
Bu seneki tütünlerimiz 
harpten sonraki senelerin 

Fransa Almanya nezdinde 
siyasi teşebbüsünü yaptı. ln
gilterenin de teşebbüste bu
lunması bekleniyor. 

• • en ıyı ve en nefis mahsu-
lüdür. 

FlA Ti 5 KURUŞTUR 

Tütün siyasetimiz 
Tjirkiyede tütün aiyaaeti; mali ve 

iktısadi cepheden birinci derecede 
gözönünde tutulacak bir esaatır. Şim
diye kadar yÜrüttüğümüz tütün poli
tikaıırun doğru olup olmadığını bura• 
da tetkik edecek değiliz. Her işte en 
iyi politika; realitelere uyan, günün 
ihtiyaçlanna cevap veren, halin §"ra· 
itine en iyi ve en kolay intihal< eden 
politikadır. Esaıen günün yeni i'1ti
yaçlan, beynelmilel ikbıadi münaoe
betlerle ithalat v. ihracat usullerinin 
aldığı son §elriller, bizi tütün mesele
ıinde de, yeni esaılar içinde, büsbü
tün başka bir zihniyetle yürümemizi 
2aruri kılıyor. Acaba bu zarureti his
sediyor muyuz? Bütün mesele burada· 
dır. 

• • • 
933 senesi inhisarlar Umumi Müdür

lüğü bütçesi için hükumetin Büyijk Mil
let Mecliıine verdiği esbabımucibe layi
humda ıu hükümler var: 

''. • • inhisar idaresine düıen v~i
fe; ecnebi memleketlerdeki satıılar• 
da, Türk tütüncülüğünün kaybettiği 
mümtaz meııkii tekrar ele geçirmek
tir. Bunun için mamiil tütün ihracatını 
bir ka=nç ııantası olarak değil, bila· 
kis ham tütün reklamı gibi kullanma
lıdır. Bu zaruret, mamulôtunızm ec
nebi memleketlerde maliyet liatine, 
hattô dalıa eksiğine satılmasını, satı§ 
formüllerinin, rekabeti mümkün krla
call bir tarzda, tespit edilmesini icap 
ettirir. Halbuki teşkilat ııe sarfiyatını 
bütçe ııe kadro ile, umumi muamela· 
tını da muhcuebeiumumiye ve mÜ%a
yede kanunlarile takyit ııe tahdit edil
mİf olan ııe her biri boflccı bofka §"" 

lrillerde be, altı türlü mürak•beye 
tabi olan lnhuarlar idaruinden, mut
lak bir aerbesti cıe dolayıaile müapd 
neticeler beklenem~ Onan için, h<ıri
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Tıp Fakültesi dün bina- !Eskişehir fabrikası! Herriot yarın ·bekleniyor 

• 
1 

1 • Yeni şeker fabrikası 
sına tamamen yer eşti nasıl yapılıyor Sabık Fransız Başvekili Bulgaristan. 

Eskiıehirde yapılmakta olan teker d h•ı• d h t d t d•J k 
İdare heyeti yeni ders programla
rındaki değişiklikleri tesbit ediyor 

Fakültenin nakli münasebetile yüz hademe açıkta kaldı 
Tıp fakülteai reiıliği, kalemi ve si

cil müdürlüğü dün Oniversite merkez 
binasına taıınmıı ve tahsis edilen oda 
larda yerleımiıtir. Fakülte reisi Dr. 
Tevfik Salim Pap dün yeni makamm 
da mesaisine baılaıruıtır. Fakülteye 
ait dosyalar da yann nakledilecektir. 
Cumartesi günü Tıp fakültesinin nak
li ihale edilecek ve ertesi gÜn derhal 
nakil qlerine baılanacakbr. Y ann da 
Gureba hastahanesinde yapılacak 

anfinin inp11 ihale edilecektir. Uni
versite idare heyeti dün bu ihale it
lerinin hazırhklarile menul olmuıtur. 
ihaleler için sağlam kefalet istenmek· 
tedir. 

Yüz hademe açıkta 
Tıp fakülteıinin lstanbul tarafına 

nakli dolayıaile fakültenin Haydarpa
pdaki hastahanelerinde ve sair klinılı: 
lerde çalıtan 190 hademeden yÜzü 
açıkta kalmıftır. Bunlardan mühtaç 
olanlann yol paralan temin edilerek 
memleketlerine gönderilmiştir. 

(Devamı 2 inci ııahi.fcde) 
Dün yeni mal«ımın<la 110z.ilesine baı
lıyan lakült• reiai Dr. Teıılik Salim Pı. 

fabrikasının planlannı hazırlamıt olan a ı ın e seya a e ave e ı ece 
Alman mimarlanndan prof. Breuhanı de 
Groot tehrimize gelmiıtir. 

Prof. in§Aata nezaret etmek üzere Es
kitehire gidecektir. Profeaör Breubans 
de Groot dün bize İnfaat hakkında ıu i-
zahab verdi: · 

- Pl.i.nlan, Berlinde yapbm; timdi 
l:.ıkitefıirde tatbikatına nezaret edece
iim. Y apdacak olan binalar, fabrika bi
nasından gayri idare heyeti, hastane, 
mektep, gazino, binalan ile spor yerleri 
•e yüzme havuzu, umum müdür ve di· 
ier müdürlere memurlara ve ameleye 
mabsuı ikametgihlardır. Bundan maada 
bu binalann inıası ile vücude gelecek 
-1ıallenin tanzimi iti vardır. 

lntaata baılanmııtır; ben bet gÜn ka
dar Eskıehirde kaldıktan sonra Alman
yaya döneceğim. lnıaat ilkbahara kadar 
ikmal edilecektir." 

Prof. Breuhaus de Groot Almanyanm 

Evvelce de yaz
dıinnız veçhile M. 
Herriot yann ak • 
tam saat 17 de İn· 
nerithie il vapurile 
tehrimize ıı:elecek • 
tir. M. Herriot'nun 
ayni günkü trenle 
Sofya'ya gitmesi ve 
ya hareketini per• 
§eİnbe gününe te • 
hir ebneai muhte • 
meldir. M. Herriol 
on bet Ağustosta 

Sofyadan gelerek 
23 ağustosa kadar 
Ankara ve latan • 

maruf mimarlanndandır, timdiye kadar bul'da kalacak ve 
tayanı dikkat bir çok eserler vucude ge
tirmiştir. Prol. Breubaus de Groot Bre
men vapuru Zeplin balonunun tezyinat 
planlarini, Pruıya Baıvekili M. Goering' 

buradan Rusya'ya 
gidecektir. 
SOFYA6-Baı 

e ait ta)'yarenin, Admiral Seheer gemisi vekil M. Moucha
ile Georg F ock mektep gemisinin, tez
yinat planlarini yapımı ve bir çok bina
lar, bankalar, villalar ve maflalleler inp 
etmiıtir. 

noff Zora gazetesi 
mÜhabirine M. He-
rriot'nun Bulgaris
tanı ziyaretinden 

M. Herriot';,un LyanJan hareketi günü 
ıılmmlf reami 

M. Herriot Atina'da 

ci ticaret İfinde her türlü kaide ııe !--====-==========---=====---========= 

UŞAK, 7 (A.A.) - Şeker fabrika 
11 kesme aıeker kısmında muvaffakı
yetle ikmal ettiği için fabrika bu aene 
piyasaya kesme ıeker de çıkaracak
br. Pancar mahsulü çok feyizlidir. 
Bu ayın ortasında fabrika tam bir fa

dolayı memnuniyetini beyan etmiı ve 
memleketin bu büyiik devlet adamına 
kartı pek aamimi bir kabul gösterece
ğini söylemiftir. 

ATINA, 7 (A.A.) - Sofyaya git
mekte olan M. Herriot ile yanındaki 
Franıız parlamentoau azalan Pire'ye 
gelmişler ve Atinaya gibniılerdir. M. 
Herriot ile refakatinde bulunanlar, 
Yunan hükilmetinin tereflerine vere
ceği ziyafetinde bulunduktan sonra 
lıtanbula gitmek üzere saat 15 te A· 
tinadan aynlacaklardır. 

ıartlardan azade çabuk, mera.simsiz, 
faaüyete muktedir hıuusi bir te§ek· 
küle ııücut ııermek mecburiyeti ııar- ' 
dır • •• ,, 

Hükilmetin gösterdiği bu esbabı
mucibe de pekala anlabyor ki, İnhi
sarlar idaresi, bugünkü tekli ve idari 
ıeraitile tütüncülüğümüzü arzu edil
diği derecede inki~f ettiremez. . .,,. . 

Şimdiki vaziyet ıudur: Hükiimetin 
esbabımucibeainde lüzum gösterdiği 
teşekkiil, vücut bulmak Üzeredir. Tü
tün inhisar idareli mamolatmı, tütün
lerini hariçte sabnak, oralarda rek-
18.m ve propagandalar yapmak için, 
tamamile müstakil, anonim veya )imi .. 
ted bir fİrket teıkiline önayak olacak, 
bu şirketin belki nıaıf sermayesine iş
tirak edecek, yan sermayesi de milli 
müeaaeselerimiz tarafından temin edi
lecek. ·. . İlaveye hacet yok ki, anafi
kir, çok güzeldir, yeni zihniyet ve 
düşünülen çare pek yerindedir. Bü
tün meaele; bu teşekkülün batına 
getirilecek adamlann, tütün itlerini 
iyi bilen, memleketimizin tütüncülüğü 
kadar, hariçteki tütüncülük cereyan· 
larını en iyi takip eden, tütün ve ıiga
ra sanayiine, dolayısile müıteri mem
leketlerin hususi zevk, temayül ve iti· 
yatlarını iyi öğrenmiı bulunan tüccar 
kafalı, pratik ve bilhassa iılerinde ve 
sözlerinde dürüst oJm.landır. Yoksa 
en iyi teşkilat; en faydalı tetekkül· 
ler; fena elemanlann elinde bir hiç· 
ten ibaret kalır. Son zamanlarda Tü
tün İnhisar idaresinin baımda iyi dü
ıünen ve iyi gören bazı elemanlann 
görülmesi; yeni teıekkül için besledi
ğimiz ümide kuvvet verecek mahi
yette olduğunu, bu münaaebetle ilave 
etmek, pek yerinde olur. 

• • • 
Son günlerde, Berlin ve Parla piya

aalarmda, tütünlerimizin Taziyeti 
hakkında küçük bir tetkik yapmak 
imk&nmı bulmuıtuk. Maatteeaüf AJ. 
man pazannı, her gÜn biraz daha 
kaybediyoruz. Almanyada tütün aa· 
hılanm.ızın azalması; orada Alman
larm kendi memleketlerinde tütün 
yetittirmelerinden veya istihlaki.tın 
azalmasından ileri gelmiyor. Bu 
memlekette tütün istihlaki bilakis, 
pek arbnı§tır. Hakikat fU ki, tütün 
pazarlatmda bizim yerimizi bqkalan 
alıyor, daha müsait ıeraitle, daha 
hususi konbinezonlar sayesinde, Yu
nan ve Bulgar komtulanmız; mii§te
rilerimizi ellerimizden alıyorlar. İkb· 
sadi hadiae ve ticari rekabet yÜzÜD· 
den kimseyi muahazeye hakkımız 
yoktur. Kabahatimiz; rekabet ve 
ikbsat tartlanna, rekiplerimiz kadar 
uyma.mı bilmemektir. Almanyada 
Türk tütününün ismi; en çok geçer 
bir akçe halindedir, fakat tütünün 
kendisi değil. • • Türk tütünü veya 
Şark tütünü diye elinize verdikleri 
sigaralann çoğu; hakikatte bizim tü
tünlerimizden imal edilmemiıtir. Ra· 
kiplerimizin burada nasıl çalııtıklan· 
nı görmek, propaganda ve reklam 
masrafı diye gözden çıkanlan para· 
!''" miktannı bilmek bizim için hem 
ıntereuant (meraklı) hem de instruc· 
tif (öğretici) bir miıal olur. 

Paria gibi bir ıehirde, sigara satı§• 
!arımız hiç iyi değildir. Ne reklam 
var, r.e propaganda. • . Fazla olarak 
~ese a Cokey Klüp sigaraSJ yirmi 
ranga .•atılıy."r· (Bir buçuk liraya 

d~.mekt_lr). Dıger sigaralara nispetle, 
ı:.urk1 ahı'!aral1adnnın satııı pek düıük-
tur. n ısar aresinin Frans d 1 · 

·· hh "d" k · a acı mute.a . ı ı pe te •tin ehli değilmiş .• 
Hatt~ ıdare bunu düıünerek bazt 
tedbirler almı§. • dediler. . Bu vesile 
ile şunu da itiraf etmeliyiz: inhisar 

Serginin yedinci günü aliyete geçecektir. 

Geçen sene olduğu gibi vitrin ve dekor Galatasaray yenildi 
müsabakası perşembe günü yapılacak 

Yerli mallar serııisi dün bermutat çok 
lmlabalıkb; dün Milli ~dafaa Vekili 
Zekai B. akfam sergiyi ziyaret ve tak
dir etmiıtir. Zekai B. sergi hakkında ih
tisaslarını soran ıazetecilere demiıtir 
ki: 

c- Bu ıeneki serıriyi geçen senekin
den daha tekemmül ebniı bir halde bul
dum. Sergi her sene tekemmüle doğru 
gibnekte ve memleketimizde teessüs et-

melde olan sanayiin inkiıafında lıüyük 

bir im.il olmaktadır." 
Dün ıerıiyi gezenler yirmi bin kiti· 

den fazla idi. Serıiyi gezenlerin >*übim 
bir k11mmı ecnebiler tqkil ebnektedir. 
Sergiye sadece bir merak ve teceısüı saİ· 
kaaile gelen ecnebiler teıhir edilen yer
li mamii18tın nefasetini görüp anlayınca 
hayret etmekte ve mübayaatta bulun-

(Devanu 5 inci sahifede) 

Verilen mühlet dün bitti 
kısmı İktısat Ve

kabul ediyor 
Vapurculardan bir 
kaletinin hakemliğini 

-----

• Huıuıi vapurların, tirket teıkili i
çın aralarmdaki ihtilafları bir hafta 
içinde hallebnelerine dair lktıaat Ve
kaleti namına kendilerine vasayada 
bulunulduğunu yazmııbk. Bu bir haf
ta dün bitmif; ekseriyet denen taraf, 

idaresi son zamanlara kadar eçnebi 
memleektlerde yaptığı mukaveleler
de yalnız bir taraflı düıünmii§, temas 
ve müzakerelerinde yalnız ıigara sa• 
bılarmdan mümkün olduğu kadar 
çok kazanç teminini ıözönünde bu
lundunnuıtur. Hatta reklam masraf
larını tamamen müteahhitlerin ıırbna 
yüklebniftir. Elinde aal&hiyet ve tah
ıiaab bulunmadığı için Avrupadaki 
sabılarmı teftiı edemiyen idare; bu 
bir taraflı ve yanlıı görüıe müstenit 
politikasından neler kaybettiği hesap 
edilmeğe değer! Bereket versin ki, 
son zamanlarda yapılan mukaveleler• 
de ve giriıilen teıebbüslerde yeni bir 
zihniyetle hareket edildiği görülmek
te ve buna benzer propaganda mev
zuu itlerde kir mülilıazası en geriye 
bırakılarak tütünlerimize yeni rağbet 
ve yeni müıteri kazanmak ciheti dü
ıünülmektedir. ,,. ,,. . 

Fransa ile geçen hafta yaptığımız 
• 

Vekaletin kararlanm ve hakemliğini 
kabul ettiğini bildinnittir. Diğer ta• 
raf henüz reamen bir cevap vermemit
tir. Vapurculann aralannda anlata· 
mıyacaklan kat'i ıurette anlaıılmak· 
tadır. ı Eylillden itibaren tirketin fa· 
aliyete geçmesi lazım geldiği ve va• 
kit te kalmadığJ için vekalet, ıirket 
nizamnamesini iatediii. gibi yapmak 
salahiyeti kanuniyesini istimal ede
cektir. 

Dört vapura kıymet biçildi 
Huıusi vapurlann muayenelerini 

01itiren heyet, dün öğleden sonra De
aiz Ticaret Müdürlüğünde toplanmıt 
re vapurlara kıymet takdirine baıla
mııtır. Azadan her biri, kendilerine 
göre her vapura birer kıymet koymuf
lardır. Bunlar birer birer tetkik edi
lerek kat'i kıymetler tesbit edilmek
tedir. Biçilen kıymetler, hafta sonun· 
da ayni günde bütün vapur sahipleri· 
ne resmen tebliğ edilecektir. Vapur• 
culann tebelluğ tarihinden itibaren 
ıo gün hakkı itirazlan vardır: Dün
kü içtimada 4 vapura kıymet bi~ilıniı· 
.., de takdir edilen mikdarlar giz.li tu 
tulmaktadır. Kıymet takdirinde aza 
ara11nda farklar ıörülmekte ve hara· 
retli müzakereler cereyan ettiği anla· 
ıılmaktadır. 

Tarife komisyonunda 
1 Eylillden itibaren Türk limanlan 

arasında tatbik edilecek yolcu ve eı· 
(De'lamı 2 imi sahifede) 

ticaret anlaımaaına göre Franıız Re· 
jisi bizden üç milyon franklık tütün 
almayı üzerine alıyor. Bu anlafllllya 
göre, Franaaya satacağımız tütün 
miktan v&kıa pek azdır. Fakat iıin 
ehemmiyeti, Türk tütünlerine yeni 
bir kapı, yeni bir pazar açdmasmda
dır. Baıka bir yazımızda da söyledi· 
ğimiz gibi eğer mevcut visıta ve im
kanlardan istifade etmeaini biliraek 
Fransaya olan tütün sabıımızı bir kaç 
misli yÜkaeltebiliriz. Muhakkak ki, 
Fransa; Türk tütünlerine geniı bir 
pazar, ırcak bir alıcı olabilir. 

Tekrar edelim: Tütün iılerinde 
muvaffakıyetin aım; yeni ve ticari 
bir zihniyetle çalııma yoluna koyul
maktadır. Bu itte geç kaldık. Fazla 
olarak kaybettiğimiz §eyleri tekrar 
kazanmanın bir zaruret olduğunu da 
bilmeliyiz. 

Siirt meb,usu 
MAHMUT 

Tayyare takımı 1 e karşı 
3 le maçı kazandı 

ESKIŞEHIR1 6 - Buraya gelen Ga 
lataaaray birinci futbol takımı bugün 
tayyare takımı ile karşılaştı. Saha çok 
kalabalıktı, maç çok heyecanlı oldu. 
Noticede tayyare tamu 3-1 Galatasa 
~ galip geldi. Tayyare takmıı çok 
S.V oynadı, mütemadiyen Galatasa
•ıı: kalesini aıkı§brdı. Bu netice Eski
tehirde büyük bir memnuniyetle kar· 
ıılandı. 

Milli futbol talamımızı islah 
i~in antrenör egtiriliyor 
ISTANBUL, 7 A.A. - Futbol Fede. 

raıyonu önümüzdeki mevsim için ciddi 
bir program hazırlamaktadır. Bu pro
gramın en esaılı maddelerinden biri Mil
li Futbol takmumızm ıalab ve tenaikine 
tealluk ebnektedir. 

Federasyon, Milli takımın hazırlanma
sı İçin bir lngiliz antrenör getirbneğe 
kat'i surette karar venniıtir. Büyük 
Britanya Federasyonu ile bu hususta 
yapılan temas müıbet bir safhaya gir
miıtir. 

Mütehassıs ve tecrübeli bir antrenörün 
bu mevsim bqmda buraya getirilmit 
bulunmaıma gayret edilmeldedir. 

~ 

Uşakta bir tevkif 
UŞAK, 7 A.A. - Burada avukatlık 

yapmakta olan Hami Sey hükUmeti 
orduyu ve türklüğü tahkir ıuçundan do
layı Kula ağır ceza mahkemesince veri
len karara tevfikan mevkufan muhake
ınesine bakılmak üzere tahb tevkife alın
mııtır. 

Asuri isyanı 
Kral F ey salın seyahatini 
kısaltacağı zannediliyor 

BACDAT <Husuıi) - Kral FaysaJ'. 
in Avrupa'ya yaptığı seyahati kısa ke
awek Bağdat'a avdet ebnesi, burada 
kabinenin Asuri meselesi yüzünden ma
ruz kaldığJ müıkülata atfediliyor. 

Aıuri meselesinin mahiyeti tudur: iki 
hafta kadar evvel Boo silablı Asuri Bar
ailan daiları mmtakasında kıyam etmİf• 
lel'lli. Bunlar Irak askerleri tarafından 
tenkil edilmek üzere iken hududu geçe
..... Suriye'ye iltica ebniılerdir. 

