat umum Müdürlüğü ayni
yat muhasibi mesullüğüne veyamezkur merkez Levazım me
murluğuna müracaatları (3584) 5042 

Piyango Müdürlüğünden: 
Piyango Müdürlüğü için şartnamesi veçhile 1934 se 

nesine ait olmak üzere 10,000adet takvim tab ettirileceğin
den taliplerin 7 -8-933 pazartesi saat 14 te Komisyona mü

racaatları. (3795) 

Liseler alım satım komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut Mekteplerin Kayısı ve Hayvan 

yemleri, Gaz, Benzin, Vakum ve Mazot yağlarile Çamlıca Kız 
Ortamektebinin Sebze ve Şekerleti ve Kandilli Kız Lisesinin 
Ekmek ve Sütü. 

6-9-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 16 ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve Ek 
mek kırmtılarile yemek artıkları yine tarihi mezkiirde ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konul 
muştur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuz 
larile birlikte komisyonumuza müracaatları. (3731) 

5060 

Beşiktaş Malmüdürlüğündan: 
Beşiktaş Kazası Balmumcu arazisi dahilindeki tarlalar yeni
den müzayedeye vazedilmiştir Taliplerin 10-8-933 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat 14 te Kazada müteşekkil satl§ ko-
misyonuna müracaatları. (3662) sosı 

1 3 üncü Kolordu !!anları 1 
Konyada K. O. Sa. Al. Kom 

dan: Konyadaki kıt'at ve mü. 
essesat efradının bir senelik 
ihtiyacı olan 129,000 kilo sı
ğır eti ve 92,000 kilo koyun 
eti kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 13 ağus
tos 933 pazar günü saat 15 te 
Sığır etinin ve koyun etininde 
saat 16 da yapılacaktır. İstek
lilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün Fındıklıda 3 K. 
O. Sa. Al. Kom. nuna ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplarile birlikte 
Konya da K. O. Sa. Al. Kom. 
nuna müracaatları. 

(3192) (3498) 4980 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 610,000 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur .İl, _si 2: Ağus.:os 933 pa 
zartesi günü saat 9,30 dadır. 
İsteklilerin şaı-tnamesini gör
mek üzere her gün ve müna 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Kiliste Aske 
ri Satın Atma Komisyonuna 
müracaatları. (3218) (3685) 

4989 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'at ihtiyacı i
çin 14,000 kilo sade y'ağ ka 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur İhalesi 21 Ağustos 
933 pazartesi günü saat 8 de 
dir İsteklilerin şartnameyi gör 

ru bir duymıyan kalmadı. 
Bu vak'a Üzerine Baromıe du Guil

do istifini bozdu mu dersiniz? Kat'· 
iyyen .... 

- M. Girault • Thomu'a piyeaimi 
okuyordum 1 diyip itin içinden çıktı. 

Ve bu izahatı verdikten sonra, her 
nedenae biraz yasaılmıı olan k&ğıt to
marını açıp berrak bir sesle okumıya 
baıladı: 

HIDRAJIR 
Salip ordulorile dönünce ıanh ko

cam, 
Beni hamile buldu. • • Dedim: "Ey

vah, ne yapsam!,, 
Sonra bir çare buldum, akıl danl§•P 

faldan. 
Pürga:z.ap sordu: "1\imden? ,,. De· 

dim: «Korkma .. Kraldan!• 
Bu esnada Müsteıar Girault • Tho

mas olacak nankör de ortadan kay
bolmuıtu .. 

Adamcağız, ziyafet hakkında ga· 
zeteye yazı yazmıya gelen bir muhh!
ri aramıya koyulmuş.tu. 