Bunun üzerine, Irak hükilmeti ıil&b

Iamu bırakmadıkca bu Asurilerin tekrar 
Jrak'a gelmelerini menebniıtir. Ayni za. 
manda Suriye hükilmetine müracaat e

derek bu memleket ile imzalanan ••YJ 
kODJ§uluk• mukavelesinin ahkamının tat 
bikini ve Asurilerin ellerindekn silahla· 
rm alınmasını istemiıtir. Asurilerin Su .. 
riye hükumeti tarafından sil&bsızlandık
Jan bildiriliyor. 

Bu mesele halledildikten sonra kral 
Fayaal'in tekrar Avrupaya gibnesi muh
temeldir. 

Efgan hududunda isyan 
SIMLA 7 A.A. - Şimal ıarbi hudu

dunda ki.in Kefhai köyÜ lngiliz tayyare
lerinin bombardunam ile temamile ha· 
rap olmuıtur. Maamafih insanca zayiat 
yoktur. 

Möıyö Mouclutnoff, Mösyö Herriot' 
ya Bulgaristan dahilinde bir aeyahat 
yapmağJ teklif edecektir. Matbuat 
Mösyö Herriot'nun .ziyaretini müsait 
bir tekilde karşılamaktadır. 

Salahiyettar/ardan soruyoruz •• 

Erkek kadın farkı var mı? 
Otomobil, motör ve saire idaresinde 
kadınlar erkeklerden aşağı değildir 

Leyla Asma Hanım geçenlerde ya
pılan yÜzme yanşında mühim bir re
kor kıran ıporcu hancmlarımızdan
dır. Samiye Bürhan Cahit Hanımla 
Vehbi Sait Bey arasındaki ihtilafa da 
ir kendisinin de söyleyecek ıeyleri o
labilirdi. 

Leyla Hanıma sorduk: 
- Siz ne dersiniz Hf.? Erkek ka

dınla ayni ,eraite tabi olarak yarıp 
ıiremez mi? 

Leyla Asım Hanım bize tu cevabı 
verdi: 

- Bu yanıta hanımlar ve erkekler 
ilkin ayn kategori itibar edilmit, ıon
radan Samiye H. rakipsiz kaldığJnı 
ıöriince arzusu ve hakem heyetinin 
muvafakatile erkek kateıoriıine da• 
bil olmuıtur. Atletizm gibi aiır ıpor. 

(Devamı 5 ıiı>ci sahifede) 

-

Leylı! Aıım Hanım 

Müıabalraya iftİralr etlecek yüzücüler H Türlriyenin en iyi yüzücüıü SaUm 8. 

Bazı kulüplerden muva
fakat cevabı aldık .. 

Halihazırda Galatasaray - Fener, 
- İ. S. K. iştirake hazır .. Beykoz 

13 Ağuıtoa pazar gÜnÜ yaklaııyor. 
Davet ettiğimiz be§ klüpten dördü, 
daha ilk günlerde cevabı muvafakat 

aldık. Deniz lisesinin yarışlanmıza 
iıtirak edeceği muhakkak gibidir. Ku 

(Lütfen uhifeyi çevidniz) 
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O•manlı bayrağım indiren Oamanlı memuru. -Tcuikat ve kabile 
feyhleri ve ümeraa. - Gündüz kiilalılı, gece aiUilılul 

Alr.abede kanlı hadi.eler cere,.an 
ederken Küveytte de ır- bir fitne •· 
leti yanmııtı. Üzüntülü, ııılmıtılı vak'· 
.. ıar, hemen hem- ara, aoluk verme
den biribirini takip edi,...rdu. 

Küveyt't" bükümet lı;oaaiınclaa Oı· 
manlı bayrağı inılirilmiı, J'erİne lnıriJ.üı; 
bayrağı çekilmifti. Bu fuadın batı da 
Küveyt fl'yhİ ve ayni zamanda KüftJ'l 
kazasının kaymakamı Mübareküloa· 
hah Pafa idi. 

Bu v"kayie Sultan Hıunidin çok ca• 
ru sıkılıyordu; bele bu Kiireyt hidite
si _merhumu çok rahataU< etmifti. 

Küveyt'in ehemmiyeti fnkali.desi 
vardır. Baara vili.yetim.izia yaradılı· 
~mdan pek ırüzel cizilmit en i,.i lima· 
nıdır, Necit kıt'uımn anahtar•drr. 
Hicazm yakinen alikadandır. Bağ• 
dat ~imendüferlerinin son m.erhale&İ:· 
dir. 

Küçük Asya, Kürdiıtaa, Arabistan, 
.4\cemiıtan ve Hint denizinin en mÜ.• 
hirn mahreci ora&ıdır. Brendizi ve Şap 
d. nizi yolile büyük Britanya adala· 
rından Bombay'a gitmek için ticare .. 
te, dört gün kazandın.n bu yoldur. 
On dört ırünlük yolculuju oa ırüne in
dirdiği heıap o)ullm.uftur. 

Satıülarap nehri ile Irandan akan 
Ka~un nehrinin can alacak birlefDle 
noktasıdır. Hisılı her noktai nazardan 
fevkalade ehemmiyeti haizdir. 

Bu vakayiin hudusundan bir ,sene 
evvel Hindistan valii umumisi methur 
Lord Gürzon oraları zİJ'arel etmiJtı. 
.fat!a Fav'daki Osmanb telgrafh.aııe· 
>inde Sultan Hamidin miiaaadei mıh· 
man':lÜvaziaile iki aydan ziyade misa· 
fir '<almıştı. Oradan Irana geçerek 
K<lrun nehrinde seyrüaefer imtiyazını 
alm.~ğa çalı~ış, kıımen de muvaffak 
olml!~tu. 

'?imdi başımıza ne dertler getiriyor 
lar, neler açmağa uğratıyorlardı? 
Hep bunlar, Bağdat timendiferi imti· 
yazını Almanlara verdirmemek, Jngi 
lız nüfuz ve kuvvetinden baıka bir nü 
fuz ve kuvvet oralarda yayılmasına, 
ı,ökfeşmesine mini olmak İçindi. 

Fran51z mühendislerinin açbğı Sü
v0yş kanalrnı benimseyen; Hindistan 
yol ların1 her şeye rağmen, her ne ba ... 
haya o!ur~a olsun kendine hasretmek 
siya.setıni takip eden, İran ticaretine, 
Orta sya piyasasma hi.kim olmak 
ıstiyen lngiltere, Sultan Hamidin Al· 
manya imperatoruna el vermiş olması 
n1 bir türlü hazmedemiyor ve o di· 
yaıfarı kan ve ate§ tufan ve buhram• 
na. wkmak, atmak için faaliyete ge
çiyordu. 

Fakat bir lngillır: neferi feda et,. 
m•k•izin, büyük mali fedaki.rlıklar 
yapmaksızın, bin bir dolap ve vaatler
le, l;>iraz da para ve hediye ile iğfal 
ağına dütürdüğü Arap teYhlerini, ka· 
bileler reislerini; metbulan, dindaı· 
ları olan Osmanlı de.rleti, ialilm hali· 
fe•i aeyhine kıyam ve is,.an ettirmek 
ıuretile yapıyor. yapmak gayretimle 
bulunuyordu. 

itte Küveyt teYhi ve kaymakamı 
Mübareküaııabah Pa§Amn son Jaareke
ti, Akabedeki gibi gene lngilizlerin 
iifal ve tahriklerinin eseri idi. 

Yukanda Şarkta bülıil ve nüfuz ile 
iktuadi, ıiyasi, mülki kazançlar gÜ· 
den emperyalistlerin en önce tarikat 
ve kabile teJ'h ve emirlerini avlayıp 
kendi emel ve emirlerine boyun ei· 
dimıeğe çalıtbklarmı yazmııtım. 

Bu bir hakikattir. Devlet, mı;.mle· 
kat, bu yüzden çok zararlara, bela
lara uğramış, felaketlere dÜfll'Ütlür. 
Avrupalı misyoner heyetleri de bun• 
lar ıribidir. 

Memleketimizde §eyhler, derviıler, 
aiyasi noktai nazarla bakılacak olur
sa, iki kıaundır: 

1 - Tdat ve Tekke teYhleridir, 
.2 - Tarikat ... ., tekkesi olmayan 

kabile, aıiret ıeyhleri, ümeraudır._ 
Her ikisinin de halk kütleleri üzerin. 

de büyük hüküm ve tesirleri olduğun
dan yurdumuza herhangi bir suretle 
ıröz diken, hülule, dühule çalıp.n em· 
peryaliatler, ilk it ve teıebbiU, ilk ha· 
reket ve faaliyet olınak üzere bunla· 
nele alırlar. 

O zamanlar, mqhur bir anane, bir 
adet vardı: Arabistan, Kürdistan sah 
ralarmda, dağlarında seyahate çıkan 
her lngiliz, Amerikalı, Fransalı sey· 
yah, her ıeyden evvel bir ıeyhin 
"Vechini" kazanmak, dizini, yahu~ 
elini Öpmek ihtiyaç ve zaruretinde idi. 

''Veçhini" kazanmak, tabiri; mad
di. mi.nevi himaye ve aiyanet ahdi de 
mektir. Böyle olmadıkça hiç bir sey
yah o diyarlarda rahat gezemez, ser· 
best bir adım bile atamazdı; bülasa 
ıeyhin eline, dizine yüz sürmedeıı, 
• amiyane tabirile - onun koltuğu al· 
tına sığınmadan o diyarlarda dolaş. 
mak çok tehlikeliydi. 

Tarikat ıehyleri, irşat hall<B.sı ( ! ) 
altına aldığı saf, görgüsüz halkı, türlü 
efsunlarla;keıulilerine adeta esir, kul, 
köle ederlerdi. Müritleri, dervitleri, 
meclô.pları, meczapları ıeyhin emrü 
iradesine kö:rkörüne mütavaat ve in
kıyat ederlerdi. Şeyhin, fevkalbe~et' 
bir §ahsiyeti nuraniye olduğuna, her 
sözünde bir hikmeti hafiye ( ! ) ve işa. 
reti kudsiye ( ! ) ; her hareketinde bir 
keramet ( 1) bulunduğuna inanırlar• 
clı. 

Trablut Garpte, Tunusta, Bingazi· 
de, Dernede, Arabistan içerilerinde, 
iç Anadoluda, Dersimde, Vanda, Tib· 
liste, Süleymaniye, Gerkük tarafların· 
da öyle §eyhler görülmüıtür ki ayni 
zamanda hem tarikat §eyhi, hem de 
llfİrel reisi ve beyj olduklarından bin.
terce derviıleri ve müritleri üzerinde 
keyifleri istediği, ırönülleri dilediği 
ıribi hikim vaziyetinde idiler. 

Banlar, bir taraftan menaup ve 
merbutlarma, hem '"·yin icra ettirir
ler, evrat ve ezkar çektirirler, hem de 
onları ıra:ıaba, şakavete, yağmacılığa 
teıvilt ve sevkederler, hükumeti mel· 
bualarına kaqı da yer yer kıyam ve 
isyanlarda bulundururlardı. 

(Arkası var) 
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"Diplomasız erkanı harp" M üfir Kurt lsmail Paşa. - Elleri
nin kanlarını yıkıyor, abdest alıp namaza duruyorlar! - Şakave
ti" önfiııe geçilemiyor! 

'(üzme müsabakamızın programı 
Y arqtarı idare edecek olan ha? 1 

kernleTİn esa.miıini ve programı ay· 
nen a~ğıya. dercediyoruz: 

Baş Hakem Ahmet Fetkeri B. 1 
Hakemler: Deniz Federasyonun 

dan: Rıza Bey. Deniz Federasyo
nundan kaptan Ziya lley. 

Yüzme komitui reUi Elrr;,,, 
Rüştü Bey. 

Deniz ledeuuyonunJan Abdu
rahman Bey. 

Her R:t, Alman mektebı Jimmu 
•ik hocası. 

Y. M. C. A. jimnastik ve su •por· 
lan müdürü llhami Bey. 

MiUabaka katibi: C. Kemal B. 
Spil.er: Spor muharririmiz Muh

te~em ôzdemir B. 
Y an#ar da her •ınıl yüzücü i

çin ayrı ayn dü,ünülmiif ve idare 
edecek olan hakemlerin ekseriyeti
nin fikri alınm~tır. Yarlf progra
mı '!udur: 

1 - 100 metre 11erbut erkekler 

lüplerin daha böyle ilk giinlerden mu 
vaf:rk cevap vermeleri, yan§ımızın ne 

kadar merakla beklendiğine bir delil 
dır. Hiç şüphe yok ki günün en ha· 
raretli müsabakası 4x200 olacaktır. 
Çünkü bu kategoride yarışacak olan 
beş takımdan en kuvvetlileri Galata
saray , Beykoz, F enerbahçe olup bun. 
tarın da arasında çok sıkı bir rekabet 
vardn·. Her halde her üç takım da ka 
zarun:ık için ~n a-ayretiııi ıarfed~cek .. 
~:-. 

2 - 100 metre serbest kadınlar 
3 --. 400 metre serbut erkekler 
4 - 200 metre kurbağlama er-

kekler. 
5 - 200 metre kurbağlama ha· 

nımlar. 

6 - 100 metre •ırt Ü•tü erkek
ler. 
1- 50 metre 12 • 14 yQflfUiaki 

çocuklar için •erbe•t müsabaka 
·(lnz ve erkek çocuklar girebilir). 

8- 50 metre 14 -16 yczrında ço· 
cuklar için serbest müsabaka (kız 
ue erkek çocuklar giredilir ). 

9 -100 sırt üstü hanımlar 

10 - 200 metre serbest erkek
ler. 

11 -1500 metre serbest erkek· 
ler. 

12 - 200 metre serbest hanım· 
lor. 

13 - Tramplen Atlamaft. 
14 - 400 metre serbest hanım

lar. 
15 - 50 metre kurbağlama 
16 - 50 metre kurbağlama ve 

)'a •erbest tekaütler. 
11- Türk Bayrak yartfl 
18 - Kule atlama 
19 - Hanımlar Türk bayrak 

yarışı. 

20 - 4X200 bayrak yarışı. 
Müsabakada atlamalar puvana 

dahil değildir. 
Diğer yarı~ların hepsi bilaisti•· 

ııa puuan alacaktır. 
Vaterpolo maçlarını bir günde 

bitirmenin imkanı olmadığı için 
müsabakalarımızda Vaterpolo ma· 
çı yaptırmayacağız. 

Teşebbüs yapıldı 
Almanların ileride habr
latacaklarını söyleyorlar 

BERLIN, 7 A.A. - Alman hükümeti 
nezdinde yapılacağı evvelce bildirilen 
siyasi teıebbüs bugün öğleden sonra 
Fransa elçisi tarafından yapılmı§br. 

lnglliz maslahatgüzannın da bu ak· 
şam buna benzer bir letebbüı yapmasr 
beklenmektedir. 

T emps'da bir yazı 

Ternps gazetesi, günün yazısında, Ber· 
tinde yapılacak teıebbüslerin prensip i
tibarile baUedilmiş olduğunu yazmakta· 
clır. ,.ıı 

Hadiselerden anla§ıldığına göre Lon· 
dra, Pariı ve Roma kabineleri alacak
ları vaziyet üzerinde anlaşıruılardıT. 

Temps gazetesi İtalya Almanya arasın· 
daki sıkı münasebet dolayısı ile ltalya· 
nın nazik vaziyetini göz önünden uzak
laşttt'mamak İcap ettiğini yazıyor. 

Bu takdirde, ltalyanm teşebbüs husu
ıeunda lngiltere ile Fransaya filen isti· 
rak ebnekle be..aber. ayni zamanda da 
Almanyanın izzeti nefsini korumak ve 
Berlinde 1 tal yan • Alman münasebetine 
kartı gösterilen itimadı bozmamak için 
kendi hesabına ve dostane bir şekilde ha· 
reketi kolayca anlaşılır." 

Almanlar hayrette 

Berlin, 7 A.A. - Volff ajansı bildiri
yor: Avusturya'daki milliyetçi sosyalist• 
lik hareketine karıı mücadele etmek i
çin 18,000 kişilik bir yardımcı polis kuv
veti vücude getirilmesi hakkında Avuı· 
turya bafvekili M. Dollfuss'ün ileri sür
düğü talebe Fransa'nm razi olduğuna 
dair Paris'ten gel- haberler. gazeteler
de uzun muta1ealar yürütülmesine .Yol 
açmıştır. 

V oelkischer Beobachter gazetesi diyor 
lı:i: Bu haber cok manalıdır. Almanva'vı 
ve Avrupa'yı - komünistlerin tahakkü
münden kurtıfhnak i~in Almanya'da Hit. 
ler taraftarlarından mürekkeo milisler· 
den ibaret bir yardımcı polis teş!cil3tı 
vücude getirildiği vakit ecnebj nı->,-,,\e· 

ketler, bilhassa Fransa büyük "ir öflı:e· 
ye kapılmışlardı. Halbuki bu sofer iş ta
bii büıhütün başka bi1· mahiyette görü
lüyor. 

Berliner Boersen Zeitun!? gazetesi de, 
Avusturya'da vücude getirmek istenen 
yardımcı polis kuvvetinin rokluğundan, 
Fransa ile ln,.iltere ve Kücük İtilaf hü
kumetlerinin böyle bir teşekküle müsa· 
ade gösteı'tnekrinden dolayı hayretler 
İçinde kalındığını yazmaktadn-. 

Bu gazete yazısını !U SÖ'Zlerle bitiri~ 
yor: 

«Şayet günün birinde Cenevre'de ve .. 
ya başka bir yerde bu husu•ta yeni bir 
müzakere açtlacaL: olursa bu müsaade .. 
katlığı hat1Tlamak gerek ol ur.» 

Bir hudut hadisui daha 

VIY ANA, 7 A.A. - Gazeteler Al• 
man - Avusturya hududunda Liza Ku~, 
stein'de bir hudut hadisesi olduğunu bil. 
dirmektedir. 

' Hududa yakın bir yerde pusu kurmuş 
olan bir takım kimseler Avusturyalı 

yardımcı polislere ateş açmışlar, bunlar
dan birini öldürmü~lerdir. Olen polisin 
arkadaşı mukabelede bulunmuştur. Bu 
mukabele neticesinde ölen veya yarala· 
nan yoktur. Mutaarrızların başlarında 
çelik miğfer ve sırtlarında gönüllü iş· 

çilere mah~us üniformalar bulunduğu 
görülmüştLir. 

Dallas'un Roma ziyareti 

VIY ANA. 7 A.A. - Avusturya Aian· 
sının öğ'rendiğine göre Avustul'ya baş-

vekili M Mus'°lini'nin daveti üzerine 
[talya hükfunetini ziyarete gitmesi der
piş edilmekte ise de bu seyahatın tarihi 
henüz teSbit edilmiş değildir. 

Rekor kırılıyor 
Arnerikadan kalkan tayya
re Rodos üzerinden geçti 

PARIS, ı; A.A. - Saat 14,32 de Co
dos ile Rossi'den alınan bir telgrafta 
Fransa sahillerine yaklaştıkları bildiri· 
yordu. 

Diğer taraftan, ~ondradan geten bir 
telgrafta Penzance ıstasyonunun Codoı 
ile Rossi den bir telgraf aldığı bildiril
mektedir. 

Bu telgrafa göre tayyareciler Land
send burununun 200 mil garbındadırlar. 

ATINA, 7 A.A. - Atina telsiz telgraf 
merkezi Fransız tayyarecileri Codos ve 
Rossi'den bir telgraf alınıştıı-. Tayyare
ciler bu telyazılannda Rados adasından, 
uçuş hesabile, bir saatlık mesafede olduk 
larını bildirmi§lerdir. 

ORLY, 7 A.A. - Tayyareci Codos 
ile Rossi saat 10,30 da Rados üstünden 
uçtuklarını, Atlas denizini aıarken biraz 
vakit kaybetmi§ olınalarma rağmen, kır
ıpağa giriştikleri rekoru bugün öğle vak 
b kazanmak ümidinde olduklarını bildir
mişlerdir. 

F ransada milli bir piyango 
PARIS, 7 A.A. - Havas Ajansından: 

Sabık muhariplere ait tekaüt sandıkla· 
nnın ve zarara uğnyan çifçi.lere yardım 
teşkilatının ihtiyaçlarını temin için ter
tip edilen «Milli piyango» umumi katip. 
!iği bu piyangoya müteallik tetkilatın 
ana hatlarını bildirmiştir. 

Bu tebliğden anla§ıld'ığına göre eylul 
sonunda ilk kısnn olarak 2,000,000 pi
yango bileti çıkarılacaktır. Keşide, ikin· 
ci tepinin 30 unda yapılacaktır. 

Biletler, yüzer İ'ranklıktır. Dağıdıla· 
cak ikramiveler, 120,000,000 frank tut· 
maktadır. Bunların arasında 5 milyonluk 
bir ve birer milyon frankiık 15 1>Üyük 
ikranliye vardır. 

Hitler söyleyor 
Eylfılde başlıyacak ikinci 

bir merhale var 
BERCHTESGADEN 7 A.A. - Volf 

bildiriyor; başvekil Hitler, miUiyetper· 
ver sosyalist liderlerinin bir toplantısm. 
da söyediği nutukda demittir ki: 

Fırka, şahısları nazarı dikkate almak
sızın bütün vasıtalarla iktıdari muhafa· 
zaya karar vermiştir. Milliyetpen·er sos .. 
yalist hareketi istikbalde kuvvetlendiril
melidir. Fırka ayan rneclisinde bir silsi
lei meratip ihdas edecektir. Ayan mec• 
!isi fıTkanm azası olmak sıfatı refahı de· 
iil fedakarlığı istilzam etmelidir. Milli. 
yetperver sosyalist hareketinin bu fikri 
bütün millette hakim olmalıdır. işsizliğe 
karşı mücadele gelecek senelerin en mÜ· 
hiın işjdir, 

Bu mücadele Üç büyük merhalede ya• 
pılacaktır. ilk merhale son altı ay için-
de sokaklardan iki milyon iısizi kaldırdL 
Eylfilde başlayacak olan ikinci merhale 
hem önümüzdeki kış esanaımda bu yaz 
elde edilen muvafakiyeti hiç deyi.ise mu• 
hafaza etmek gayesini takip edecektir. 
Bu merhalenin maddi ve m>l\ esaslan 
temin edilmiş bulunmaktadır. Uçüncü 
merhale gelecek ilkbaharda başlayacak 

ve iısizliği kat'i olarak Almaoyadan kal
dıracaktır. 

Bir geçit resmi 

BERLI N, 7 A.A. - Hitler milisleri· 
nin bir ~eçit resminde iM.. Rohn şunlan 
söylemi~tir: 

- Hücum kıt'alarının iti bittiğini 
zanneden varsa aldanıyor. Daha burada 
yrz ve kalacağız. Fuhrer bizi inkılabın 
kefilleri ol1'rak vazifedar etti. Vaziyeti· 
mizi bırakmıyacağız, günden güne sağ .. 
lamlaştıracağız ve genişleteceğiz ve or .. 
du Adolph Hitler ruhunun en son Al· 
man kulübesine girmesini zırlıyacaktır~ 

F uhrer'e, ölene kadar ~ad ık kalacağımı
za yemin edelim ve iktidar mevkiine mu 
kavemet etmek zamanı geldiğini zanne
de_nler bilmelidirler ki, Almanya'da inan
mış adamlar vardır ve inkı1i.bı, artık ta
mamen mo=as.ı geçmi~ şeyleri ya~atr.ıak 

için yapmadık. Artık Hitlerci Almanya'· 
nın dünyaya kendişinj tanıtabilmesi için 
bayrağını yüksek tutacağ1z. Bunu istiyo
nız ve böyle olacak.r.ı 

Bu sözlet·den sonra S"eçit resmi yapıl
mıştır. 

Balbo filosu 
Yarın Açore adalan Üze

rinden yola çıkacak 
SHOALHARBOUR, 7 A.A. - Arz. 

cedit ceneral Balbo filo•unun çarşamba 
günü Açores istikameti~e uçacağını bil
dirmiştir. Filonun Açores adalarına on 
bir saatlık bir uçuftan sonra varacai'ı 
ümit edilmektedir, 

P ARiS, 7 A.A. - Fransız birinci de
niz filo.:lu, ltalyan bava filosunu muva
salatında selamlamak için Juan ve Vil
lefranche limanlarına gitmek Üzere Tu· 
lon'dan hareket etmiJtir. 

NiCE 7 A.A. - Körfezde demirleyen 
ltalyan filosu terefine tertip edilen te
zahürler büyük bir aı·kadaşlık havası i
çinde geçmittir. Belediye dairesinde ya
pılan re<mi kabülde ltalyan amirallar1 
ile zabitleri ve vilRyetin yüksek memur~ 

ları hazır hulunmustur. Vali, amiral Bu· 
zagli ve ItaJyan ceÖ.era1 konsolosu söyle .. 
dikeri nutuWarda Fransız • ltalyan dost· 
luğunu tesit etmi~ler ve bu ziyaı·etin bu 
dostluğu daha ziyade sıkılaştırmaya ya· 
rayacağını kaydetmişlerdir. 

Fransız başvekili döndü 
VICHY 7 A.A. - Havas Ajansı bil. 

diriyor: M. Daladier otomobille Parise 
hareket etti. 

Yeni bir denizaltı gemisi 
MONFALCONE, 7 A.A. - Veni ya

pdan ve 640 tonilato hacminde otan Am
phitrite denizaltı gemisi suya indirilmq· 
tir. 

Madam Gandhi tahliye 
edildi 

AHMETABAD, 7 - A.A. - iki a· 
ğustostanberi Salarnaki tevkifhanesinde 
bu!anan madam Gandhi ile kongrenin on 
beş diğe,· kadın aza<ı bu sabah tahliye 
edilmiş iselerde muayyen mmtakada o
tlirma emrine itaat etmedikleri için ye
niden tevkif olunmu~lardır. 

--o--

iki tren çarpıştı 
ORAı~. 7 A.A. - Dün Arzeo istasyo

nunda i.k.i tren çarpışmıt ve bir çok va
gon harap olmu,tur. Uç ölü ve yedi ya
ra] r vardrr. 

---0--

lrlandada siyasi vaziyet 
DUBLIN, 7 A.A. - lrlanda'da siyasi 

vaziyet gergin olmak.ta devam ediyor. 
Umumi intibaa göre yalnız fnğiltere ile 
iktııadi harbin bitirilmesi karışıklıklara 
mani olacalı:tır. Bu vadic!e gızli teşebbüs
lerde bulunulduğu zannediliyor. 

Son günlel'de yapılan polis teşkilatı 
ile lrlanıfa'da bugün 4 ordu vardır ve 
şunlardır: 

·'·' 
ıMllli ordu, milli muhafızlar, c .. mhu

riyet ordusu ve yeni polis teşkilatı, 
Bu sonuncu teşkil&t, cumadan beri 

resmi ve umumi binaların muhafaza:smı 
temin etmektedir. 

Resmi zevat, bu teşkil9tın sadece umu 
mun menfaatı namına yapı]dığın~.an bat 
ka birşev söylememFkted~ı:ler. 
'H nı5Lkvuu.hRkOü'.,i1 

Erzurum hattının inşası başlıyor 
SIV AS, 1 ( A.A.) - Erzurum hattını alan grupun mümessili 

gelmiflerdir. Güzergô.hta yeni tadi liit yapdmakla beraber eylıll bird 
ameliyat ba,lı7acaktır. 

Sıvasta yapılacak şeker fabrikası 
SIV AS, 1 ( A.A.) - Sivasta fenni surette yapılan şeker pan 

rı zeriyatı çök iyi neticeler vermiş tir. Pancarların talılüine başlanmlJ 
tır. Fabrikanın mahallini ve diğer fenni hwıruatı tubit için mü~lıa.s 
sıslar gelmiş ve gitmişlerdir. Fabrikanın makinalan •ipariş edilmiftir. 
On beş gün •onra da Alpullu şeker fabrikaBı müdürü Şefik. ve ıeker 
fabrikaları mü/etti.fi Ferit Beyler geleceklerdir. 

Bir köyde 3000 kile mahsul yandı 
BANDIRMA, 1 (Milliyet) - Sığırcı Mecüliye köyünde Murat B 

yin harmanında, harman makinesinden çıkan yangın neticeainde 3000 
kile mahııııl yanmıştır. Bandırma itfaiyesi derhal yeliferek diğer h«r 
manları kurtarmıştır. 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinde .. 
IST ANBVL, 1 ·( A.A.) - T. D. T. Cemi7eti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemi7eti umumi merkez heyeti bugün •aat 14 te umumi ha· 
tip Rllfen Efrel Beyin reisliği altında Dolmabahçe aarayında toplana 
rak ankete konulmuf olan arapça ue farsça •özlere gelen karvılıklar 
üzerine osmanlıcadan türkçeye karf1lıklar klcwuzu komi•yonunun ha· 
zırladığı karfılık listelerini-müzakereye deuam etmiştir. Umumi mer
kez heyeti çarfQnlba günü saat 14te tekrar toplamu:aktır •• 

Tıp Fakültesi dün binasına yerleşti 
(Başı 1 inci sahifode) 

İstifade edilecek hastahaneler 
Tıp talebesinin lstanbul tarafında 

istifade edeceği hastahaneler lama· 
men tesbit edilmi§tir •. Bu hastahane· 
ler Cerrahpqa, Haseki ve Gurebadır. 
ihtisas için de Bakırköy akliye ve 
Şiıli Etfal hastahanelerinden istifade 
olunacaktır. 

Telif ve tercüme heyeti 

Mülga Darülfünundan açıkta ka· 
lan hocalat"dao teıekkül edecek olan 
telif ve tercüme heyeti kadrosu ikmal 
edilmiştir. Bugünlerd.- ilan edilecek· 
tir .. Bu heyete açıkta kalan bütün 
bocalar değil, ecnebi bir lisanı iyi bi· 
lenler alınmaktadır. Heyet azası çok 
olmayıp, mahduttur. Maanıafib heyet 
ı. ıdrosuna alınıp ta burada çalıımak 
istemiyenler de, cebren bu heyete ah· 
nacak değillerdir. 

Ders programlan 
Universitede tatbik edilecek dera 

programlarında da eakisine nazaran 
değışiklik vardır. Üniversite idare he 
yeti bu programlan hazırlamaktadır. 
imtihan şekilleri, numara vaziyetleri 
de yeniden tesbit edilmektedir. Fakül 
telere girmek kayıt ve ıartlan ır- es
kisi gibidir. 

Ziyaretler 

Şlırimizde bulunan ecnebi profesör 
!erden M. Rudolf Nisaen ve Sclawartz 
d''n Üniversiteye ırelerek Maarif 
müstepcı Avni Beyi ziyaretle bir 
müddet görüımüılerdir. Üniversiteye 
alınacak ecnebi profesöt"lerin mukave 
leye bailanmalan için tava .. ut vazi
fesini profesör Schwartz üzerine al· 
mıflır. Dün yeniden ba:ı:ı ecnebi pro· 
fesörlere müracaat edilmiıtir. 

Vekil Bey 

Maarif Vekili Dr. Reıit Galip Bey 
dün de Üniversiteye ırelmemiı ve e· 
vinde istirahat etmittir. Vekil Bey ye• 
ni alınacak ecnebi profesörler itile 
yakından meıgul olmaktadır. Üniver
site ıslahat komitesinde yeniden it bö· 
lümü yapılmıı ve ecnebi profesörlerin 
celbi işile Fen fakülteli reisi Profesör 
Keril';l Beyin meuul olma&ı muvafık 
görülmüştür. 

Y ~ni müracaatlar 
Profesör muavin namzetliği, aaiıtan 

!ık için yeniden bir çok müracaatlar 
olmaktadır. Bunların istidaları ve tah 
sil vaziyetleri tetkik edılmektedir. 
Müracata edenler arasında. Avrupa· 
da tahıil etmiş, kıymetli ırençler var· 
dır. 

T ercümei haller 

Üniversiteye yeniden alın.an ecnebi 
ve Türk profeaör ve profesör muavin 
namzetlerinin tercümei hallerini neşre 
bugün de devam ediyoruz.. Bu ırüıı 
Pr. Dr. Rudolf Nissen'in ve muavin 
namzedi olarak alınan kıymetli genç
lerden Ahmet Ratip Beyin tercümei 
hallerini neıredi,.oruz: 

Pr. Dr. Niu"n 

Profesör Dr. Rudolf Nissen 38 ya· 
tında Berlin Üniverıiteıinde Profesör 
Saverhurch'un Onivenite Cerrahi kli· 
niğinde 12 seneden beri refiki men.isi 
ve baı hekimi "Münich • Berlin" 

ilmi Mesaisi: Ensicesi ağır surette 

Strashourg'da tevkifler 
STRASBOURG, 7 A.A. - Grevden 

mütevellit vaziyette bi.r deiiitiklik yok· 
tur. Bir çok kimseler tevkif edilmiştİl'. 
Bilhassa Cronenburg'da bir takım zarar· 
it nutuklar söyliyen bir Alman kadını 
da yakalanmı,ttr. --Düzgün kullanmak yasak 

BRESLAV, 7 A.A. - Bresböl~v 1mıdn.?>· kası polis müdürlüğü bundan Y e uz .. 
gün süren kadınların milliyetçi sosya .. 
listler tarafınd'an tertip edilen eğlence
lere iştirak edememelerine karar vermiş .. 

tir. 

tahrip edilmiı Akciğer vereminin cer• 
rahi tedavisine dair, Akciğer takay 
yühatmın cerrahi tedavioi. Akciğer 
kanserinin cerrahi tedaviai, 

Yeni ameliyat ıuulleri: Plevre ilti· 
habatınm izalesine dair, haata rie kı
sımfannın kaldınlmasına dair, ldr 
J'Olları uıiıeıekküllerinin izalesi ame· 
liyeaine dair, Kadın memelerinin tek· 
li kuourlarınm i:ıalesine dair, Kalb' 
meydana çıkanlmasına dair, mide 
karha.sinin istiaali. 

Bir aletin imaliıie dair: Dimağ ve 
auhai tevki ameliyatlarında kan za· 
yiatuu &llaltmak için bir cihaz imali. 

Straf cerrahiaine müteallik bir çok 
etütler, (ağır kesirlerin tedavisi, ke
miklerin ve veterlerin taanii,) 

Tecriibi tedaoiler: Rie potolojwne 
dair, uzviyette kan tevziatm.ın ıRm'İ 
olarak değiıtirilmeaine dair, Sekıüel 
patalojik mesailine dair, mide karha· 
sının lefl'kkülüne dair, ensict; lansp· 
latasyonuna. dair, 

Telif ettiği kitaplar: 
1 - Kemik ve mafsal Yeremlerine 

dair, 
2 - Akciğer verem.inin cerrahi te

davisine dair, 
3 - Akciğer plevra kalp meri cer• 

t ahieine dair, 
4 - Umumi ameliyatı cerrahiye, 

.(Grosaen deutsche Operasionslehre) 
S - Kemik ve mafsal cerrahiainde 

umumi teknik, 
6 - Tardı ıdvi cerrahisinin tekni-

ii. 
7 - Handbuch der Praktiııchen Chı 

rurgie de miiftenk müellif. 
8 - ''fluee Deulfclıe chirurgie" 

eserinde (Sauwbruch) ta miifterelı 
müellif. 

9 - Die Therapie an der Berliner 
Klinik eserinde Sauerbrucb ile aıüte
rek müellif. 

Arızalar cenabi kongresinde AJ. 
IQllan raportörü (Budapeıte 1928) 
Ağa cerrahi konırresinde Alman 

raportörü (BudapCfte .1931) 
Amerika Cerrahi kongreıinde AJ. 

man raportörü, (Şikaıro • 1933) 
(Siena lıalia) Akademiıinde Al· 

man raportörü, 1933 
Alman tabüyat alimleri ve etihln 

kongresinde raportör, 1932 
(1914 • 1918) harbi umumi Sah· 

ra hastahanelerinde ve kıtaatta harp 
cerrahisi pratiği • 

Not: Ni .. en ilk ve yegiııe operatör 
olarak bir hastada bir rie fussini la· 
mamen çıkarmıfbr •. 

Verilen mühlet bitti 
(Başı 1 inci sahifede) 

ya tarifelerini tanzime memur komis
yon, bugün 3 üncü içtimamı Deniz ve 
Hava müateıan Sadullah Beyin riya· 
setinde yapacaktır. BııgÜnkÜ toplantı· 
da eıya tarife projelerinin müzakere· 
sine devam edilecek, vakit kalırsa. yol 
cu tarifeleri projelerinin de müzake
reaine batlanacakbr. Eıya tacirleri
nin bazı maddeleri ikinci toplantıda 
teshil edilmiştir. Devlet Deniz yolları 
ve vapurculuk :tirketi vapur ücrede .. 
rinin farklı olması için ortaya ablan 
noktai nazarın komiayonca kabulü 
mümkün görülmemektedir. Yalnız, 
aürat poıtalarile adi. ve bati posta Üc
retleri arasında fiyat farkı eıaaı ka
bul edilmektedir. 

Yeni seyriseler tarifeleri 
1 Eylülden itibaren muhtelif hat· 

larda haftada mecburi olarak kaçar 
sürat postaax ve kaçar adi posta işle
tilecea1. Deniz ve Hava miiate§a.rlığın
ca tesbit edilmiştir. Önümüzdeki haf· 
ta ilan edilecektir. Bu seyrisefer tari· 
feleri, Karadeniz, Akdeniz ve Mar· 
rnara hatlarının mebde ve münteha 
iskele ve lirnanlannı, her hafta mev
sime göre ınecburl olarak haftada 
kaçar vapur işliyeceğini, her vapurun 
hangi iskele ve limanlara uğrayaca
ğını jhtiva etmektedir. Devlet Deniz 
yolları işletme idaresi, vapurculuk 
§irketile bu postalan, tonajları nisbe· 
tinde aralarında taksim edeceklerdir. 
Devlet Deniz yoları vapurları, tonaj 
yekUnu, hususi vapurlardan biraz faz 
ladır. Taksimde uyu~ulam&Zsa, hu 
işi de Ve..lcal"t halledecektir. 



l-1-ı. •pan-1 
Rökor! •. 

.ı....n ömrü her aiin biraz daha lu
aahyor. 

Sinirler bozulmuıtur. Bünyeler kuv
vetini kaybetmiıtir ve beyinlerin id! 
rik kabiliyeti zorlana zorlana muva
-•İni kaçırmıya batlamıtbr• 

Ba inhililde nelerin teairi var. 
Nelerin yok kil 

Medeni bayabn her adımı, her keı
fi inaanın ömrünü çalryor. Dünyanın 
umumi utıraplan bile fertlerin etine 
ve kemiğine kıymıya batladı. 

Spor bile artık bedeni bir idman 
olmaktan çıkıyor. Buaiinün tehlikeli 
aporlan yanmda tarihin kaydet!iği 
ferdi tecaatler, kahramanlıklar gölge
de kalıyor. 

Rökor kırmak uğrunda ne kafalar 
kınlıyor. Ne canlara kryılryor. 

Bahrinıuhiti ha'!_adan geçmek bir 
kaç yıl evvel bir mucize idi. Bugün 
baait bir posta aeferi yolunu tubn\lf'" 
tur. 

Saatte yüz elli kilometre gitmek bir 
divanelikti. Bugünün aürat rökoru 
440 kilometredir. 

Bugünkü futbol yamnda bet aene 
evvelki maç1ar cami avlusundaki top 
oyunu g ibi kalıyor. 

Sporun her tubeainde her gün bir 
rökor kırılıyor. Dünya rökorlan ba§· 
döndürücü bir aüratle yükaeliyor. De
nizde, karada, havada, denizalbnda 
inaanlar teytanlan ürkütecek maçlar 
yapıyorlar. 

Bütün bu rekabetlerin, her gün Iu
nlan rökorlann aonu ne olacak. 

Beynelmilel aporun arbk beden 
terbiyeai teklinden çıktığına ve bunun 
bir sinir, adale, zeki ve seciye reka
beti tekline girdiğine göre bu humma
b faaliyetin müntehası, 1ıir nnt nok

taaı olmaaı ihtimali yok. 

''Rökor,, rekabeti insanlan deli, di
"W'ane ediyor. 

Biz de bu kervana katıldık. Eskiden 
tembellik rökoru bizde idi. Şimdi sür' -
at, hareket rökorlan pqinde;yiz. 
Sinirlerimiz gerildi, kafalarımız rö
kor atkile doldu. 

Pupayelken gidiyoruz. 

"Rökor,, haıtalığı harpten aonra 
parlıyan gayritabii modaların batın
da geliyor. 

Artık çocuklar ve ihtiyarlar bile 
kendi aralannda kendilerine göre rö
korlar teaia ediyorlar. 

Rökor, rökor, rökor. 

lnaan ömrünün bu kadar rökora ta
hammülü var mı acaba? 

Burhan CAHJT 

Yelkenli yatla Avusturyalı 
talebe geldi 

Avuaturya profeaör ve talebesinden 
26 kitilik bir grup Onivenitöt Vep
nesia İamindeki yelkenli bir yat ile 
tehrimize gelmittir. Seyyahlar Mu
danya gibi civar limanları da ziyaret 
ebnitlerdir. 

1 KDçUk haberler 1 
• Buna Evkaf müdürü Faik Bey 

tehrlmiz Evkaf mubaaebeciliğine ta
yin edilmiı ve gelerek vazifeaine bat 
lamııtır. 

"' Kadro harici bırakılacak cam.ile
rin taanifine devaııı edilmektedir. 
Tasfiye temmuz nihayetinde bitecek
tir. Bunada camilerin taanifi bitmit, 
180 camiden 50 ıi bırakılmııtır. 