Mesleğinin en parlak muvaffakı· 
yet1erinden biri olan vak'anın gazet• 
ci tarafından unutulmasına kat'iyyen 
razı değildi. . . • 

mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Kiliste Aa 
keri Satın alma komisyonuna 
müracaatları. (3217) (3686) 

4990 
• • • 

Kilis Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Kilisteki Kıt'alar ihtiyacı i- ' 
çin 60,000 kilo Sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 20 Ağustos 933 
pazar günü saat 9,30 da
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya girmek için o gün 
vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Kiliste As
keri Satın Alma Komisyonu
na müracaatları. (3216) 
(3687) 4991 

• • • 
Kilis Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : 
Kilisteki Krt'at ihtiyacı i

çin 140,000 kilo Ekmek ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 20 Ağustos 
933 pazar gÜnÜ saat 8 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her giin ve münaka 
saya girmek için gün ve vaktin 
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Kiliste Askeri 
Satın Alma Komisyonuna niü 
racaatları. (3215) (3688) 

4992 
• • • 

3. Muhabere alayı güvercin 
leri ihtiyacı için pazarlıkla 
180 kilo mercimek, 60 kilo 
darı, satm alınacaktır. ihalesi 

FASIL 111 
Bouif'i nerede buldular? 

Efendisi Bridaine sokağı meylaane
ıinden çıkıp ta Butig-llea bulvarına 
ı;elinee Viaki'yi bir endifedir aldı. 

Bicard oreya varınca bir lamba di
reğine yapıtıp dütündü. 

Hiç ıüphe yok ki sol tarafa aapıp 
Orael sokağındaki evine gitmek ma
kul bir hareket olacaktı. 

Diger taraftan şerefi, hiç değilae 
izzetinefıi sağa aapmaııru emrediyor
du; henüz rüıtünü ispat etmemiı olan 
kızını Courcelles bulvarındaki kona· 
ğından alıp arkasına tekmeyi indire 
indire kendi evine getireceğine dair 
ıabitler huzurunda söz vermifti .. 

Manzara gelip geçenler için hayli 
eğlenceli olacak, ayni zamanda bu 
zorbalık karısı nazarında garip bir 
surette zayıflamıf olan itibarına kuv
vet verecekti. •• 

Viski ile beraber yapayalnız dön
mek pek acıklı, hatta tehlikeli idi; 
zira karııı ceplerini araştırabilir, ve 
onları boş bulur-ca bazı müessif tat· 
kınhklarda bulunabilirdi. . . Bil~kiı 

------
Kadıköy icra dairesinden : Bir bor· 

c.uıı temini istifaaı znnnmda mahcuz o

lup satılarak paraya çevrilmesi mukar

n:r bulunan bir adet baskill 7-8-933 pa

zartesi günü saat 10,30 dan 12 ye kadar 

Kadıköy pazar mahallin<!<: açık arttır· 

ma ile satdacağınden yüzde iki buçuk 

resmi dellfiliye müşterisine ait olmak 

üzere taliplerin mezkUr gün ve saatta 

mahallinde hazır bulunacak me"mura 

müracaat eylemeleri il.in olunur.(6099) 

5 Ağustos 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
name ve evsafı görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için de o gün ve vaktinden ev 
vel Fındıklıda 3.K.O.SA.AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (278) 
(3811) 

• • • 
İzmit Askeri Satın Alma 

Komisyonundan : lzmitteki 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için ka
palı zarfla 29,700 kilo sade ya· 
ğı satın alınacaktır. İhalesi 23 
Ağustos 933 Çarşamba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin kararlaştırılan gün ve 
saatta lzmitte Fırka Satın Al
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (3220) (3683) 

4997 
•• .\< 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'aları 
ihtiycı için 500,000 kilo o
dun kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 26 Ağus
tos 933 cumartesi günü saat 
14 tedir. İsteklilerin şartna 
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile r ın 
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(277) (3810) 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih 
tiyacı için açık münakasa ile 
10,000 kilo kuru üzüm alma 
caktır. İhalesi 26 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 11 de 
dir. İsteklilerin şartnameyi 
ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden 
evvel teminatlarile Fındıklı
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. (276) 

(3809) 

* * * Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Tekirdağındaki kıt'at ihti 
yacı için münakasaya konan 
4 parça halinde 1,000,003 ki· 
lo odunun beher kilosu 86 san 
timden talibi uhdesindedir. 
Bu fiattan aşağı vermeğe ta 
lip olanların 8 Ağustos 933 
tarihine kadar Corluda Aske
ri SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (3234) (3808) 

Matmazel Estelle des Carpetteı'i ö
nüne katıp eve götürecek olursa hem 
karısını ıaıırtıp iti gürültüye getire
cek, hem de tanlı bir yapmıt olacak
b. 