* Harp malulleri cemiyetinden ay
rılan ikinci bir grup latiklal barbi 
mah111eri namile bir cemiyet tqkil et -
mitler ve müoaadeıini vilayetten al
mıılardır. 

• Himayeietfal anneler birliği ta
rahndan 25 gebe anneye 25 lobuoa ta
kımı verilmiştir. 

1 BO R SA 1 
<it Bankasından alınan cetveldir) 

7 AGUSTOS 1933 
Ak tam Fi atları 

lıtikrazlar Tabvilit 
1 ıtikras dahili 97,50 Elektrik ~-

1933 lıtikrau 95.- TramT•7 ~ 

Şark d. yollan 2.40 Ta...ı ~ 

D , MaYahbide 54.- Rlbhnı 18,20 
Gümriikler 8,25 Anadolu 1 46.85 
Saydi mahi &,60 

ili 46,15 Baidat J0.25 n 

T, aelı-11'• 10 Mümeaail 58.35 

ESHAM 

ı, u...ı. ... Na- Telefon 14,50 
il) • 9,SO Bomonti 21,-

" " Hamiline 9,55 Terkoa 27,75 

• ,. Mii .. •i• 102 ~menlo ]2.60 

Tram••J' 50 tiat day. 20.-
A-dolu Hi.ıı• 26,80 Şark day. 1,55 

R•ji 3,60 IW7a 2,75 
ş; •. laarb• 15,25 Şarlr m. 9C&a 2,90 

Ç I!. K FlATLARI 
p arı. 12,05 ! Prai 15,9225 
Loadra 700 Vi7a1ta 4,28 

Niı7ork 114,50 Madrit 5,64,75 
M ilaao 8,9850 B...U. J,9775 

Brükoel 3.38,25 Viyana 4.22.50 
A .;- 8,27,50 P .. ta 3,85,25 
Cene.-r• 2,44 Bıelsrat 34,79 

So fi• 67,77 Bil< ... 79,54 
A m•terdam 1,17,12 1·2 Moako-.a 1085 

NUKUT (Sabt) 
ıc: ... , Xuruı -- -

20 f. Frana1~ 167 1 Şiılin, AY. 25.-
1 l•ter1in 704 l Peceta 15.-
1 Dolar ıss 1 Mark 50.-

20 Liret 219 1 Zeloti. 24.-

20 f. S.lpka 116 20 Le7 0.23 

20 Drahmi 25 20 Dinar 55.-
20 l. laYİçre 818 1 Çerno'9<ae -.-
20 L .... a 0.25 1 Altın 927 

21 Kur. Cek 116 ı JVl41!cidiye 0 • .:.1 

l Flor in 84.- Bankrot 2,46 

.~. l ; 

Ekono•I 

Tütün vaziyeti 
Son on beş günlük tütün 

piyasası ne halde? 
Son 15 gün zarfında memleketimizin 

tütün piyaoa vaziyeti 8§8ğıda göoteril
miıtir: 

Ege mmtaka11:. 1932 aeneai mahsulün
den muhtelif tüccar tarafından Muğla' -
da 7518, Fetbiye'de 1766 kilo zürra ma
b tütün .. tıbmttır. Fiatlar 40 - 50 ku
rut araaındadır. 

Samaun mıntakaıı: Nef•i Samaun'dan 
15 gün içinde 932 mahıulünde ve zürra 
malından tüccar ve kumpanyalar tara
fından 59 bin, Bafra'dan 70 bin, Alaçam 
dan 20 bin kilo tütün sablmıştır. Fiat
lar 25 • 185 kurut arasındadır. lnhioarlar 
idareoi de bu havalide tütün almıya de
vam etmektedir. Her üç maballlen oon 
15 günde satın alınan tütün miktan 80 
bin kiloyu geçmiıtir. Zürra memnundur. 

1_932 zürra tütünlerinden henüz satıl
rnıyan miktar Samıun'da 100 bin, Baf
ra'da 120 bin, Alaçam'da 30 bin kilodur. 
Bunlann da bu ay satılması kuvvetle ü
mit edilmektedir. 

Diğer mıntakalar: Memleketin diğer 

mıntakalarında 1932 mahıulünden evaaf 
itibarile düşkün ve miktan pek mahdut 
bulunan tütünlerde kilosu 20 - 60 ku
ruta kadar peyderpey alınınaktadır. 

Sandık mı, çuval mı? 
Eıkişehir mebuau Emin B. İn fındığın 

oandıklarda ihracı için lktıoat Vekil eti
ne vi.ki olan müracaatı üzerine bu buıuı· 
ta Ordu, Giresun ve Trabzon Ticaret O
dalarının fikirleri alınmııtır. Bu fikre 

aleyhtar olanlar, çuvallar için filhakika 
harice bir hayli paramız gidiyorsa da, 
ayni çuvallann bu sefer fındık fiatile 
gene harice satıldığını ileri sürmektedir
ler. iki tarafın mütalealan tetkik edil
mektedir. 

Yeni şirketler 
Temmuz zarfında şehrimizde 30 yeni 

ıirket teşekkül etınit, 25 tirket feshedil
miş ve 8 tirket te terki ticaret eylem.it
tir. 

Lonca tohumları 
Macariıtan'a ithal edilecek lonca to

humlanndan kaliteleri iyi olmıyanlann 
yeıile boyanmıı halde ithaline müsaade 
edilmeıi tekarrür etıniıtir. 

Bizde bambu kamısı 
' Mlenıleketimizin nerelerinde bambu 

kamıtı yetitlirilebileceği hakkında yapı
lan tetkikat neticeainde, tarki Karadeni" 
ve bilhasaa Rize'de yetiıtirileceği a n ' j 
tılınıtbr. 1 

Yeni ofis teşkilatı 
ihracat ofiıinin Ankara'ya nakli ile 

fl'hrimizde tütün, lzmir'de üzüm incir, 
Trabzonda fındık ofiıleri kurulması ve 
memleketin yeni iktısadi -ntakalara ay
nlma11 işlerinin lktıoat Vekili ~ Bf. 
nin aYdetinden aonra kat'i neticelere bağ 
!anacağı anlatılmakta.;.r. 

Vekil Bf. nin 15 güne kadar avdeti 
muhtemel görülmektedir. 

Yeni fındık rekoltesi 
Memleketimizin 1933 fındık rekolteıi 

810 bin kantar olarak teobit edilmiıtir. 
Bu yekundan muhtelif mıntakalara 

tu miktarlar isabet elınektedir: 
Trabzon mıntaka11 

Rize 
Of 
Sürmen• 
Trabzon 
Yomra 
Vakhkebiı 

Yekiln 
Gireouıi mmtakau 

Gireaun 
Tirebolu 
Görele 

Yekli ... 
Ordu mıntakası 

Ordu 
Un ye 
Fatıa 

YekUn 
Akçqehiı 

Hayvan panayırı 

Kantar 
20,000 
15,000 
40,000 
40,000 
50,000 
30,000 

195.000 

375,000 
45,000 
60,000 

480,000 

90,000 
23,000 
8,000 

121,000 
14,000 

Devrek'te 3 gün devam etmek üzere 
eyHilde bir hayvan panayın kurulacak
tır. 

Bu seneki tütün zeriyatı 
Memleketimizin 1933 senesi tütün ze

riyat ııalıa11 580,329 dönüm olarak teo
bit edilmiıtir. Bu miktara göre, tütün 
ekilen arazide geçen seneye niobctle 
300,584 dönüm, yani % 110 tezayijt var
dır. Dönüm batına ıenelik vaoati rand
man 60 kilo heaap ediliroe 1933 ıeneoi 
tütün istibıalabnm 40 milyon kiloya ba
liğ olacaiı tahmin edilmektedir. 

Şark panayırı 
BARI, 7 (A.A.) - Dördüncü fark 

panayın altı eylwde açılacaktır. Bu 
sergi beynelmilel büyük bir pazar ma 
hiyetinde olacakbr. 

Uzum piyasası 
Atina - Pire ticaret mümeaailliii

mizden gelen raporda üzüm piyaoaaı 
hakkında fU maliımat verilmektedir. 

Son günlerde üzüm piyasasında ye 
ni mahoul üzümlerin fiyatlannda yük 
oelme temayülleri görülmüttür. Sabcı 
ar ihtiyatkarane hareket ediyorlar ve 
az sabt yapıyorlar. Hari<;teki alıcılar 
da ayni ihtiyatkarlığı göıtermektedir 
ler. Bunlar yeni mahsul üzümlerin 
peronoporos ha&talığmdan hakikaten 
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HABERLERi 

Vll8yette 

Galatasaray işi ---Meni muhakeme kararı 
tasdika gönderilecek 

Calataoaray lioeıi eoki müdürü Fet
hi Bey hakkında meni muhakeme ka
rarı aldığını yazmıtbk. Müfettiı rapor 
lannda da Fethi Beyin mucibi muaba 
za bir ciheti görülmemiıtir. Mevzuu 
bahiı itler de eaaaen mübayaa, inta- • 
at, deppoy muamelabna aittir. Mü
dürlüğün baılıca vazifeıi ise tedriıa
tı kontroldan ibarettir ki, idare he
yeti de tetkikabnda bu cihetleri göz 
önünde bulundurmuftur. Meni muha
keme kararları uoulen taodik için dev 
let ıuraaına gönderilecektir. Lüzumu 
muhakeme karan verilenlere bugün 
tebligat yapılacakbr. 

Ancak bunlar karara itiraz ede
ceklerse bu kısım da Devlet fUraaına 
gönderilecektir. 

Maluller işi 
Bir kıaı~ malUI gaziler Vilayete 

müracaatla ıimdiki idare heyetinden 
tikayet etmitler ve kongrenin toplan
masına müsaade iatemişlerdi. Vili.
yet iti tetkik ebnittir. Bunlann mah
kemeden karar almalan lazım geldiği 
kendilerine bildirilınitEir. 

Tahsil müfettişlikleri 
14 Eylwden it ibaren tahıil müfet

titlikleri ibda& edilmektedir. Bu def
terdarlıklara bildirilmittir. Tahail me 
murları da takviye edilecek, ehil me
murlar alınacakbr. Şimdikiler araom
da yükaek veya lise tahıili görmemiı 
olanlar Afağı memurluklara naldolu

nacaklardır. 

Seyyah geldi 
Dün Romania vapuru ile Kösten

ceden şehrimize 100 kadar aeyyah gel 
mittir. 

Esnaf mecmua çıkarıyor 
Eınaf cemiyetleri tarafından timdilik 

15 günde bir (Cemiyetler Birliği) diye 
bir müıterek mecmua n"!ri eoao itibari
le tekarrür etıniştir. 

-'()---

Bulunmuş eşya 
Polis ikinci şube müdüriyeti bir 

albn saat ve kordon, Adalar polis 

merkezi bir albn bilezik, ve betin
ci tube müdiriyeti bir teneke dolu• 
su yağ bulmuştur. Sahipleri polia 
ikinci şube mtidiriyetine müracaat 
ederek eşyalarını alabilirler. 

Mahkemelerde 

M•arlfte 

Lisan muallimliği 
Bir ay devam eden kurslar 

bugün bitiyor 
Lise ve orta metkepleri lioan mual

limleri için Erkek Muallim mektebin
de açılan kunlar buaiin bitınektedir. 
Kuralar bir ay devam etmiı ve evvela 
nazari, oonra pratik dersler göıteril
miıtir. 325 lioan muallimi buraya devam 
ederek lioan tedrisat uıulü öğreıımiıtir. 
Kuralan idare eden Dr. Taucett'in 
bizzat İ.Jlduğu uaul çok muvafık gö
rüldüğünden mekteplerimizde bade
ma bu usulün tatbikı kararlaıtırılmıt
tır. Bugün kuroa devam eden muallim 
]ere derecelerine göre bir vesika veri· 
lecektir. Vsika almamı§ olan hocalar, 
lise ve orta mekteplerde badema ec
nebi liaan muallimliği yapamıyacak
lardır. Kurslar geleeek ıene yaz tati- : 
tinde de açılacak ve bu sene taırada
ki fransızca muallimleri İçin ihtiyari 
olan luıım, gelecek sene mecburi ola
cakbr. Kurslar müıbet netice vermit
tir. Maarif Vekaleti önümüzdeki aene 
lioe ve orta mekteplerde de ıslahat ya 
pacak, bilhassa lisan tedrisab aılu bir 
zabtu rabıt albna alınacaktır. Oni
veraiteye bir ecnebi lioanını çok iyi 
bilen talebe yetiıtirmek r,1atlup oldu
ğundan lise tahsilinde, U sene, bir ec
nebi lioanile bibakkin öğretilecektir. 

Tedrisata bir ay evvel 
başlanacak 

Bu aene liae ve orta mekteplerde 
tedriaata bir ay evvel baılanacaktır. 
Buna oebep tedrisatın oene ortaamda 
muhtelif tahsilleri sekteye uğrayarak, 
dero mukarrerab programlarının iyi
ce tamamalanamamaııdır. Bu aene 
deralere 11 Eylulde baılanacaktır. 
Talebe kayıt ve kabulüne, eski tale
benin yeniden kaydedilmesin .bu ayın 
on betinde baılanacakbr. Bakalorya, 
ve diğer sınıflann ikmal imtibanlan
na eylulün birinci aiinü baılanacak 
ve hu hafta devam edecektir. 

F abrikaiann kullandık-. 
lan ham madde 

lktısat Vekaleti umum sanayi 
müdürü Recai Bey birkaç ııfuıe 
kadar Ankaradan şehrimize gele
cektir. Recai Bey burada fabrika
ların muafiyetleri meselesini tek

rpr tetkik edecektir. 
Şimdiye kadar bütün fabrika· 

l!kr, bir sene içinde ne kadar, ham 
.. allde kullandıklarım bir cetvel 
Halinde sanayi müdüriyetine bildi 
receklerdir. 

Limon davası karara kaldı 
Maznunların vekilleri dünkü son 

yaptılar celsede müdafaalarını 
Limon kralı Diyamancl Ef. ve rüfe

kaoının 8 inci ibtioaı mabkemeoinde dün 
muhakemelerine devam edilmittir. Ge
çen celsede, iddia makamı, Diyamandi, 
Argiri ve ıMiçakiı El. leri limon kaçak
çılığı yaptıklan anlaııldığuıdaiı 1918 N. 
lı kanunun 27 inci maddesi mucibince 
tecziyelerini istemit, Iıakim de tahliye 
taleplerini reddetıniıti. 

Dünkü celıede maznun vekilleri Ra
miz ve Ferit B. ler tarafından müdafaa
lar yapılmııtır. Müdafaalar meyanıııda 
marka ve nuınaralann beyannameleri 
yazılmamı§ bulunması kaçakçılık mak
ıadma delalet edemiyeceği, bir malın 
kaçırılabilmeoi için o malın ıabibinin eli
"9 ı:eçmeai icap edeceği, halbuki mev
zuubaha limonlann Diyamandi Ef. nin e
line geçmiş olmadığı, bunlann vapurdan 
Liman şirketi mavnalanna alınarak bek
leme yerinde, sonra da gümrük ıalonu 
önüne götürüldüğü, mal müvekki1inin &e 

line g""meden kaçakçılığa hükmedilemi
yeceği oöylenmittir. 

Avukatlar, Diyamandi Ef. ve rüfekaoı
mn kollektif şirketi'nin, 1918 N. 1ı kanu
nun 27 inci maddeainde yazılı kaçakçı
lık makıadile vücude getirilmiş bir teıek 
kül addedilemiyeceğini de ıöylemitler ve 
müvekkillerinin beraetini istemiılerdir. 

Mahkeme, CL>marteoi gÜnü karannı tef
him edecektir. 

Afyon kaçakçısı 
Afyon kaçakçılığı ile maznun Madam 

Elefterya ve arkadatlanrun dün 8 inci 
ihtiıaı mahkemeıinde muhakemeleri ya
pılmıı, Elefterya 8 ay hapıe 133 lira pa
ra cezaıına kabili temyiz olmak üzere 
ıaalıkiim olmuıtur. Murat Ye Artak be
raet etınitlerdir. 

Rumelihanı cinayeJi 
Beyoğlunda Rumeli çartıamda pa

raıma tamah ederek Madam Anton-

zarar gönnüt olduklarına ,inannıağa 
batlamıt bulunmakla berab• fiyatla
rın inmeıi korkuıile mübayaat yap
maktan çekinmektedirler. 

lngiltereden gelen maliımata göre, 
oradaki alıcılar Avusturalya üzümle
rine daha çok ehemmiyet veriyorlar. 
Bu memleket üzümcüleri, fiyat buıu 
sunda da müıaittirler. Oldukça iyi 
cins Avusturalya üzümü üzerine 31 
şilinden muameleler yapılmıtlır. 

yayı öldiQmekten ıuçlu Sokratla bu 
cinayeti haber vermemekten suçlu Todo
rinin muhakem.elerine dün devam e
dilmiıtir. Dünkü muhakemede mada
mın oğlu ile poliı müfettiti Ziya, ve 
merkez memuru Kamüran beyler f&• 
hit olarak dinlenmiılerdir. Bu tahit
ler Sokrabn müddei umumi huzurun
daki itirafını anlatmıılardır. Muha
keme Madam Sofya ve Mel. Eva ia
minde daha iki §Abidin celbi için 14 
ağuıtooa hırakılmııtır. 

Kadriye H. - Hikmet Bey 
Kadriye Hanımla Hikmet Bey ara

aındaki vazife eanasmda tahkir da
vasına yann ikinci ceza mahkemeain
de bakılacakbr. 

Bir cinayet davası 
Çatalcada Tepecik köyü civannda 

ıosa intaabnda çalıtan arabacı Tev
fiki öldüren yol çavuıu Salibin muba. 
kemeaine dün devam edilmit, iddia 
makamı tebevvüren adam öldürmek 
fiilinden dolayı ceza veribneıini iıte
mittir. Muhakeme karar tefhimi için 
10 eylule bıralulmıştır. 

Neşriyat davaları 
Son Poata gazeteoinde "ittihat ve 

Terakki naııl doidu. naaıl öldü?" 
iıimli tefrikadan dolayı açılan haka
retiuniz neıriyat davasına dün ikinci 
ceza mahkemeıinde devam edilmiştir. 
Dün gelen ıahitler bu huıusta bir ıey 
bilmediklerini oöylemitlerdir. Bundan 
aonra iddia ve müdafaa yapılmıt, 
Son Poata vekili beraat karan veril
meıi talebinde bulunmutbır. Mnha
keme karar tefhimi için perıembe gü 
nüne bıralulmııbr. 

Bir tashih 
l.ebon paıtahanesi oahibinden aldı

ğonız bir mektupta deniyor ki: 
(Karakaş Yorgi Yunaniıtana jade 

edilecek mi?) aerlevhaaı afbndaki 
fıkrada mezkür Y orginin elyevm Le
bon pastahanesinde garsonlukla ça
lıımakta olduğu yazılmıt iıe de mez
kur Karakaı Y orginin biç bir vakit 
,.e biç bir veçhile paotabanemizde iı
tihdam edilmemi§ olduğu cihetle key 
fiyetin tashih buyrulmaaım rica ede
rjm!' 

8aledlyede 

İnşaat istatistiği 
Aparhman inşaab her 

sene daha arbyor 
lıtanbul belediyesi, yeni bir yapı 

iatatiotiği neıretmİ§tir. Bu iatatiotiğe 
söre aon seneler için en fazla İn§&at 
929 seneaindedir. 926 oeneoinde latan 
bulda 5577, 927 de 5553, 928 de 
5115, 929 da 5547, 930 da 4110, 931 
de 5128 bina yapılmıtbr. Bunlar ara
aından 926 da yapılanlann 340 i, 927 
dekilerin 322 ai 928 de yapılanlann 
285 i, 929 da 398 i 930 da 510 u 931 
de SOR i evdir. Apartıman İn§aabncla 
da İeneden aeneye tezayüt vardır: 
926 da J.tanbulda yalnız 9 aparb
man yapıldığı halde 927 de 33, 928 de 
61, 929 da 63, 930 da 121, 931 de 
224 apartıman yapılmıfbr. 

Oktruva yerine alelhesap para 
Oktruvamn ilgaaı üzerine belediye

lerin eksilen varidabm korumak mak
.. dile gümrüklere giren qyanm süm
rük resmine belediye hiueai olarak mu 
ayyen bir zam yapılmıtb. lotanbul be
lediyeoi, dün bu zamdan ilk olarak 
hiııaeaini ahnııbr. Yalnız bu para alel
beoap verilmittir. Oktruva resmini 
kal'fılayıp kaqılayamayacağı müte
baki taklitler almdıktan aonra tetkik 
edilecek "e varidatta ekıildik olup ol 
madığı bu tetkikat neticeainde anla
tılacaktır .• 

Bütçeleri açık olan belediyelıır 
Teırinievvelin on betinde Ankara

da toplanacak olan belediyeler kon
greainde beledjyelerin bütçelerinde 
oktruva resmini• ilgau dolayıaile hu
sule gelen açıldarm kapatılma11 çareleri 
arinacağı yazılmıfb. . 

Ankaradan alınan • haberlere göre 
kongrede bütçelerinde en fazla açık 
olan lııtanbul, lzmir ve Ankara bele
diyelerine günırülderdeki belediyeler 
biueıi tabailabndan verilmekte olan 
mikdann iki miıli verilmesi keyfiyeti 
derpit olunacakbr. 

Babaeski paırayırı 
12 Ağuatoata Babaeıki belediyeıi

nin hayvan ve emtia panayın açıla
caktır. Hayvan panayırı 3, emtia pa
nayırı 4 aiin devam edecektir. Baba
eaki belediyeai, panayıra arzu eden
lerin ittirakini latanbul belediyeıin
den rica ebni~tir. 

Bozuk ekmek ve sütler 
Belediye tarafından yapılan muhte 

lif teftişler neticeainde abnan mubte 
lif gıda nümuneleri kimyabanece tah 
lil edilmit ve en zi)'ade ekmek ve ıüt 
lerin bozuk ve hileli olduğu anatılmıt 
ekmek ve aüt aatqmm daha büyük bir 
dikkate tehit ve mürakebeoi kararla1-
bnlmıtbr. 

Pollat• 

Esrarengiz 
Bir şey yok 
Aile bahçesindeki hadi

senin aslı nedir? 
Dünkü bir aktam gazeteai Divan

yolunda aile hahçeıi ismini tatıyan 
bahçede "eararengi:ı görülen bir vak'a 
olduğunu" iki ailab patladığını, iki ki 
tinin yaralandığını ve bunlardan Nu
rinin haıtahanede öldüğünü yazıyor
du. Aldığımız ma!Uınata göre ortada 
bu "esrarengiz" ve faili bulunmıyan 

ve bele ölümle nihayet bulan bir vak'a 
yoktıır. Oıküdarda Hacıtembel ma
halleıinde oturan Servet Bey oğlu 20 
yaılannda Nuri efendi pazar gecesi 
yamnda akrabaomdan olan .Ali Rıza 
Beyle birlikte Aile bahçesin.e gitmi1-
tir. Nuri Efendi bir az içıniftir. Sar
botlukla tahancaımı çıkarmıt ve ıil
mek isterken patlamışbr. Çıkan kur
ıun kendisini deriıini sıyırmak aure
tile hafifçe yaraladıktan aonra Ali Rı
za efendiyi de hafifçe kolundan ya
ralaııııştır. Ortada l>!en yoktur. Nuri 
de yann hastahaneden çıkacaktır. Ha 
diae ·bundan ibarettir. 

Otobus· kazası 
Dün öğleden aonra Büyükçekmece 

ile Küçükçekmece araımda Harami
dere civannda bir otobüı kazaaı olmut 
tur. Sabri efendinin aahip ve Edirneli 
toför Mehmet Efendi lotanbuldan 18 
yolcu alarak Edirneye hareket etıni1-
tir. Haramidere civanna gelince oto
büoün direkıiyonu kınlmıt ve otomo
bil devriJmittir. 

Yolcular araamda iki kadın hafif 
surette yaralanmııtır. Vak'ayı haber 
alan Sıhhiye müdüriyeti uhhi imda\ 
otomobili ile doktor ve haıta hakıcı
lan kaza yerine ıröndermİ§tir. Kaza
zedelerin ilk tedaviıi yapılınıtbr. 

Tramvaya binerken .. 
Heybeliada'da oturan 60 yqmda Pet

ro oğlu Yanak; Fındıklı'da gitmekte olan 
tramvaya binmek iıterken düımüı ,.. 
yaralanmııtır. 

Hırsız 
Karagümrük'te oturan komiıyoncu 

Faik Efendinin evine giren hınız Rifat 
yakalanmlJbr. 

Sarhoşluk 
Fener de Nikola, Y orgi ve arkadaşları 
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. Dostların büyümesi 
Ben evvelce yalnı"' aakalımın büyü

meainden tikiyet ederdim. Her aiin b 
r&f etmeye mecbur oluyorum diye) 
Birkaç zamandır Mk•lımdan bqka 
doıtlarımın da büyimeaini iatemiyo
rum. Çünkü doatluğumuzu kaybedi
yoruz. Sebebini izah edeyim. Doıtla
nmız büyük adar,ı oldular, büyük bir 
makam ihraz ettiler mi naaıl o maka
mın kendine mahauı maaıı, tabaiıatı, 
aali.hiyetleri vara bir de muayyen 
doatlan var. Bn makam doatlan a§a
iı yukarı muayyen tiplerdir~ 

Yeni bir adam ba eski makam" 
geçince tabii eaki doatlan az çok ken 
diaini ihata etmek iatiyorlar. Ukin 
makamın doatlan olanlar ne yapıp ya 
pıp bu eski doatlan alargaya alıyor
lıo.r ve kendileri eski makamın yeni 
sahibinin doatu oluyorlar... Bu ma
kam doatları, yeni adamın eıki dost
lanm kötülemek için, ellerinden ge
leni yapbklarmdan, inaan böylece bir 
vakitler pek aevdiii arkadatmı za)"i 
ediyor. Eğer her §eye rağmen gene 
eaki doıtluğa güvenip bir aiin onun 
yanma gitseniz ıize: 

- Acaba benden ne iıteyecek? di 
ye aoraİı gözlerle bakıyor. Bir ıey iı
teraeniz derhal red cevabı alıyorau
nuz, istemezseniz büsbütün ıüphele
Diyor. 

- Acaba neden geldi?. diye kut· 
kulanryor. Ve yavaı ya•at o eski dost 
luk sönüyor. 

Bunun İçindir ki; doıtlarımın bu
yük adam olmasını Utemİyt>rum . 

Sergiyi gezenler! 
Geçende ben de yerli mallar oerai

aine girdim. Artık üat tarafını b ilm i
yorum. Bir inaan akmbu beni kapb 
ve ister iıtemez bir talmn koridorlar
dan geçirdikten aonra bir kapıdan dı
tan atb. Ben bunun adına "gezdim!" 
dedim. Herkes te tıpkı benim gibi ge 
ziyord.u ... Erteai sün ~gazetelerde oku .. 
dum: -

·•Dün yerli mallar aergiıini 42613 
kiti gezmiıtir." Aklıma geldi ve ıor
dum: 

- A mübarek adam! o inaan yu-
mağını naaıl ayırdın da ıaydın? 

Nasrettin Hocaya sonnu§lar: 
- Dünyanın ortası neresidir?. 
Hemen cevap vennit: 
- Şu durduğum nokta! 
- Ne maliım? diye tereddüt eden• 

!ere: 
- lnamnazoan ölç 1 demİf .• 
Şimdi ben de bu 42613 adedine iti

raz e~: 
- lnanmazoan aay! diyecekler .• 

Kimi, naııl, nerede? -
FEl.EK 

Tayyare bayramı 
Bu seneki merasim için 
proğram hazırlanıyor 

Tayyare cem.İyeti, 30 ağuıtoı 933 Za• 
fer ve Tayyare Bayramını parlak bir ıu
rette teait etmek için hazırlıklarına de
vam etmektedir 

Bayram günü yapılacak merasim ge
çiıine ait program Kolorduca tanzim o
lunmaktadır. 

Tayyare cemiyeti bu meraıime bir 
tayyare timoalile ittirak edecek ve bu 
timsalin etrafındaki küçük hanımlar ta. 
rafından tebriknameler ve tayyare mo- 1 
delleri ablacakbr. 

Bayram günü Tayyare Cemiyetinin za, 
rif rozetleri dağıtılacak ve o gece Beyoi 
lu. Oıküdar ve Kadıköy mıntakalannda 
muhtelif maballorde Tayyare Cemiyeti 
menfaatine müsamereler yapdacaktır. 

Vç yeni tayyare 

latanbul balkııun kıymetli teberruatile 
bu ıene aabn alınmıt olan üç tayyareye 
<Bqiktat), (Küçiikpazar), (Bakırköy) 
iıiıııaleri takılacakbr. 

!lu makıatla Tayyare Bayramı günü 
Yeıilköy tayyare meydanında büyük me
rasim yiıpılacak ve meraaimin nihayetin
de tayyarelerimiz uçarak lstanbul halkı· 
na tebrilmameler atacaklardır. 

Şimdiye kadar Iatanbul namına alın
mıt olan dokuz tayyare ile beraber h
tanbul bava filosu bu ıene on iki tayya
reye baliğ olmuştur. 

Haılmnızın Tayyare Cemiyetine gös
termekte olduğu kıymetli yardım ve ala. 
ka oayesinde htanbul bava filoıuna ge
lecek aene daha dört h"f tayyare ilave 
edileceğini kuvvetle ümit ediyoruz. 
.. -

sarhot olup nara attıklarından y~lan
mıılardır. 

Denize duştu 
lzınit'e lfİden el t-uz» vapuruna 

binmek iıtiyen yüzba§ı Rıza Beyin kızı 
Muazzez Hamm denize düımüt iıe de 
kurtanlmı§br. 

Yangın 
Samatya'da Haeayvat maballeainde 12 

numaralı Cemalın evinden yangın çık

mıt ioe de oöndürülmüttür. 

Hamala çarptı 
3771 nmnaralı toför Yalnıp Efendinin 

ldareoindeici kamyon, laıunal Huan'a 
çarpanık yaralamııtır. 

Tavcı kumpanyası yakalandı 
Y enicami civannda Seher iominde 

bir kadınla Osman ve Ahmet iaimle
rinde iki erkekten mürekkep bir tav
cı kumpanyaa~ yakalanmıtbr• Bunlar 
dan Seher eline aahte bir albn yüzük 
veya bilezik alıp Y enieami avlıuunda 
dolatmakta ve bir adam yakalayınca 
ekmeksiz kaldığı için bileziğini ucuz• 
ea aatınak istediğini aöyleyip ve pa• 
: arlığa giriımekte, bu ıırada Oıman 
ve Ahmet le gelip tavcılık yapmakta• 
dırlar. Oç dolandırıcı Adliyeye teslim 
edilmitlir. 

\. 
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Avrupa tetkikleri ) 
Sofya'da. gördüklerim 

Sofya belediyesinin fC'hrİ güzelleı
.trıneğe matuf bulunan himmet ve 
gayretinden, belediye binasına hiç bir 
hisse dÜ§memiıtir. 

Bizim de bir lmnn tehirlerimizin 
büyüklüğüne ve güzelliğine, mevkii· 
nin ehemmiyetine uymıyacak kadar 
küçük ve hatta harap Belediye bina
ları olduğu gibi Sofy...ra, cOğlan ever• 
dim, kız çıkardım» diyen eski aileler 
gibi, çocuklarına yeni yelli köıkler 
konaklar yaptığı halde, kendisini u• 
nutınuf münzevi bir halde küçük bir 
sokak içinde 81kıfıp kalmııtır. 

Bununla beraber bu vaziyet, bina
nın içindeki canlılık ve çahıma kud
retini sarımamaktada. Yirmi dört kısma 
ayrılmq olan Belediye itlerini çeviren 
beı muavinlik belediye meclisi azasın 
dan olması kendilerine ayrıca bir kuv 
vet vermekte, iti benimsemekte baı• 
kaca bir salahiyet menbaı gibi görü
nülmektedir. 

. --
ve salahiyetlerin aynıdır, yalnız poliı 
ve Ewyet iılerinde fark vardır. Bu
rada polis ve Emniyet için memleket 
aynca dört mıntakaya ayrılmııtır. 
Baıka memleketlerde vilayet denilen 
bu sancaklara (okrik) diyorlar. Bun 
larm sayısı 16 dır. Bunlar da Okoliya 
denilen 84 kazaya aynlmııtır. Bıın
dan sonra 2552 köy belediyesi tak
simatı vardır. 

Sancak mutasarrıfları belediye büt
çelerini tasdik ederken sancak mecli
sini, yani bizim tabirimizle viliyet 
umumi meclisinin reyini aladı. Fakat 
bu meclisler vilayet hususi idaresi 
teıkilatı 1 temmuz 933 tarihinden i
tibaren lağvedilmiıtir. (Sancak bütçe
leri Dahiliye Vekili tarafından tasdik 
edilir idi.) 

MiLLiYET SAl.l 8 ACUSTOS 1933 

~11-!!'"it_'.,:. .• 1 RADYO 1 
:.:: OG UTLERJ ...__B-ug_ü_n-kiı-. -pr-oğr-am _ _. 

Vücut sıhhati, fikir 
sıhhati .. 

Vüc.ut sıhhatinin fikir sıhhat ve 
seli.mti Üzerine tesiri olduğu gibi ke 
derli veya sevinçli haberlerin ruhu
muz üzerinde uyandırdığı aksi tesir
lerden ayni suretle cüvudümüzün de 
müteessir olduğu maliimdur. 

Her hangi bir hastalığa tutuldu
ğunuz vakit vücudünüzün bütün kuv
vetleri ona karşı durınak için meı
ğul bulunur. Bu kuvvetlerin her tür
lü gayret ve uğraımalarma rağmen 
hastalık savleti pek şiddetli olunca 
çaresiz yatağa girer ve günlerce bel· 
ki de haftalarca yemekten mahrum 
kalır ve tekrar eski sıhhat haline dö
nünceye kadar aylarca zaman geçer. 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. -
18,30 F raa•ız:ca der• (lterlemit o1anl•ra). 
19 Mahmure Handan. Hanım (Su.) . 
19,45 Saz Nih.al Tnofik Hanım 
20,30 Eftalya H. Sadi Bey Ye arkadaılan 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajan••, Boraa haberi •• saat a1arı 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 
18, : Salon orkestrası* 
18,45: Alaturka aaz. 
19,45: Danı musikisi. 
20,15: Ajana haberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. ' 
21,05: HAik konseri. 22115: Koner~n 
23,05: Dan• muıikisi. 

BUDAPEŞTE. 550 m. 

devamı. 

21: Bir nakil. 22,55: Sis;an mu•ikiıi. 23,25: O
pera orkestrası. 

ViYANA, 518 m. 
20: Senfonik konser. 21,35: izci neıriyab Ye 
musikile temsili. 23,SS: Pli.k ile dan• parçaları. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21: Haberler. - Pl&k. 2205: (küçük Maral) 
ismindeki Ma•caniyi'nin operesi.. 

PRAG, 488 m. 
20,10: Şrammel musikİ•İ. 21,05: Şarkılar. 21,25 
Ziter aletini.le kuator lı.onser. 21,50: Pl&k. 22, 
05: Promenat konseri. 23L20: Çek e•ct'lerindeo , 
dan& muaikisi,. 

Rusyaya gönderilec~k~ 
Stajyerler hakkında 

Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Rusyada mektep ve fabrika! ard;. az~mi bir sene staj gördükten 

sonra Kayseri' de kurul_acak mensu cat F abrikasınm iplik, dokuma, 
boya ve apre tuhelerinde usta ve usta muavini olarak istihdam edil
mek üzre Rusyaya talebe gönderile_cektir, 

Aşağıda yazılı şartları ve vesaiki haiz olanların isim ve adresleri 
ve üç kıt'a fotoğraflarilı: beraber bankamız, pamuklu şubesine niha
yet Ağustosun 15 ine kadar .müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bu hususta şimdiye kadar iktis at vekii.letine ve bankamıza müra· 
caal etmiş olanların müracaatları nazarı itibare alınabilmek için atide 

ki vesaiki derhal ikmal edip gönde rmeleri lüzumu tebliğ olunur. 
1 - Türk olmak, 
2 - Sanayi veya mümasil mektep mezunu olmak veya fabrikalar 

da çalışmış bulunmak. 
3 - Askerlik hizmetini yapm lf olmak. 
4 - Tahsiline ve bulunduğu hizmetlere ve kazancına ait kendi 

el yazisile tercümei hali (lisan bilip bilmediği) 
5 -Tahsiline ve çalıştığı fabı-ikalardaki hizmetine ait tahadebıa 

me veya tasdikname suretleri, 
6 - Fabrikada çalı~abileceği ne dair sıhhat raporu, 

7 - Hakkında kimlerden mal jimat alınabileceği, 
Bu şeraiti haiz olupta stajiyer !iğe seçilenlerden avdetlerinde han 

ka e"mrinde çalışmak hususunda bir taahhübıame alınacaktır. Çünkü "Pomoınik Kmet., denilen 
belediye muavinleri belediye meclisi
nin ekseriyetle veya ittifakla meclis 
içinden seçilmiştir. Belediye meclisin
de, yaptığı işler hakkmda izahat ve
rirken, diğer arkadaılan gibi söz hakkı
na maliktir. Bir mecliste sorgu soran
ların kar§ıaında memur vaziyetinde 
bulunmak mevzubaha işin izah ve mü· 
dafaa kudretini küçültür. Sofya Be
lediyesinde böyle bir mahzur yoktur. 
Ve tarafnıdan intihap edilmiı bir va
tandaş ve onların mümeısilleri tara
fından seçilmiı bir icra uzvu .,fatile 
her muavin yaptığı itin hesabını açık
ça vermeğe hazırdır. 

Şimdi bütçeler için tetkik ve müta
lea beyanı vazifesi bizim vilayet idare 
heyeti dediğimiz mühendiı, doktor, 
maarif müfettiıi (müdür yoktur.) 
Ziraat Müdürü, baytar, mesai müfet
titi ile mal müdürlüğünden veya mu
hasebeciden mürekkep heyete veril
miıtir. 

Bütün bu müddet zarfında kanı
nızda hastalık zehiri bulunur ve bu 
zehirli kan vücudünüzün her tarafı
na gider. Bunda hiç ıüphe yoktur. 
Tabii bu zehirli kan beyııinize dahi 
gider. Beyin hücreleri bu kandan ha
sıl olduklan için her halde tabii bir 
halde olamazlar. BÜKREŞ. ~94 m. (6182) 

13: Haberler. - Plik. 14: Hafif musiki (pl~k , -------------------------------

V akia milletler arasmda idari bil
giler kongresinin temennileri içinde 
memurların intihapla yapılması muva 
fık ise de ihtisas iılerinde böyle bir in
tihap fena neticeler verebilir. /diye 
bir tavsiyesi vard.rr. 

Fakat burada muavinlerin maiye .. 
tinde, ayrıca Büro tefleri bulunduğu 
gibi ihtisasa teallük eden iıler için de 
işin cins ve nevine göre aynca birer 
mütehassıs bulundurulmaktada. Yal
mz muavin umumi sevk ve idareyi, 
belediye meclisinin verdiği direktif 
dahilinde yapmakla mükelleftir. 

Maliim olduğu üzere, Bulgaristan 
belediyeleri de gerek idari itlerde, ge
rek iktisadi çalıtmalarmda, bütün 
dünyanın kabul ettiği ıekilde muhtar 
idare usulünü tatbik etmektedirler. 

Belediye intihapları, meb'ua intihap 
kanununda seçme hak ve vazifesini 
«İntihap hak mıdır, vazife midir? 
bunu idare hulnıku müderrisleri i
zah ederler., seçilme salahiyetini haiz 
olanlar, belediyelerde de ayni vazi .. 
yettedirler, bunun için 21 ya,ını ikmal 
eden Bulgarlar Belediye intihabına iı
tirak ederler. Belediye azasına seçil
mek için otuz ya§ esas olarak kabul 
edilmiştir. Fakat orta veya yüksek 
tahsili olanlar yirıni be§ yaşında bu
lunanlar dahi belediye azası olabilir
ler. Bütün intihaplar nisbi ıeçme usu
lile yapılır ve Belediye reisleri meclis 
içinden seçilir. Köy Belediyelerinden 
8 • 12 aza, şehir Belediyelerinden 
12 - 35 aza vardır, meclislerin toplan
maları her defasında on be§ gün ol
mak Üzere senede üç defadır. 

Bulgaristan Belediye intihaplarınm 
diğer memleketlerde olmıyan bir de 
ortağı vardır. Belediye intihabına it· 
tirak için rey vermeğe gelen her va
tanda§, Mahalli maarif encümeni aza
lığı İçin de ayrıca bir kutuya reyini 
atar. Bu şekilde seçilen Maarif encÜ· 
menleri mahalli maarif bütçesini ha
zırlar ve belediye meclisine tasdik 
ettirterek bütün muallinıleri kendileri 
tayin eder. 