- lıte al kızmı. • Gözünü aç, onu 
dizinin dibinden ayırma. . . O da ak 
aaçh halimde namusumu bir paralık 
etmeıin .... 

Bouif'in fikrince (bu fikir belki de 
Jıakika te uygundu), Cbarlotte hemen 
erteai gün gene incili, f'lll1Panyalı bir 
bayata atılmak üzere evden kaçacak
tı (hiç olmazsa arasıra onu da davet 
etseydi yiireği yanmıyacaktı ! ) . Fakat 
bir gece olsun Bonif' e ve biça:e Viaki'. 
ye siper olmuı, onlan dayaktan kur
tarmış olacaktı. 

Evet,. ... 
Fakat onun için evvelemirde Cour .. 

celles sokağındaki konağa gitonek i
cap ediyordu ve aksi gibi Bouif te ba
ba vekarını hakkile tecelli ettirebil
mek için bacaklarında kafi derecede 
metanet bulamıyordu. 

Bicard dütünüp taıındıktan sonra 
sola ıapmıya karar verdi. Fakat o aı· 
rada iki arkada9mın arkasında kıkır 
kıkır güldüklerini duydu ... 

(Bitmedi) 
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• 
Istanbul ve Trakya Şeker F abrikalan Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni •ene maluultl toz ve ke•me ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
6zere her lıteyen• ıablmaktadır. Flatlanmız eıkiıl gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci lıtaıyoaunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;!~:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~a Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az beı vagon ,.kerl birden alanlara vagon baıına beı lira indirilir. lıtanbul haricindeki yerlerden yapılacak •lparlıler b• 
delin yüzde ylrml•I peıln ve &ıt tarafı hamule ıenedl mukabilinde ödenmek 6zere derhal göaderlllr. Depodan itibaren blt&n maıraflar 
ve meı'ullyet miıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heıabına ıigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derenler için ılgorta lhtlyart oldutu gibi en az beı vaıon ılparlı ederek bedelinin temamını peıtn ödeyenler vaııon baıına beı Ura 
tenzilattan iıtlfade ederler. 

Adreıı lıtanbul'da Bahçekapıda Dördüncii Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

HE~ AYIN j 

.. . - •/f//1-•I-·--••- • 
4915 

1 Evkaf m6dlrlyeti ilAnları 1 
Alemdağı Vakıf ormanlarnun Çingentarla mevkiinde 

933 senesine mürettep 4 No. lı maktaı aslisinden bir sene 
zarfında kat ve imal edilmek üzere 200 metre mik'ap gayri 
mamul kayın kerestesi arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi .tl-
8-933 pazartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İstan 
bul Evkaf Müdüriyetinde Akarat idaresine müracaat eyle 
meleri. (3671) 5036 

Mahalle ve 
Mevki 

B.Oğlunda H. 
Ağa 

C. ve Sokağı No.sı C i n a i Müddeti 
İcarı 

197 Apartmıan 934 Mayıs Caddeikebir 

Tophanede Ek Boğazkesen 
mekçi haıı 
B. Oğlunda H. Yenişehir 
Ağa 
Bahçekapıda 4. Birinci katta 
cü Vakıf Han 
Çenberlitll§ A-Cami Avluawı 
tik Alipaşa da 
B. Oğlunda H. Y eniıehir 
Ağa 
Nuruoımaniye Çarııkapısma 

muttasal 
Üsküdar Gerede Y enicami avlu-

sunda 
Y. Kulede tlyaıMünhedim ca
çelebi mi avlusunda 
Beyaljıt Camii Türbe kapısı 

diş tarafında 

Çarşı Keseciler 

2.ci katında nihayeti-
bar ne kadar 

130 Hane "Eski ,. 
Evkaf daireıi" 

5 Hane 

22 Oda 

23 .. 
58 Dükkin ve üs

tünde oda 
24 Dükkin 

92 Yağ mağazası 

O Kulübe 

" 
.. 
.. 