Belediye bütçelerine gelince: Şehir 
bütçeleri eylülde ve köy bütçeleri ikin 
ci kanunda yapılır ve 1 niıanda tatbi
ka bqlanır. Bütçeler, her yerde oldu
ğu gibi belediye idareleri hazırlatır. 

ve belediye mecliıinden geçirilir. Fa
kat belediye meclisi, bir bütçeyi üç de
fa müzakere ve münakaıa etmeğe 
mecburdur. Bütçe bu ıe!<ilde kabul 
edildikten sonra, yalnız Sofya Beledi
ye bütçesi tasdik edilmek Üzere Da
hiliye Vekaletine gönderilir. Diğer
leri şehir bütçesi olsun, köy bütçesi 
olsun tasdik edilmek üzere ıancak 
muta&arrırflığma verilir. 

Bulgaristan idari ve mülki taksimat 
olarak vilayet yerine sancak uıulü
nü tatbik etmektedir. Bununla bera
ber, bu bir ünvan meselesinden ibaret 
olup vazife ve ıalahiyetleri diğer 
memleketlerdeki Valilere ait vazife 

•• 

Bununla beraber, Sancak Beyi ida
re heyeti mütaleasına bağlı değildir. 
Bunlann mütalea ve reyleri istişari
dir. Vilayet Umumi meclisi lağvedil
meden evvel dahi belediye bütçeleri 
Üzerindeki mütalealan istitari idi. Be
lediyeler Sancak Beyi tarafından ya
pılan tadil ve tasdikten memnun de
ğillerse Dahiliye Vekaletine itiraz ede 
bilirler ve bu itiraz Şurayıdevlete ka
dar gidebilir. 

Belediyelerin mali muhtariyeti mut 
lak değildir. Evvelce vilayet umumi 
meclisleri vaziyetinde bulunan san
cak meclisleri lüzumu kadar müfettiş 
tayin eder. ve bu vasıta ile belediye 
bütçelerinin sarf şeklini mürakabe ey
lerdi. Hükmi tahsiyeti haiz ve muh
tar idareye malik olan Maarif Encü
meni bütçelerile hayvan sağlık komis
yonları bütçeleri tatbikatı da bu mü
fettiıler tarafından kontrol edilirdi. 

Sancak meclialerinin lağvı üzerine 
Dahiliye Vekaletine izafeten bu mec
lisler tarafından yapılmakta olan ma
li mürakabe sancak idarelerinde ye
niden kurulan belediyeler mali kont
rol komisyonuna verilmi§tir. Bu komiı 
yon bir Büro ıefi ile her 30 belediyeye 
bir müfettiı isabet etmek üzere lüzumu 
kadar müfettiıten mürekkeptir. 

Büro ıefinin yüksek tahsil görınÜ§ 
olması tartbr. Bu büro, sancak mec
lislerinin kendi müfettişleri vasıtasile 
belediye masrafları Üzerinde yaptığı 
teftiş vazifesini aynen yapacaktır. 
Bununla beraber bu büronun da tet
kikatı ve mötalea1arı istişari olup san .. 
cak Beyinin yapacağı icra itine hazır
lık mahiyetindedir. 

Belediye bütçesi yekunü be§ milyon 
levadan yüksek ise bu gibi belediyeler 
için Dahiliye Vekili tarafından bir 
devlet müralribi tayin edilir. Bu mü
rakibin imzası olmaksızın belediyece 
hiç bir masraf yapılamaz. 

Bu vaziyette bulunan belediyelerde, 
Reis ile devlet mürakibi arasında sarfi
yat noktasından ihhlaf çıkabilir. 

Bu takdirde Dıvanımuhasebat ha
kem vazifesini görür. 

Mali mürakabe esaslanndan olmak ı 
üzere bir de belediye tahsildar ve ka
tibinin tayini ıekli göze çarpar, ka- 1 
tiplik vazifesini de gören belediye tah 
sildarırun belediye reisi tarafından in
ha ve Sancak Beyi tarafmdan tayini 
ıarttır. Diğer memurları Belediye Rei
si tayin ve azleder. Lüzumunda tah
sildarların asli kararını Belediye ve
rir, Sancak Beyi tetkik eder, cürüm 
tahakkuk ederse azleder, suiistimalin 
den dolayı azlolunan bir tahsildarın 
on sene müddetle belediyelerde vazi
fe almaaı yasaktır. 

Azilden aonra, açık veya mazüli
yet maaıı usulü yoktur. 

Kanuni e~asa istinat etmemekle be
raber idareten alıruruş olan bir tedbi
re göre nüfusu 4 binden az olan bele
diyeler, tahsildar katip denilen bir 
memurla iktifa etmeye mecburdurlar. 
Evrak, kayit, sicil memurlan gibi vazi 
feler ihdas etınezler. 

Nüfusu 4 binden fazla belediye
ler için böyle bir tahdit yokmr. 

Mali mürakabe esaslarından en mü 
himmi de belediye bütçesi lastik edilip 
tekemmül ettikten sonra belediye meclis
leri bütçenin yalnız % S §i nisbetine ka
dar münakale icrasına mezun olup 
bunun haricinde bütçe madde ve fa. 
sıllarını değiştiremezler. 

K. NACI 

lstanbul Uni versitesi 
Mübayaat Komisyonundan: 

1 - Guraba Hastahanesi dahilinde ve civarındaki eski 
tütün deposunda yapılacak tadilat ve tamiratın şartnamesi 
aşağıdaki noktalar hariç olmak üzere aynen İpka edilmiştir. 

2 - Binanın ilmıal müddeti ikinci teşrin 1933 İptidasına 
kadar temdit edilmiştir. 

3 -Tazminatın miktarı ( 150) 
karılmıştır. 

liradan (200) liraya çı 

işte asıl ehemmiyetli ve dikkate 
şayan olan hal burada görülür. Mese 
la bir sebeple akıl hastalığından teda 
vi için hastahanede bulunp ta çıkan 
birisi entani hastalıklardan grip sal
ğıru esnasında bu hastalığa tutulsa 
bu türlü dimağları esasen bozuk kim
seler Üzerinde hastalık o gibilerini 
tekt.ar şifahaneye gönderıneğe mec
buriyet basıl edecek derecede bozğun 
luk yapar. 

ile). 18: Konser. 19,20: Devamı. 20,25: Plak 
ile Romen musikiıi. 21: T_ag:anni. 21,25: Radyo 
o:rke.straıı. 22,20: Radyo orke•traın. 

Yani ne,rlyat 

içki dUsmanı gazete 
J 

Ağustos nüshası içki düşmanlığı ve 
sağlık bil~ileri iizerine Dr. Besim Ömer 
P ş., Fahreddin Kerim, <;e".at, Ku ~si, Na
mi Beylerin yazıları ile ıntışar etb. Tav .. 
siye ederiz. 

-, ~ . "'' 
Bunun için gerek grip, penomoni, 

tifo gibi had bir hastalık ve gerek 
çürük dişler, bademcik, safra kesesi 
veya bağırsak iltihabı gibi müzmin 
bir hastalık vücudüınüzü hazan o ka 
dar sarsar ve sinir merkezimizi ve bü 
tün sinirlerimizi o derece bozar ki, 
kendimizi değiıik ve büsbütün başka 
bir hale kor, asıl eski normal halimiz 
bozulur. Bunun için bu gibi ahvalde 
cümleiasabiye ve asabımız ihtimam 
ve dikkate muhtaç olur. Burada ya
pılacak dikkat ve ihtimamlardan ba§
lıcaaı değişiklik yapmaktır. Hastalık 

pek şiddetli olmuısa öyle bir yer in
tihap etıneli ki oranın iklim ve mevki 
manzarası hasta üzerinde tamamile 
huzur ve sükiin hiırl edecek §eraiti 
cami bulunsun eğer bu halde bulu
nan kimse genç veya qrta yaıta bulu
nursa ve hastalık ta o kadar şiddetli 
olmamı§•& hasta ufak gezintiler veya 
hafif oyunlara iştirak edebilecek bir 
yer intihap etmelidir. Hi.srlı asıl nte- 1 
sele hastalıktan sonra sinirlerimiz 
ve sinir merkezimiz dikkat ve ihti-

ı~ı[~ıy~ı 1 

1 Asrın umdesi "M l L L l Y E T" tir. 

marn iıter. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4-. 8-

7 50 14 -
14 - 28 -

6 .. 
12 ., 

Gelen evrak geri verilme:a.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuru,tur.- Gazt!!te ve 
matbaaya ait itler için müdiriyele mÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz ilinların mes'u· 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 

Y e,ilköy askeri rasat merkezinden ve .. 
rilen haere göre bugün hava bulutlu ola· 
cak, rüzııiT timalden esecektir, yağmur ib 
ti.mali yoktur. 

7-8~933 tarihinde bava tazy.iki 758 mili 
metre sıcaklık en fazla 24, en az 21 de· 

Büyükada rece idi. 
Dr.Ş01'RV l 1• ......................... .... 

-
tttiha.dı Milli 

Türk Sigorta Şirketi 
Barik ve hayat üzerine ıigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için mtisait ıeraiti havidir 
Merkezi idareaiı Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde 
____ ... Tel.: BeJ•oğlu : 4887 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komis·yonundan: 
Muvakkat 

Nev'i ihale İhale İhale Teminat 

Erzak Kilo Tarihi Günü Saati Lira Kuruf 

Has Ekmek 108000 6-9-933 Çarşamba 17 567 70 
Has Un 120 kapalı zarf 

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

usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - İhale .fi-9-933 çarşamba g ünü saat 17 de Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılaca 1dır. Mahalli teslim Bayramıçta ta

burunun göstereceği yerdir. 

3 - Şartnameler ve teklif me ktuhu nümuneleri komisyondan ve 
Bayramıç tabur K. L ığından arzu edenlere gösterilir ve gönderilir. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler, usulü dairesinde tan• 
zim edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa
tinden evvel Komisyon Riyasetine ve makbuz mukabilinde teslim etme 

lidir. 
5 - Muvakkat teminat : Mal sandığı makbuzu, hükiımetçe müte

ber banka kefaletnamesi istikrazı dahili tahvili,Boraa fiatından % 10 
noksaniyle Milli esham ve tahvilii.ttır. 

6 - Banka kefalet mektuplarının numunesi Komisyondan alına
bileceği gibi Mal sandıklarından da tedarik edilebileceği ilii.n olunur. 

(3892) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 uğu 
nisbetinde teminatı muvakka te mektuplariyle birlikte pazar
lıkla ihale günü olan 9 Ağustos 933 çarşamba günü saat 15 
te İstanbul Üniversitesi mübayaat komisyonunda hazır bu 
lunacaklardır. (3897) 

Ebussuut caddesinde Halil Sezai 

K A R y o L A ve f~~t:::ın:ya 1 

İstimbot ve motörlere ait işletme ve tamir levaznnı ile itlafı 
1 fara ait malzeme,aşı yapmak için şırınga iğnesi ve saire dört 
kısım olarak aleni münakasa suretile satın alınacaktır. Münaka 

sa 14 ağustos 933 pazartesi saat 14 te Galata' da Kara Musta 

fapaşa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezindeki 

1:-umisyonda yapılacağından isteyenlerin şartnameleri almak 

ii?.ere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü 
ayniyat muhasipliğine veya mezkur merkez levazım meınur 
luğuna müracaatları. (3465) 

mamulatı, Galatasaray Yerli Mallar ce·g"sin:!e 2J nume~olu sa
Jıı,da te•hi· e · ııniştir. Se-g· mi;,.a,..,h-t ı., f'vntları:1a te,_z.lat. 

(6045) 

. 

. Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ankara' da Umum Mü iürlük servislerinde istihdam 
edilmek üzere altı şef namzetli~i J•~İn 26 ağustos 1933 cuınar 
lesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında bir musabaka imtihanı ıtçdacaktır. İmtihan 
neticesinde muvaffakiyet ibraz e ı .. !"llere gösterecekleri ehli 
yet ve liyakatleri derecelerine göre yüz lark li 
raya kadar maaş verilecektir. Musabakaya İştirak edecekle 
rin Mülkiye veya Yüksek İktisat ve Ticaret Mekteplerin 
den veyahut Hukuk Fakültesinden ve bu mekteplerin ecne 
bi memleketlerindeki muadillerinden mezun olmaalrı laznn 
dır. 

İmtihan programını ve sair şartları havi izahnamelerı An 
kara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebi 
lir. Talipler bu izahnamelerde yazılı vesikaları bir mektupla 
beraber Ankara' da Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğüne 
veya İstanbul Ziraat Bankası Müdürlüğüne nihayet 20 A
ğustos 1933 akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile müracaat etmiş bulunmalıdır. (3921) 

•• 
lstanbul Universitesi 

Mü.bayaat Komisyonundan: 
Haydar Paşada Tıp Fak1ltesi eşyasının İstanbula Şart 

naıned.e gösterilen mahallere nakli ve Üniversite binasındaki E 
debiyat Fakültesi ve İlahiyat Enstitüsü eşyasının Vezneciler 
de Zeynep hanım konağına nakli ve yerleştirilmesi olbapta 
ki şartnameleri mücibince pazarhk suretile ihale lalınacağın 
dan nakle tabi ve cins, evsaf ve kıymetleri Üniversite muha 
sebesinde bulunan defterlerde yazılı eşyanın görülebilmesi 
için taliplerin mezkiir Fakültelerde memuru mabsuslarına 
müracaatları ve bu taliplerin ehliyetnameleriyle ve teminat 
akçeleriyle birlikte 12 Ağustos 933 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat 15 te İstanbul Üniversitesi mübayaat Komis 
yonunda hazır bulunmaları ilan olunur. (3898) 

Emlak ve Eytam Bankas' ilanları 1 
Satılık Alat ve Edevat 

Nişantaşında eski Ekmek Fabrikasında mevcut alat ve 
edevatın müzayede ile satışı 9 Ağustos 1933 çarşamba günü 
saat onda yapılacaktır. (3901) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

-· 

Ankara B'allkanuz merkl'zinde Çalışmak üzere Orta 
Mektep veya muadil derecede tahsil görenler meyanından 
bilınusabaka lüzumu kadar Daktilograf alınacaktır. İmti
handa muvaffak olanlara derecelerine göre ayda (50) lira
dan (80) liraya kadar Ücret v r.rilecektir. Talip olanlar şerai 
ti ve jmtihan gününün anlama le için nihayet 15 Ağustos 1933 
akşamına kadar İstanbul Ziraat Bankası müdürlüğüne veya 
Ankarada ldarei Merkeziye Memurin Müdürlüğüne müra
caat etmelidirler. {3919) · 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Dolma Bahçe lartasiye deposunda mevcut (7800) kilo 
dan ibaret kırtasiye mercan yokuşu yaldız hanındaki Jandar 
ma Matbaasına nakil pazarlığı 10 Ağustos 933 perşembe gÜ 

nü saat 10dan11 re kadar yapılacaktır Taliplerin mezkiir gü 
nün muayyen saatinde teminatı evveliye makbuzlariyle ko 
misyonumuza müracaatları. (3900) 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden: 

'(Adapazarı Emniyet Bankası) Türk Anonim Şirketi ta
rafından çıkarılmış olan herbiri 10 Türk lirası itibari kıyme 
ti. biz 40,000 hisse senedinin Borsa resmi kaydına tescil ve 

muamele salonunda alınıp sa!ılınasma müsaade edilmiş oldu 
ğu ilan olunur. (3913) 



Amatör köşesi 
Bugünkü köıemizde, motonın ça· 

hıma intizamaızlıklarmm sebeplerini 
tetkik edeceğiz. 
Motonın çalıımaaındaki intizamsız

lıkkr neden ileri gelebilir? 
B~ınu anlatmadan evve1, motorun 

intizamsız çalııma11 ne demektir, onu 
tarif l!clelim: 

lntizam11z çalıtma: Motorun vur
ması, motorun takatini bulmaması, 
motorun aarıılmaaı, motonın rale yap 
ması, motorun kızma11, motorun kar
büratöründe veya huruç borusunda 
patlamalar yapmasıdır .. 

Bu asarm her hangi birini gösteren 
bir motor gayrimuntazam ~ahşıyaı 
demektir. 

Gayrimuntazam çahtma sebeplerini 
birer birer izah edelim: 

Jfr1 otorun vurması. - Motorun vur• 
masr, motorun her devrinde madeni 
hi• •es duyulmas.ı demektir. Motor VU• 

rurs;. üç sebepten ileri gelebil İl': 
ı:) Yakma ameliyesinde kusur ola

bilir: ya yakma avanaı fazladır; ya 
bujiJer fenadır. 

b) Yağlama ameliyesinde kusur O• 

labilir; Yağ cereyanı muntazam olmı· 
y;, bilir. 

c) Mihaniki bir kusur olabilir: Ya 
motor kapağı kirlenmittir; ya biye1le· 
rin ayaJ<larında veya başlarında bot· 
luk vardır; veyahut silindirlerle pis
tonlar arasındaki açıklık çoktur. 

Motorun takatini bulmaması. -
Motorun takatini bulmamast, motorun 
çekmemesi demektir. Bu da yedi se
bepten ileri gelebilir: 

a) Yakma ameliyesinde ku •ıır ola· 
lıiHT: ya bujiler fenadır; veya yakmı .. 
ya verilen avans pek azdır. 

b) Karbüratör vazifesini noksan ya 
pabilir: Ya benzin fenadır; "eVR ben
zinin hava ile karııma nispeti doi;:ru 
değildir. 

c) Tevzi ameliyesi kusurlu olabilir: 
Supapların açılıp kapanma zamen ları 
yanlıştır; veyahut supaplardan biı~nin 
yayı kınlmıı veya gevşemiştir. 

d) Yağlama ameliyesinde kuau< O• 

labilir: Fena bir yağ kuUanılmı§tır; 
veyahut motorun yağı azalmııtrr. 

e) Soğutma ameliyesinde kusur o
labilir: Soğutma suyu azdır; veya 
radyatördeki su iyi cereyan etmeıllf,k
tedir. 

f) Kompresiyonda kusur olabllir: 
silindir çizikli, piston boşluğu, supap 
hatası; v. s. sebeplerle silindirlerde 
kompresiyon yoktur. 

g) huruç ameliyesinde kusur ola· 
bilir: huruç borusu tıkanmııtır veya 
kurum tutmuıtur. 

Motorun sarBılması. - Motorun 
sarsılması iki sebepten ileri gelebilir: 

a) Yakma ameliyesi kusurlu olabi
lir: Yakma avansı çoktur; bujiler fe. 
nadır. 

b) Mibaniki kusurlar olabilir: Hız 
çarkı muvazenetsizdir; veya motor a• 
zasında muvazenet hatası vardır. 

Motorun rate yapması. - Motor ra
telerini bundan evvel tetkik etmiı ol
duğumuzdan burada tekrarlamıyaca
ğız. 

Motor kızması. - Motor kızmaıı 
beş sebepten ileri gelebilir: 

a) Yakma ameliyesinde hata olabi
lir: yakma avansı noksandır. 

b) Karbüratörün vazifesinde hata 
olabilir: Gaz mablutu zengin veya fa. 
kirdir. 

c) Soğutmada kusur olabilir: Su az 
dır; su tulumbası bozulmuıtur; su ka· 
nallan tıkanmııtır; radyatör paslan
mııtır. 

d) Yağlamada kusur olabilir' Yai 
fenadır; yağ azdır; yağ kanalları tı
kanmı§tır. · 

e) Mibaniki bir arıza olabilir: Si· 
lindirlerde kaçak vardır; piston seg
manları kmlmııtır. 

Motor patlamaları. - İki aebepten 
ileri gelebilir: 

a) Yakma tertibatında bozukluk 
olabilir: Buji kabloları ters ~ağlan· 
mı§tır. 

b) Karbüratörün vazifesinde hata 
olabilir: Benzin niapeti çoktur veya. 
azdır. 

ŞOFôR 

Belçika büyük mükafahnı 
Nuvolari kazandı 

Spa • F rancorchamp sirküvisi üze· 
rinde koşulan büyük Belçika mükafa· 
tını Nuvolari kazanmıştır. 

596 kilometrelik bu koıuda Nuvola
ri'nin rakip olduğu Englebert lastikli 
'"Masereti,, vasati 148 kilometre, 587 
ile 596 kilometreyi 4 saat, 9 dakika, 

• 11 saniyede katetmiıtir. 
Nuvolari ile koıanlardan ve Nuvo

lari'nin mühim iki rakibi olan Bor
zachini ile Cbiron, yarııın 300 kilo
metrelik ilk kısmında 30 aaniye ile 
geriden gelmekte ve her an vaziyetle· 
rini düzeltmekte iken, birinin diferan• 
siyelinde, digerinin amberyajinda bu· 
oule gelen arizalar dolayıaile yanıı 
bırakmak mecburiyetinde, kalmıtlar 
ve bu suretle Nuvolari'nm muvaffa· ~ 
kıyetini kat'ilettinıiiılerdir. 

Borzacchini ile Chiron yarı§ı terke
tikten sonra, yerlerini Varzi ile Drey
fus almıt ve Varzi "Bugatti,, si ile 3 
dakika 1.5 aaniye teahhürle ikinci ve 
Dreyfu,, gene "Bugatti,, ile 3 dakika 
49 saniye ile üçüncü gelm.işlerdir. 

~ 
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- iki saattir tavanı vuruyorum • •• 
Susasın diye. 

- Hay Allah cezanı !)ersin.. Vu
ran sen miydin? .. Ben de motor 
vuruyor diye düşünüyordt:ıtı. 
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Diyarıbekir 
Defterdarlığindan: 

Mahallesi 

Marıli11 Kapu 
lıari;;; 

Mevkii Cinsi Rakkamı Hududu Muhammen 

kıymeti 

Lira 
"20000" Suuk punar Pirinç 

Dingi ve 
ebniyesr 

11 Sağı tarikiam 
solu su harki 
arkası isken• 
der paşa vak
fına ait değir· 
men cephesi sı 
barkı ve tari
kiam 

Zirai 
150 

Cins ve evsafı ve muhammen kıymeti yukarda yazılı maıa 
mÜ§femilat Pirinç clingİnin bedeli sekiz taksitte alınmak ü 
zt·ı e kapalı zarf usulile mülkiyeti 3-8-933 tarihinden 
3-9-933 tarihine kadar bir ay mü<lıletle aleni müzayede vaze 
diln•İştir. 

İhale günü olan 3.9.933 tarihine müsaclif pazar gunu 
saat 12 on ikide teklif zarfları Diyarıbekir Defterdarlığında 

müteşekkil satın komisyonunca kabul ve ihaleyi muvakkatasi 
icra kılınacağından taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlarile 

birlikte mezkôr sriin ve saat Kon: :svona müracaatları ilan ot ... 
nur. (3912) 

Emlnöa6 Malmtldirlüğünden: 
Senelik Kira 

L. 
Ayasofyada Adliye dairesi İçindeki Lokanta 
Umumi Hapishane Bakkaliye si 

880 
84 

Vilayet Konağı Bahçesinde Pul Satış yeri 
İstanbul Tapu dairesinde Daktilo ile yazılacak 

120 

iki yer 65 Beheri 

Serginin 7 nci günü 
(Başı 1 inci sahifede) 

maktadırlar. Bu meyanda ecnebi sefa
retler erkim ve bazı sefirler de bulun- 1 
maktadır. Sergi tertip heyeti; İştirak e
den firmaları pavyon ve stantlarını aza .. 
mi derecede muntazam ve güzel bir ıe
kilde hazırlamağa teşvik için geçen yd 
olduğu gibi bu yıl da bir vitrin ve de
korasyon müsabakası tertip etmişti. 
Perşembe günü yapılacak olan bu iki 
müsabaka için sergide fjrmaJar büyük 
bir faaliyetle çalııarak meşberlerini da
ha gW:elleştirmeye uğraşmaktadırlar. Bu 
iki müsabakaı muhakkak kazanmak az. 
mile çalışan Sümer Bank ve Zinğal şirke 
tinden başk• Adapazan bez fabrikası 
Türk mensucat sanayij fabrikası, Kütah
ya cini fabrikası, Supbi Bey mensucat 
fabiikası yerli boya fabrikası, Bomonti 
fabrikası, ve lnhisaılar idaresi de büyük 
bir gayret sarfetmektedirler. Müsabaka· 
yı kazananlara Kütahya çini, fabrikası 
mamulatından güzel ve kıymetli vazolar 
hediye edilecektir. 

Gazetemiz sergiye girenlerden duhu .. 
!iye alınarak hu suretle toplanacak para
larm hayır cemiyetlerine veya tayyare .. 
ye verilmesini teklif etmiştik. Sergi ter· 

tip heyeti hu noktayı nazarı dikkate al
mış ve şöyle bir şekil bulmuştur. Sergi
ye mahsus bir pul ihdas edilecek, bu pu

lu almak e-azinoda oturanlar i~in mec .. 
bu~i, satışlarda ihtiyari olacaktır. Yalnız 
bu usul bu sene vakit gecikdiği için ge
lecek seneki sergide tatbik edilecektir. 
Bu pulların hasilatı Hilaliahmer, Hiına
yei Etfal ve Tayyare cemiyetleri gibi 
hayır cemiyetlerine terkedilecektir. Her 
yıl aı:ılan yerli mallar sergisinde güzel 
ve muvafık temsillerile b>lkın temaşa ih
tiyacatına bitap eden Cumhııriyet Genç
ler mahfilinin çalışkan gençleri sergi a
çılalı bir hafta olduğu halde bu sene 
temsil vermemişlerdi. Sergi içln hakiki 
bir eksiklik teşkil eden firmaların gözün 
den kaçmamış Cumhuriyet Gen<;ler mah
filinden temsil vermeleri rica edilmiştir. 
Bu ricayı kabul eden amatör gençler 

dün eece sergideki salonda güzel bir 
temsil vermişlerdir... Gençler «bir var· 
ıruş bir yokmup isimli ilci perdelik bir 
vodvil oynamışlar, halktn fevkalade tak
diri ile karşılanmışlardır. Cumhuriyet 
Gençler mahfili serginin devamı müdde
tince bir kaç temsil daha vereceklerdir. 

Erkek kadın 
Farkı var mı? 

(Başı 1 inci sahifede) 
!arda erkeği kadından ayırmak ve 
başka başka rekorlara tabi tutmak 
doğrudur. Fakat, otoınobil, motor ve 
tayyare gibi makinelerin sevk ve ida 
resinde kadınlar erkeklerden hi~ te 
· "'ğı kalmıyorlar. Yalnız §U var ki 

-5<1..miye H. bir değil, iki kupa almış-
ır. Yani hem erkekler aruınaan, 

llem de tek bafına kadınlar araaından 
birinci geldiğini ileri süı-mektedir • 
Bence bu doğru değildir. Samiye Biir 
han Cahil H. ya erkekler kategorisin
de, yahut kadınlar kategorisindedir. 
Ortadaki vaziyete göre Samiye H. ka 
dm kategorisinde birinci gelmiştir .. 
Binaenaleyh, erkekler arasında ya{Jt• 
lan yarı§ için konan kupayı almaması 
lazım gelirdi. Bunu böyle kabul etme • 
yip te Samiye Hanınu erkeklerle ya
nş yapmı§ farzedecek olsak bu sefer 
gene erkeklere tahsis edilen kupayı al 
ması ve kadın kupasına el sünnemeai 
icap edeı;di. Benim kanaatim budur. 

İstanbul üçüncü icra memınluğun;d:aııı.: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve paıraya 

çevrilmesi mukarrer Duvar saati Kon

serve ve şarap ve ·saire 15 Ağu.stos 933 

tarihinde saat 10 .dan itibaren Beyoğlcn 

da Mis sokağında 18-1 numaralı mağa 

zatla paraya çevrileceği iı1fuı olunur . 
(6167) 

İstanbul yedin<ıi icra memuırlıuğu.n

dan : Bir borçtan d<>Iayıi mahcuz v.. pa 

raya çevrilmesi.ne karar vedlen kadın 

ve erkek fanilası v.. gravat çora,p v.. eai 

rıe 9-8-933 t..,ihiaıe müsa.dil çarşamba 

günü saat 9 dan 10 kadar hağçe kapıda 

ea<iıkıya han karşısm.da 5 numeroJu 

tuhafiyeci dükkanı önünde hazıır bu]u,. 

nacak memur tarafından açık arttınna 

•Uretil.c satılacağı ilan olunur.. (6178) 
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Yukarıda cins, mevkii ve muhammen kiraları gösteri
len yerler 16 Ağustos 933 çarşamba günü saat on dörtte 
açık arttırma usulile-kiraya verilecektir. İsteklilerin şeraiti 
ni anlamak ve pey sürmek üzere icar komisyonuna müracaat 
ları. (3617) 
-:------------------------------ lll•••~Bu mevsimin 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Deniz:: 1oıı:yı!~;o~!:U~ sonra 

9-8-933 tarihinde alınacak maden kömürünün kilimli p A R U K l'niD 
veya kandilli ocaklarından olması şartı kaldırılarak ayni 
evsafta diğer ocaklar kömürüne de teşmili tensip edilmiştir. C 1C1 KREM 1 'ni 
M dd l • k f' kullanınız . . Banyonun faydasını, te· ua e şartnameyı görere ıat vermek isteyenlerin mü- ninizin taTavetini arttırır. (5795) 
bayaıı. komisyonuna müracaatları zeylen ilan olunur. 

(3837) 492" 

5 .------ -

lstanbul dördüncü icra 
• 

memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup ta 

manu 3016 lira kıymeti muhammineli Cum,rteai pazarında 
Haca Üveys mahallesinde Camii şerif sokağında eski 10 yeni 

1/10, 1,10 numaralarla mürakkam. bir hanenin tamamı: açık art 
tırmaya konmuş olup şartnaınesinin 7 - 8 - 933 tarihin· 
den itibaren dairemizde her kes tarafından görülebileceği 
gibi 11-9-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Art 
tırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul 
madığı taktirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üze
re 26-9-933 tarihine müsaclif salı günü yİne saat 14 ten 16 
Y" kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayri 
nıenkul kıymetinin yüzde 75 ini bulduğu takdirde en çok 
aı-ltırana ihale aksi halde ihaleden sarfınazar edileceğin 
den tali9lerin muhammen kıynıelin yüzde yedi buçuğu nispe 
tinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat mektubu 
nu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf 
icaresi ve Belediyeye ait tnevi rat ve tanzifat rusumlan müş 
teriye aittir ve 2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) 
cı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul 
üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarnu, ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından ha 
riç kalacakları cihetle alakadaranın işbu maddenin mezk:Ur 
fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla maliirnat alınak 
isteyenlerin 932-2159 dosya numarasile müracaatları ilan 
olunur. (3917) 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün Lüzumu olup yaptırılacak 

6 Adtt kümes ile Anbar, depo, yem hazırlama yeri ve tefer· 
ruatı kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya ko 
nulnıuştur. Bu işe ait münakasa ~artnamesi, mukavelena
me, umumi ve hususi şartname Beş. lira bedel mukabilinde 
ziraat vekaletinde Yüksek Zire.at Enstitüsü Bürosundan a 

lmacaktır. Talipler münakasai!,ul.ııamesinde zikredildiği veç 
hile müessesece tanınmış oldugu ve yaptıkları İnşaata ait ve 
asfi'ari 8 Bin1ira kıymetinde bir binayİ ikmal ettiğini ticaret 
odasında İnşaat müteahhidi odluğunu mübeyyin vesaiki 
komisyona göstermeğe mecbur.~urlar. Talipler keneli teklif 
edt'cekleri bedelin yüzde 7,5 ;sbetinde teminatı muvakkate 
ınektuplarile birlikte ihale gi' nü olan 29 Ağustos 933 tarihi· 
ne müsadif salı gÜnÜ saat 15 te Vekalet İnşaat komisyonuna 
müracaatları ilan olunur· (38~5) 

Akay İşletmesi Müdiriyetinden: 
Mülga Seyrisefain İdaresi tarafından Akay idaresine 

devredilmiş olan Mütekaiclin ve eytam eramilin maaşları 8 ve 
9 Ağustos 933 salı ve çarşamba t~ünleri verileceğinden mez 
klı.r günlerde alakadarların maaşlarını almak üzere muhasebe 
Şefliğine behemehal müraca tlatı. (3885) 

Ortaköy Fer ye Saraylarında 

Kabataş Lisesı Müdürlüğünden: 
Yeniden talebe kayclile eski talebe kayıtlarının tecdidi 

muamelesi 20 Ağustostan 1 Eylüle kadar devam edecektir. 
ikmal imtihanları Eyliilün birinden onuna kadardır. Tedri· 
sata 11 Eylülde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayt be· 
yannamelerini alınak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere 
mektebe velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ilana) 
etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir . Leyli üc 
ret üç taksitte 225 liradır. Memur Çocuklarına yüzde on ten 
zilat yapılır. Eski leyli talebenin yerlerini muhafaza için bi
rinci taksitlerini şimdiden göndermeleri 18.zundır. (3876) 

1 1.ataabaı Belediyesi ı.4ıln . ar ı 1 
Beşiktaş Belediyesinden : Beşiktaş'ta Valde Çeşmesinde 

tütüncü barakasının bulunduğu Belediye mali tarik faz.asi 
nın bir sene müddetle icara verileceğinden talip olanların mü 
racaatları. (3910) 

Kadıköy Belediyesi Dairesinden: Uzun Çayırda mev 
cut ve mayıs 934 gayesine kadar atılacak çöpler bilmüzayede 
satılacaktır. Taliplerin izahat almak üzere muhasebeye ve 
ihale içinde 31 Ağustos 933 perşembe gün üsaat 15 te daire 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (3909) 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Bankamızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek Ü 
zere yüzer lira maaşla altısı Galatasaray Ticaret kısım ve 
orta ticaret mektebi memurlarından ve ilrisi orta ziraat mek 
tehi mezunlarından olmak üzere bilmusabaka sekiz memur 
alınacaktır • Musabaka imtihanı Ankara ve İstanbulda 29 A
ğustos 1933 tarihine müsaclif salı giinü saat dokuzda yapı 
lacaktır. İmtihan programı ve sair şartları havi izahname 
Ankara ve İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik 
ediiebilk. Talipler bu izabnamede yazılı vesikaları bir mek 
tupla beraber Ankara Ziraat Bankası Memurin Müdürlüğü 
ne veya İstanbul Ziraat Banka :sı Müdürlüğüne nihayet 23 A 
ğustos 933 akşamına kadar göndermek veva bizzat vermek 
~uretile·müracaat etmiş bulunınahdırlar. (3920) 
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3 6ac6 kolordu 
ilAnları 

Gireson Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Giruon garnizon kıt'ab ih 
tiyacı için 307,oop kilo Un, 
60,000 kilo sığır eti ve 106. 
bin kilo arpa kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuıtur. lbaleai 
26 Ağustos 933 cumartesi gÜ
nü aaat 14 tedir. isteklilerin 
evaaf ve §U8iti anlamak üzere 
Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
lzmirde Mat. Mv. Samsunda 
Piyade Fırkası, Trahzonda Pi 
yade alayı Satın alam komis
yonlarında ve münakasaya gi 
receklerin teminat mektuplari 
le birlikte tekliflerinin vaktin 
den evvel Gireaonda askeri sa 
tın alma komisyonuna müra-
caatları. (3222) (3741) 

5100 
• • • 

Ezine Askeri Sil. AL. 
KOM. dan: 

Ezine ve Bayramıçtaki kı
t'at ihtiyacı için 1,250,000 ki 
lo odun kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. lhaJ~j 
21ağustos933 pazartesi gÜ 
nü saat 16 dadır. isteklilerin 
şartnameyi görmek üzere 
her gfuı ve münakasaya gir
mek için o gÜn ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Ezinede Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (3172) (3344) 

4944 
• • • 

Balıkesir Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Balıkesirdeki kıt'at ihti
yacı için 100,000 ve hurda 
ve Mudanyadaki kıt'at için 
165,000, Bandırmadaki kı
t'at için 60,000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya 
konmU§tur. lhaleai 13 ağus 
tos 933 pazar günü saat 11 
dedir. İsteklilerin prtname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden 1!VVel teklif 
ve teminat mektuplariyle Ba
Jıkesirde aakeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3170) (3346) 4945 

• * * 
Balıkesir Askeri SA. AL. 

KOM. dan: 
Ayvalık krt'ab ihtiyacı i

çin 340,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konınut· 
tur. İhalesi 25 Ağustos 933 
çarşamba günü saat 11 dedir. 
lstekJilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna 
kaı;aya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplariyle Balıkesir 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3181) (3393) 

4728 
* * * 

Samsun Askeri Satın Al 
.na Komisyonundan : 

Samsun Garnizonu iht;yacı 
İçin 75,000 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tul'. İhalesi 19 Ağustos 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
f steklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve müna 
kasaya iştirak için teklif ve te 
rr.•inat mektuplarile bfrlikte o 
gün ve münakasaya İştirak i 
çin teklif ve teminat mektup 

Milllyet'ln romanı: 11 

raa hiilriim Yeriyor. açları ayıran çiıı:· 
glnin doiruJufuna pek büyiik bir e• 
henımiyet atfediyordu. 

Maaricıe te bilyalar n posta pulla· 
n Üzerinde muvaffakıyetli apekülaıi· 
yontar yapıyor, kardetinin mektep 
vazifelerini, aayıfa11 on lmnııtan ta· 
ahhüt edip onlan parauz küçiilı: bir 
arkadaıma yazdırıyordu. 

Diger taraftan Kont Hubert de 
Saint • Gaudens karm nazarında bir 
kuvvet tetkil etmiyordu. .• 

Kont bu ciheti nazarı itibara alDUl-

'
ığma bata etti. 
Evvela izdivaç mukavelenamesini 

keenlemyekün addebnekle büyük bir 
hata iıledi. Hele Cbarlotte Bicard'ı 

• 

larile birlikte o giin ve vaktin 
den evvel Samsunda Askeri 
Satın Alma Kotnisyonuna mü 
racaatları. (3209) (3618) 

4984 

• • • 
Trabzon Askeri Satın Al 

ma Komisyonundan : 
Trabzonda bulunan kıt'at 

ihtiyacı için kapalı zarfla mü 
nakasaya konan 348,000 ki
lo Una talip çıkmadığından 
bir ay müddetle pazarlığa kon 
muştur. Taliplerin şeraiti an 
lamak üzere her gÜn Trabzon 
daki Askeri Sabn Alma Komis 
yonuna müracaatları. (3237) 

MİLLİYET SALI 8 AGUSTOS 1933 

l.t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 
SADIKZADE BiRADERLER 

Vapurları 

·KARADENİZ POSTASI 
Deniz Yollama Müdürlü

ğünün ihtiyacı için 7 500 kilo 
Motorun yağı 31-8-933 per 
şembe günü saat 15 ten 15,30 
za kadar açık münakasa ile sa 
tın alınacağından şartnamesi
ni görmek isteyenlerin her 
gÜn ve münakasaya gir~ecek 
lerin belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(143) (3903) 

* * .. ~ 
Harp Akademisi için 800 

nunda hazır bulunmaları. 
(140) (3884) DumluPınar 

vapuru 
Merkez Kumandanlığına 

1 
ıo ağua- perşembe günü saat 18 de 

merbut krt'at ve müessesat ih , Sirk.cci rıhtımından haraketle Zon
tiyacı için 20000 kilo karpuz guldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Gi-

reSllD, Trabzon, Sürmeoe ve Rize Ji. 
15-8-933 salı günü saat 11 maıılarına "BZimet ve avdet edecektir. 
den 11,30 a kadar pazarlıkla Fazla tafsilit için Sirkeci Mey-
sabn almacağmdan şartname menet Ham altında accntalığa müra-

.sini görmek isteyenlerin her caat .Telefon : 22134. (6150) 

~ ve pazarlığa girişecekle 

Deniz Y ollarr 
ACENTA 

Karaköy - Köprü 
Sirkeci Müh · 

Telefon: 

İSKENDERiYE 

EG 
Vapuru 8 ağuı 

saat 11 de Galat 
İzmir - Pire • 1 
kalkar. [38 

KARADENiZ 

GÜLC 
(3888) 

•" ,. -:;.. 
4

• kilo Kabak, 1000 kilo Taze 

rin belli saatinde Merkez ... Musevi lisesi -
Kumandanlığı Satınalma Ko 1 Be o "lu Kumbaracı yokuşu 1 
misyonunda hazır bulunınala Tere~ 'sokağı. Telefon 41384 

n. (139) (3883) Kayıt ve tecdidi kayrt muamclitı Vapuru 9 ağuıt 
gnnıı saat 18 de 
mından kalkar. Balıkesir Askeri Sabn Al

ma Komisyonundan : 
Balıkesirdeki kıt'at ihtiya 

cı için 18,000 kilo sade yağı 
Berğamadaki kıt'at için 
Berğamadaki krt'at için324000 
Ayvalıktaki kıt'at için 
109,000 kilo Un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. i
halesi 4 Eylül 933 pazartesi 
günü saat 11 dedir. Unun i 
halesi ayni günü saat 13 tedir. 
Taliplerin şartnameleri gör
mek üzere her gün ve münaka
saya iştirak için de ihale gii
nünde tayin edilen saatten 
evvel Balıkesirde Askeri Sa
tın Alma Komisyonuna mü
racna.tlPrı. (323&) (3889) 

* * * Konya Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Konyadaki kıt'at efradı ih 
tiyacı için 27 ,230 kilo sade 
yağ kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24 ağus
tos 933 perşembe günü saat 
16 dadır. Şartnameyi görmek 
İsteyenlerin lstanbulda üçün 
cü Kol Ordu satın Alma Ko
misyonuna müracaatları ve 
talip olacakların muayyen 
günde ve vaktinden evvel tek 
lif ve teminat mektuplarile 
Konyada Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna müracaatla 
n. (3221) (3682) 

5099 

* * * 
Ezine Askeri Satın Alına 

); omisyonundan : 
Ezine ve Bayramiçta bulu 

nan Kıt'alar ihtiyacı için 
24,000 kilo Gaz yağı açık mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
7 Eylül 933 perşembe gÜnÜ 
saat 16 dadır. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için o 
gün ve vaktinden evvel- temi 
natlarile Ezinede Askeri Sa
bn Alma Komisyonuna mü-
rat"aatları. (3207) (3570) 

5046 
"' ,,. "' 

Isparta Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

lspartadaki krt'at ihtiyacı 
İçin 77 ,922 kilo sığır eti kapa 
lı zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 22 ağustos 933 sa 
lı günü saat 15 tedir. lsteklile 
rin şartnameyi Ögrmek üzere 
her gÜn ve münakasaya gir
mek İçin o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve 1046 liralık te
minat mektuplarile İspartada 
Askeri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (2202) 
(3537) 4986 

-
Tercüme: Kamran Şerif 

pettea, yani en maaraflı kadınlardan 
biri mevkiine çıkarmakla daha çok bü 
yük bir hat& itledi. 