" 

" 

" 
O Demir par- 936 ,, 

maklıkla çevri-
li mahal 

126 Dükkan ma- 936 ,. 
, halli 

Balada muharrer Eml~lt liizalarmda gösterilen müddet 
lerde kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhalele
ri Ağustosun Yirmi birinci pazartesi günü saat on be,te yapı 
lacaktır. Talip olanlar Evkaf Müdüriyetinde Akarat Kalemi-
ne müracaatları. (3672) ' 5037 

Istanbul Ziraat Mektebinden: 
İstanbul Ziraat Mektebin in sene gayesine kadar ihtiyacı 

olan Ekmek ve mevaddı müş teile kapalı zarf usulile müna 
kasaya konulmuştur. 

Ağustosun 22 inci sah gii nü saat 15 te ihaleleri icra kılı 
nacağmdan taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve müza
yedeye iştirak için de yevmi mezkurde İstanbul Maarif Mü
dürlüğii binasında Liseler l\1 uhasebeciliği nezdinde müteşek 
kil Ziraat Mektebi Mubayaal Komisyonuna müracaatları. 

(3714) 5054 

Leyli ve 

F eyziati Liseleri 
Dr. IHSAN SAMI 

BAKTERiYOLOJİ 
LABORATUVARI 

Umumi kan tablilit.tı. freqi noktai 
nazarından (Waıaennan ..e Kabn 
teamülleri) kan küreyvab aa)'Jlma11. 
Tifo ve 111- hastaLldan tqhisi. 
idrar, balg-am, cerahat, kazurat ve ıu 

tablilah, Oltra mikroıkopi, hususi • · 
ıılar iıtilızarı. kanda üre teker. 
Klorür. Kollesterin miktarlannın ta
yiııi. Divanyolu No. 189 Tel: 20981 

KIZ ERKEK 

Arnavutköy'de - Çlfteıaraylarda 
A11a •mıf1111, ilk kısmı orta Ye lise sınıflarıoı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile tanmmıt olan müınese İstanbul'un en güzel yerinde kiin ve her türlü aıbhi 

şertlan haizdir. Gayret ve movaffakıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
958 

devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiftlr. 
f st. Mr. Kum-danlı~ı 
Sabnalma kom. ilanları Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardı1". 

Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine ba9lanmı1hr. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gilnleri saat 
10 dan 18 c kadar müracaat olunabilir. isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesatm 
ihtiyacı için alınacak İkiyüz 
ton kok kömürü 6-8-933 pa 
":ar günü aaat on beşte kapalı 
ı;arfla satın alınacaktır İstek 
lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Mer 
kez K. Satın Alına Komisyo
nuna vermeleri. (73) 

Telefon: 36.210 (6039) -· 

Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

Cinsi Mahalle 
Mevkii 

Kapu 
No. 

Malshibi 
Devir 

Kıymeti 
Lira 

MUbaınmen 

Kıymeti 
Lira 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

Dükkin Mahmudiye M. 17 1 / 3 hissesi mengeli 2,000 250 

" " 19 " o 200 
" " 21 " 2,000 250 (3317) 4931 
" " 23 " 800 250 ( . . 
" " 25 " 2,000 350 Merkeı; Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müesaesat ih 
tiyacı için alınacak olan otuz 
beş bin kilo koyun etinin ka
palı zarfında verilen fiat pa
halı göriildüğünden 14-8-933 
pazartesi günü aaat 14 ten 
14,30 za kadar pazarlıkla sa
tın alınacaktır, Pazarlığa gİrİ 
ıeceklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satuı Alma 
komiıyonunda hazır bulunma 
ları. (130) (3782) 

.. " 27 " 2,000 400 
,. .. 29 " 2,000 250 
" " 31 " 1,500 250 
" " 35 " 2,000 350 
" " 35 " 1,500 250 

Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadillere ait emvalin 1/ 3 hissesi 27-7-933 tarhinden 
itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkarılın ıştır. İhaleleri 16-8-933 ONAL 
Ti Ağustos 933 çarşamba günü saat onda Mersin Ziraat Ban kası binasında müteşekkil 
hey'et huzurunda yapdacaktır. 

Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat tec;ı 
minat akçesinin müzayede saatinden evvel Banka veznesine yatırılması laznndır. gcı 

Satış ve müzayede şeraitini anlamak isteyenler Ziraat Bankasına müracaat edebilirler. ~ 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsft 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 
1933 ders senesi icin Ankara (Yüksek Ziraat Enıtitü 

sü) Ziraat ve Ziraat s~atları Fakültesine 5kız ve45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul tartları şunlardır: 
1 -Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak. 
2 - Lise bakaloryasını vermiş bulunmak 
3 - Yaşı 17 den aşağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

malik ve hastalıklardan salim olmak, (tam tesekküllü basta 
hane sıhhat Hey'eti raporile tevsik olunur). -

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundoı staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkiru-
runı kayh etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen cıkarı
lanların hükfunet tarafından kendilerine yapılan m~srafı 
tazmin edeceklerine tlair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince tahadet 
name dereceleri ve müracaattarihleri sırasi~e kabul muame 
lesi yapılacaktrr. 

8 - Ziraat Fakültesine girecekler evvela 1 sene Gazi 
Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tabi tutu 
)urlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbi 
~\e bedeli olarak kendilerine ayda 40.- lira ücret verilir. Bu 
ücretten hiç bir tevkifat yapılm;l:>:. 

Bu şartları haiz olup An kara (Yüksek Ziraa• Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Ey!ul 933 tarihine ka
dar yukardaki şartları gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraı-t Enstitii.sü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. !stanbul'<la: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mddehi Rektörlükleritw dahi 
mürac:ıat olunahi~ir. 

Daha fazla malfunat alr cık istiyenler 
takdirinde Proı;pektü~ler gönderilir. (3024) 

müra::1':\tları 
4999 

~~~~~~~~~~~~~ 

Orenstein &. Koep~l A. G. 
Berlin S. W. 

Demir~-- ..,,aJzeme fabrikaları 
Dar hat Bag,.r 

malzemesi -- Yol 
İnşaat Silindir 
fabrika -tesisab , Buha~ - ye 

Madenlet Dizel 
için lokomotiEe rı 

• unt>) veııt.ıı ...... •İmi: • • 

AHMET R0ŞT0 ZADE MEHMET HA ~ffi 
lstanbul S=rk·ci. M;t?t Pa•a Ha~ Tel. 24420 

[6066) 

Sayfiyeye Gidenlere 
Sureti hıuuıiyede ihzar ettiğim ilke karyolalana her boy ve 
iter renk meYCat olup portatif uadalya, man ft aellpa•arın 

eaYaı gayat ucuıı: maj'azamızda Mhl•aktadır. 

Asri Mobilya Meşheri 
İstanbu' Rızspaıa yokuşu 66 No. Telefor: 23407 

AHMET FF. vzı - (5939) 

1 Marmara Üssü Bahri Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 

5 Bin ton Maden Kömürün ün tahmil ve tahliyesi işi aleni 
münakasa usulile 1 Eylül 933 Salı eünü saat On da lzmitte 
Kumandanlık satın alma kom isvonunca müteahhide ihale e
dilecektir. Şartname sureti müsaddakaları komiıyondan a
lınabilir. Taliplerin yüzde 7 ,5 nishetinde teminatı muvak 

ı kate ile komisyona müracaatlar: ilan olunur. (3804) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğündenı 
Şartname ve nümunesi dairPıinde pazarlıkla ve 13887 

numaralı kararname ahkamı dairesinde takasla rakı şişeleri 
iç;n (300,000) takım etiket satm alınacaktır. Taliplerin pa 
zarlığa iştirak etmek üzere ko mil'lyondaki nümuneleri göı·me. 
leri ve yüzde 7,5 teminatları hmrıilen 21-8-933 pazartesi gÜ
nii saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonuna müı·3caalfo 
rı. (3717) 
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Kı r11kahveci MPhmet Efentfi Mahtumlı1rı; Yerli Mallar Sergisini 
müşteri.terıne kolaylık olmak Üzere Sergi bahçesinde 
Yeri açmış olduklarını saygılariyle bildirirler. 

lzezecek 
Bir Satış 

Her zamanki •atıf yeri, yaln1z: 

sırç r a 
. ~ , . . . 

r Em lak ve Eytam f ,..nk s il anları 1 

Satı ık hane ve mutena 
arsalar 

Mevkii ve Nevi Teminat 
T. L. 

290 Sii1cymaniyede Kat;p Şemseddin mahallesinde 
Ha.,.em sokağında eski 4 yt>ni 2 No. 1329 m.m. 
ma bahçe hanenin 5/8 hissesi 80.-

555 Sutlanahmet Binbir Direk mahallesi At mey-
danı atik 58 cedit 76 No. 76 mm arsa 38.-

4&2 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı es 
ki 28 yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa 5.-

556 Büyükadada Karanfil mahalle ve sokağında 
cedit 1 kapı,acla 115 para el 2 No. 2094 metro mu 
rabbaı arsa. 26.-

~57 Büyükadada Nizrunda Yucatepede -cedit 3 
kapu ada 206 parsel 6 N o. 10468 m.m. tarla 105.-

558 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 2 
kapu ada 206 parsel 4 No. 2031 m.m. bahçe. 10.--

559 Büyiikadada Nizamda Ada 172 parsel 7 No. 
2762 m. m. tarla 28.-

560 Büyükadada Nizamda ada 159 parsel 4 No. 
866 m. m. arsa 17.-

561 Büyükada Nizamda ada 208 parsel 8 No. 
238 m. m. çamlık. 10.-

562 Büyükada Nizamda A şaklar yolu cedit 2 a-
da 183 uarsel 1 No. 48 2 m.m. camlık . 6.-

563 Büyükadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada 
184 parsel 1 No. 5600 m. m. tarla. 112.-

564 Büyükada Nizam Ziya paşa sokağı ada 154 par 
sel 14 No. 505 m. m. tarla 13.-

365 Heybeliada Papaa sokak atik 1 O cedit 11 No. 
ma bahçe hane 30.-

Balada muharrer emlak peşin bedelle bilmüzayede satı 
lacağından taliplerin ihaleye müsadif 12-8-933 cumartesi gü 
nü saat onaltıda şubemize müracaatları. (3563) 

5022 

Adana Memleket Hastahanesi 
Baştabipliğinden: 

Seyhan: Adana Memleket Hastahanesinin ihtiyacı o
lan (939) lira muhammen bedeli Laboratuvar alatmın 933 
senesi Ağustosunun 13 üncü perşembe gÜnÜ saat onda ihale 
edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
mezkUr alatm cins ve miktarlarını ve şartnamesini görmek ü 
zere İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğüne ve 
yukarıda yazılı gün ve saattada Seyhan vilayet Encümenine 
müracaatları ilan olunur. (3305) 5001 

• 
ecı 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 
pazartesi günü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
sinde muvaffakiyet ihraz edenlerden ( 6) Müfettiş namzedi 

alma,·aktır • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya 

"Yüksek İktisat ve Ticaret " mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lUımdır. Müfettiş nam 
zetlerine (140) lira maaş verilir. İmtihan programına ve sa 
ir şartları havi matbualar : A nkara, İstanbul, ve İzmir Zi
raat Bankalarından tedarik e dilebilir. 

Talipler bu matbuacla yazılı vesikaları bir mektupla be· 
raber Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdürlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vamek auretile müracaat elmİ§ buJunmahdrrlar. 

(3211) 5000 

Hilaliahmer Hasta Bakıcı Hemıireler 
Mektebi Müd6rlfltünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve em niyetli bir istikbal hazırlıyan mek 
tebimize yeni talebe kabul edilecc ktir. Tahsil müddeti iki buçuk sene
dir. Mektep leyli ve meccanidir. 

Talebenin iskan ve iatesi giyimleri Hilaliahmer cemiyeti tarafın 
dan temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık verilir. Kabul tartları ı. 

1 - Türkiye Cüınhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 )'afm~n apğı 30 yafr ndan yukan olmamak. 

3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhab iyi olmak " Sıhhi muayene mektepte yapılır. 
S - tık tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler 

imtihansız kabu1 edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalık tan gayri bir sebeple mektebi terke

denler veya çıkarılanlar ve tehade tname aldıktan sonra beş senelik 
mecburi hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödeyeceklerine dair 

noterden musaddak bir taahhübıam e vereceklerdir. 
7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu prtlan haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, atı ve mektep 

tehadetnamelerini, ve mahallesin den hüsnü hal ilmühaberlerini bera· 
berine alarak 15 Eylule kadar Aksaray'da Haseki caddesinde mekte 
bimize müracaatları. (3715) 5055 

Su Tesisab Müteahhitlerine 
Güzel Bir iş 

13675 Lira Keşfolunan 
Bodrum Belediye Rf ya•etiaden: 

Bodrum İçme suyu İnşaatı kapalı zarfla münakasaya ko 
nuldu.Zarflar 20-8-933 pazar günü saat 17 ye kadar kabul edi 

lecektir.Talipler şartname ve mukavele suretlerini ANKARA, 
İZMİR, MUGLA Belediyelerinde asıllarını ve projeyi Bod 
rum Belediyelerinde görebilirler. (3701) 5053 

• 
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Deniz Levazım Satına ma 
Komisyonundan: 

10,000 metre lşbaşıhk kirpas : Kakapab zarfla münakasası 
20 Ağustos 933 pazar gü nü saat 14 te. 
10,00U metre l:.ıoıseuk kİrpas: Kakapab zarfla münakasası 
20 Ağustos 9:t'J pazar gÜ nü saat 15 te. 
200 1 on Uizel l~Jayİi Mahruku : Kapalı zarfla münakasası 
22 Ağustos 933 Sah günü saat 14 te. 

Deniz Kuvvetleri için yukarda cins ve miktarı yazılı mal 
zemenin kapalı zarfla münaka saları hizalarmdaki gÜn ve saat 
lerde yapdacağmdan şartnamelerini görmek isteyenlerin her 
gÜn ve mezkUr malzemeyi ita ya talip olacaklarm da münaka 
sa gün ve saatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasnnpaşa
ıla Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(3605) 4987 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara' da Yüksek Zira at Enstitüsü pansiyon binası· 

ntn mutfak tesisatı ve eşyası 21 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konmuştur. Bu ite ait ıartname, muka· 
velename, eşya listesi, planlar on lira bedel mukabilinde Zi
raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacak 
br. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu 
nishetin :le teminat• m•ıvakkı.t e mt.kh.lplar "Jc birlikte ihale gü 
nü olan 15 Ağusto1< 933 tarih ine müsadlf sah günii s".al 15 
le Vekalet İnşaat Koı ıı~s)•oıuana mürac: ı:tlarr ilan o:t.1nuı' 

(3'i59) 5021 

Haydarpaşa Emrazı İstiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 
Hastahanemiz İçin bir senelik 21 kalem erzakm aleni mü 

nakasası 17 Ağustos 933 perşembe günü saat 14 te Galatada 
Kara Mustafa paşa sokağında İstanbul Liman Sahil Sıhhi 
ye merkezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin 
şartnamelerini görmek üzere her gün hastahane idaresiyle 
mezkôr merkez levaznn Mem lu-luğuna müracaatları. (3583) 

5027 

Devlet Demlryolları idaresi ilanları 

Kütahya - Balıkesir battı üzerinde Babköy, Piribeyler ve 
Dursunbey istasyonları civarında kilometre 114,900 • 
140,700 - 169,000 da vaki taıı ocaklarından çıkardarak tes 
lim edilecek 8000 M' balasbn kapalı zarfla münakasası 24 
Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankara'da İdare mer 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Eskişehir ve Ankara veznelerinde beşer liraya 
satılan şartnamelerde yazdıdır. (3789) 5113 

Umumi Nerriyat ve Yazı lfleri Müdürü ETEM iZZET, 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