Bu ıuretle Kont Hubert de Saint • 
Gaudeıu kendini birden bire ııölün or 
taamda buldu. 

Ayni zamanda yüzme bilmediğini 
de ancak o zaman anladı. 

Onun için Eatellea'in konağuıda 
verdiği ziyafetin ertesi gÜnÜ aabahle
yin kansmm kar111ma çıkhğı zaman 
tezeUülle ekıiyen ...,.ahnda bayaaız
lılda parlıyan yalnız tek ııözlüğü idi. 

Ağzında fena bir acılık bisaedi,Yor
cho. Fakat bu acılık bir akıam evvel içti· 
ii İçkilerden deiil. aöylemefe bir türlü 
ceaaret ... •• · 

fasulya, 500 kilo Do 
mates 8 • 8 - 933 salı 
günü saat 11 de pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. İsteklilerin pa 
zarlık saatinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (142) 

(3902) 

Y eşilköy Hava Makinist 
mektebi talebelerinin senelik 
ihtiyacı için 29800 kilo Ekme
ğin fiatı pahalı görüldüğün 
den 16-8-933 çarşamba günü 
saat 16 dan 16,30 kadar pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve münaka 
saya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (144) 

(3904) 

Gülhane Hastahanesi için 
alınacak On bin kilo Yoğurda 
verilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla 12-8-933 
cumartesi gÜnÜ saat 17 de alı 
nacaktır. Şartnamesini gör
mek. isteyenlerin her gün ver 
mek İsteyenlerin ihale gÜnÜ te 
minatlarile Merkez satın alma 
Komisyonuna müracaatları. 

(145) (3906) 
• • • 

Harp Akademisi Hayvana 
tmın ihtiyacı için 150,000 
kilo Kuru Ot 31-8-933 per 
şembe günü saat 15,30 dan 
16 ya kadar aleni mün~a 
ile satın alınacaktır. Şartna
mesini görmek isteyenlerin 
her gün ve münakasaya giri
şeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda hazır bulunma 
lan. (141) (3905) 

* 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için yirmi bin lcilo ka 
vun 10-8-933 perşembe günü 
saat 10,30 dan 11 kadar pa 
zarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyen 
lerin her gÜn ve pazarlığa gİ 
receklerin belli saatinde Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
komisyonunda hazır bulunma 
]arı. (137) (3881) 

* * * 
Merkez Kumandanlığı· 

na merbut krt'at ve müesse 
sat ihtiyacı için almacak 2215 
adet ampul 15-8-933 aalı 
günü saat 15,30 dan 17 e ka 
dar pazarlıkla satın alınacak 

tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman 
danlığı Sabnalına Komisyo-

yok pahaıına aldığı nefiı bir yazıhane
nin önüne otunnuı bir kağıt üzerine ra· 
kamlar sıralıyordu. 

Kont ilerledi ve karmııı çok baxaret
li ııöstermek iıtediği bir tavırla emesin· 
den Öptü. 

Sonra arkaaıncla ayakta durdu. Bu 
haliyle, patronundan zam maası isteme
ğe ııelmiı bir memur parçaa....; benzedi
ğini pek İyi takdir ediyordu. 

Kendisini oraya eetiren mevzuu aç
maia çalıtanJ< havadan ı.haetti, '°"" 
n tiyatro -ıeıen...ı-, daha aonra 
oanat &leminde olup bitenlerden, .-Jı.. 
dut olan mubayyelea.inin müaaadeoi nia
betinde dem vurdu. Fakat söylemek İı· 
tediği ıey)e faslı müıteriki olan bir ba. 
bia bulamayacağına aldı keıince, doğru. 
dan cloğruya aadclede yiirücfii. 

- Ha .•. Sabi.. Dedi. 
Kontes bir rakam yazarak: 
- Elde var 7 ... Dedi. 
Kadın kontun bir l"Y iatiyeceğini ıe 

ündeki sıkınhdan anla<fığı için çocuğu 
doğmadan evırel dütürmek için bir ma
nevra yapıyordu. 

Fakat Kont ısrar etmek kastiyle gel· 
mitti. Onun için ısrar etti. 

.,, .. Cwna ve Cumartesinden maada he~r 
Merkez Kumandanlığına ~gün saat 9-12 arasında icra edilmek 

merbut kıt' at ve müessesat ih «lir. Geç kalmadan yer temin edi- ı.••------ı 
tiyacı içiil bin yedı yüz elli a-
det ampul 15-8-933 salı gÜ 
nü saat 14 ten 15,30 a kadar 
pazarlıkla satın almacakbr. 
Pazarlığa girişeceklerin belli 
saatinde Merke.z Kumandan· 
lığı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (138) 

(3882) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat 
hayvanatının ihtiyacı için 
288,000 kilo kuru ot 10-8-
933 perşembe günü saat on al 
lıda kapalı zarfla satın alma
cakhr. İstekliler şartnamesini 
görmek için her gün ve müna
kasaya girişeceklerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupları 
ru Merkez Kumandanlığı Sa~ 
tmalma Komisyonuna ver-
meleri. (84) (3436) 

4952 
• • • 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 203 ton kok kömürü 10-
8-933 perşembe günü saat on 
beşte kapalı zarfla satın alma 
caktır. İsteklilerin şartname 
sini görmek için her giin ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
li saatinden evvel teklif mek 
tuplarmı Merkez K. Satınal
ma Komisyonuna vermeleri. 

(85) (3437) 4953 
* .... 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 2300 çeki odun 10-8-
933 perşembe gÜnÜ saat on 
dörtte kapalı zarfla satm alı
nacaktır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ve 
münakasaya girişeceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
.ııektuplarını Merkez K. Sa
tınalma Komisyonuna ver
meleri. (88) (3440) 

4954 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için 850 ton Lavamarin kömü 

rü 9-8-933 çarşamba günü saat 
16 da kapalı zarfla sabo alı
nacaktır. İsteklilerin şartna 
mesini görmek için her gÜn 
ve münakasaya gireceklerin 
belli saatinden evvel teklif 
mektuplarını Merkez K. SA. 
AL. KOM. nuna vermeleri. 

( 89) (3469) 4959 

* .. "* Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için on sekiz bin kilo sade yağ 
9-8-933 çarşamba gÜnÜ saat 
15 te kapalı zarfla satın alma 
caktır. Şartnamesini görmek 

isteyenlerin her gWı ve münaka 
saya gireceklerin belli saatin-

Racbel: 
- Hayır ..• Dedi. 
- Çok para kaybettim ..• Odeyeceği-

me dair de söz verelini. •. 
- Hayır! 
- Borcunu ödememi~ bir adam ola-

rak ilan edildiğimi dütünmeğe bile ta
bammülüm yoktur ... Bu 'Clert içinde iken 
aklıma aen ııeldin.. Kendi kendime: 
«Belki reddetmez» el.edim. 

- Ent.. 
Kontea cem ameliyesini kemali aülW 

netle ikmal ettikten aonra kocaama de
di ki: 

- Klüpte değildin; çünkü metre.in 
Matmazel Bicard'in Courcelle caddesin 
clelö eYinde idin. Oradan da ancak sa
bah saat beşte çıktın. .• 

Kontes de Saint - Gaudens bfalı bir 
lıadmdı; muhaıebesini gayet İyi tutar 
ve aldığı malUınat ta daiına cloinr olur
du. 

Ne yapacağım bilmiyen Kont salon 
elan dııan çıktı. · 

Bu eınada kanaı sikin bir aeale ııö
züne devam ediyordu: 

- Hizmetçileri aı>Jdınnağa teşebbüa 
etme .... 

niz. Müdiriyet (6086) 

den evvel teklif mektuplarını / 
Merkez K. Satmalma komisyo 
nuna vermeleri. (90) (3470) 

4960 
• • 

Kuleli Askeri Lisesi Ta· 
lebelerinin ihtiyacı ıçm 
3400 adet fildekoa fanila 12-
8-933 cumartesi gunu 
saat 16 da aleni müna
kasa ile satın alınacak 
tır _ isteklilerin ıartnamesini 
gönnek için her gün ve mü· 
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
rna Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (96) (3542) 

4975 
• * • 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
5200 adet tire çorap 13-
8-933 pazar gÜnÜ saat 
16 da açık müna -
kasa ile sabn alınacak-
tır. isteklilerin şartnamesini 
gönnek için her gÜn ve mü
nakasaya gİrİ§eceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (98) (3544) 

4977 
• • • 

Kuleli Askeri Lisesi Ta
lebelerinin ihtiyacı için 
1700 adet yastık yüzü ile 1700 
adet yatak çarşafı · 13-8-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile aatm alınacak 
tır. İsteklilerin şartnamesini 
görmek için her gün ve mü
nakasaya girişeceklerin belli 
saatinde Merkez K. Satmal 
ma Komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (99) (3545) 

4978 . "' . 
Y eşilköy Hava makinist 

mektebi ihtiyacı için on altı 
kalem erzak 13-8-933 pazar 
giinü saat 14,30 da açık müna 
kasa ile aatın almacakbr. ls 
teklilerin şartnamesini gör
mek için her gÜn ve münaka 
saya girişeceklerin belli saa
tinde Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komisyonunda ha 
zır bulunmaları: (100) 

(3546) 4979 
* * • 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müesseaat ih 
tiyacı için almacak olan otuz 
beş bin kilo koyun etinin ka
palı zarfında verilen fiat pa· 
halı görüldüğünden 14-8-933 
pazartesi günü saat 14 ten 
14,30 za kadar pazarlıkla sa-

niz !» dedim. 
Hubert de Saint - Gaudenı kapı ara 

lığından kollejden ııelen iki oğlunu gör
dü. 

Jean: 
- Bonjur, baba ... Dedi. Maurice'den 

yirmi frank borç aldım._ Onu ..er ki, 
ben de borcumu ödeyeyim •• 

Kont oğluna yüluek bir alılilı: dersi 
verir gibi: 

- Sana da hep para yetiıtinneli .•• 
Dedi. 

Eğer Mauriee babumm hakiki vazi. 
yeni bilıeydi, mubaklıak ki, ona afak 
bir tefeci iti teklif ederdi •• 

• • • • • • • • • • • • 
Kont kansı nazarında bir kuvvet teş 

kil etmiyordu. Fakııt Hıuenfratz'in kar 
ımnda vaziyeti büıbütün ıayanı merha 
metti. Birinci imtihana ilônciainden kur
tulmak için katlanınıfh. ikinci imtihan 
bakkmd• cidden pek ._•am olcho. 

Haaenfratz'a ııittiği zaman banger 
bir balotta vaziyeti anladı. Anladığı i
çin de: 

- Eeee? .• Derneğe lüzum görmedi. 
Yalnız sadece: 

tın alınacaktır. P 
şeceklerin belli s 
kez Kumandanlı v 

komisyonunda h 
ları. (130) 

. "'. 
Verilen fiatın 

sile bir hafta mü 
yedesi temdit edil 
hastanesinin 168 
eşyası 9-8-933 ç 
saat 1 1 de aleni 
satdacaktır. Müz 
tirak edeceklerin 
de Merkez Kum 
tmalma Komisyo 
bulunmaları. (3 

55 kişiyi 6 gün 
re dört Rdet otobü 
maaı 9-8-933 çarş 
saat 14 de pazarlı v 

tır. Taliplerin diğ 
renmek üzere her 
zarlığa girişecekle 
de hazır bulunma! 
(133) (3877) 

• • • 
Merkez Kum 

merbut kıtaat ve 
tiyacı için 2500 · 
8-933 salı günü sa 
16 Ya kadar pazar 
alınacaktır. Evsaf 
görmek İstiyenle · 
pazarlığa girişece 
saatinde Merkez 
lığı satın alma ko 
hazır bulunmaları. 
(135) (3879) 

Beyoğlu .dördüncü 
kıemesindoo : 

Terekesine mahkemece 
nan Mahmut ağanın uh 
nan : 

1 - Hasköyde Sütlüce 
atik meyhane oedit tekke 
11 mükerrer c.edit 82 n 
lira muhammen kıymetli 
mı. 

2 - Hasköyde Sütlüce 
mahallesinde Hamam so 

maralı (800) lira mu 
hanenin tamamı. 
Açık arttmnıı ile rüı 

ihale pulu müşterisine ai 
10 Eylül 933 pa28r günü 
tılacalrtır .Talip olanl 
gün ve saatte muhammen 
yüzde yedi buçuğu nispeti 
çesil.e Beyoğlu Dördüncü 
mahkema;inde hazıır bulu 
malfımat almak ve müza 
sini görmek isteyeni.erin 9 
ra ile mahkeme kalemine 
lüzumu i!an olunur. (6155) 

Banııer: 
- Bir ıiııara alınız! 

ai bay ••• Kontes yola ıı 
fena. .• Şu lrarıılıkarz .çea~ 
iatemiyonmı; ben çeki öd 
geçirelim.._ 

Haaenfratz biç timdiye 
dar teldifaiz olmamııtı. 

- Fakat ıu banleler 
Yool Oyle etnıfmıza 
kaympederiniz Lny tanıfm 
dihnit emrinize mıılıarer 
lan kuyumculara ciro edip 
aldığınız elmaaloın % 50 
tin para ile aattmız-. Çocuk 
kıa poliçelerde byınpederi 
ftl' -· F aı.at kaympederinizin 
di eliyle imza etmİf oldu 
~yorum. •• Olur akıilik d 

Kunt kibarca bir barek<' 
du. 

Cebinden bir tabanca çı 
ğma dayadı. 

H~•enfratz ne yapac•k"' 
merakla bakıyordu. 

Krınt: 
- O halde. . • dedi. 'ı' 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulG toz ve ke: m ı tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

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

çt;;!1.:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ı"a Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru3tur. 
Ancak en az beı vagon tekeri birden alanlara vagoa baıına beı lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tlat tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenmek izere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin maaraflar 
ve mea'uliyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal flrket tarafından müıteri heaabına aigorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğa gibi en az beı vagon alparlı ederek bedelinin temamını pepn 6cleyenler vagon baııaa beı lira 
tenzilAttan l•tifade ederler. 

Adreı: lstanbal'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbu1, Şeker Telefon No. 24470. 

Leyli ve 

F eyziati Liseleri 
KIZ ERKEK 

Arnavutk6y'de - Çlfte•araylarda 
A11a smıfı111, ilk kısmı orta Ye liae sımflarını havidir.· Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet •• 
mükemmeliyeti ile tanmmıı olan mütsseıe fstanbu1'un en güzel yerinde kain ve her türlü 11hbi 

şartları bai:r:dir. Gayret ve muvaffalı:ıyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiıtir. 

Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 
Kayıt ve yenideu kayıt muamelesine batJanmııtı~. Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 

10 dan 18 e kadar mü~~caat olunabilir. lsteyenhre mekteo ta~ifnamesi gönderilir. 
Telefon: 36.210 (5166) 

Kalorifer Tesisatı Münakasası 
Alpalla'da yapılmakta olan mektep blna•ına koaulacak kalorifer 

te•isatı mevkii münakasaya vazedilmlıtir. Taliplerin bir hafta zar
fında l.taabul ve Trakya Şeker Fabrikaları Tl.rk Anonim Şirketinin 
Dörd6ncü Vakıf Hanındaki merkezine müracaatla teıl•ata ait plAa
ları almaları ili.zumu ilan olunur. 

Ankara Y6.kaek Ziraat Enstitüstl 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul tartları 

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

Kabul şartları ıunlardır: 
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 teşekküllü hasta 
hane sıhhat Hey' eti raporile tevsik olunur). 

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan. staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam etmek imkam-
nnu kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarı
lanların hükfunet tarafından kendilerine yapılan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletna
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

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

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

Bu şartları haiz olup Ankara (Yüksek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek O~man 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylfil 933 tarihine ka
clar yukardaki şartlal't gösterir vesikalarını bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
törlüğüne müracaat etmeleri. İstanhul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 
müracaat olunabilir. 

Daha fazla malfunat alrr ak istiyenlere 
tııkdirinde Prospektüsler gönderilir. (3024) 

müracaatları 
4999 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

Dr. IHSAN SAM ...... 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ilaçtır. Her .czanede ve ecza depo-

.. _.larında bulunur. -(5960)...ı-.ır 

DAROŞŞAFAKAYA TALEBE 
ALINIYOR 

(1) Darüffafakaya girmek İs· 
teyen talebenin anasız babasız, ya 
but yalnız babasız olması ve ilk 
mekteplerin ancak 4 üncü sınıfına 
geçmiş bulunması tartbr. (2) ka
yıt müddeti 15 Temmuzdan 15 A
ğustosa kadar devam eder. (3) 
kaydolunmak ve müsabaka imti
hanlarına girmek için Nufus cüz. 
danı, son mektep karnesi, tasdikli 
mektep vesikuı, sıhhat raporu, 
bir vesika fotoğrafı getirmelidir-
ler. (3394) 5007 

Yalova Kaymakamlığından: 
Merkez ve Köy mekteple ,.; için mevcut nümunesine tev

fikan çıralı çamdan ve Yalova ya teslim edilmek üzere beheri 
(Beş) buçuk lira muhammen bedelle (270) adet sıra yapbrı 
lacaktır. İhale 15-8-933 tarihine müsadif salı günü saat on 
beşte Hükfunet konağında komisyonu mahsus huzurunda pa 
zarhk suretile icra olunacağın dan talip olanların yevınü 
muay!~nden evvel numuneyi görmek ve yüzde 7,5 depozito 
:ıkçesını yaptınnak üzere Yal ova muhasebei hususiye memur 
luğuna müracaatları ilan olun ur. (3778) 5111 

Çanakkale Jandarma 
mektepleri Satın Alma 

Komisvonundan: 
Muvakkat 

Erzak Kilo ihale ihale lhale Teminat 
Tarihi Günü Saati Lira Kur119 

Has Ekmek 210000 6-9-933 Çar,am!>a 16 1102 50 
Kapalı zarfla 

1 - Gelibolu Jandarma mektebinin 1-9-933 den 31-8-934 tarihine 
kadar bir senelik ihtiyacı olan iki yüz on bin kilo Ekmek 1-8-933 tarİ· 
hinden itibaren 36 gün müddetle kapalr zarf usulile münakasaya çı· 
karılmıftır. 4 

2 - lhaJe ı;..9.933 çarfamba günü saat 16 da Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda yapılacaktır. Mahal teslim Gelibolu mekte
binin göstereceği yerdir. 

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

. 

• DAoA 
BiRiKTiRE·N 4909 

RA~AT ... ~ObR 
Gedikpaşa'da Jandarma 

Sabnalıiıa Komisyonunda 
Satın alınması mukarrer aş ağıda cins ve miktarları y 

(3) kalem (Eşya ve malzemenin) ayrı ayrı kapalı zarf m · 
kasaları isimleri hizalarmda göı.terilen tarih ve saatlerde 

1 Jacağmdan İsteklilerin ıartnam t-lerle nümuneleri görmek ·· 
her gÜn ve münakasalara gİrm ek için talip olacakları kale 
re ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr 
muayyen saatlerinde komisyonumuza müracatleri. (33 

Cins ve miktarı · Münakasa Tarihi günü 
11500 adet matara 14 ağustos 933 pazartesi 
60800 metre kışhk elbiselik 

• 

yün kumaş 14 ağustos 933 pazartesi 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üze rinde Kundw; civarında 

taş ocağından (5000) metre mik'ap balastm ihracı ka 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 19-8-933 tarihine müsadif cumartesi · 
saat 15 te Ankara'da Nafia Vekaleti Müsteşarlık maka 
da icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup} 
(312,5) liralık teminatr muvakkateleri ve cari seneye ait 
caret Odası vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte mu·· lllllıq 
komisyonunda bulunmaları lazımdır· Talipler Müna 
şartnamelerini Ankara'da Nafia Vekaleti Levazım M 

r}üğünden, lstanbul'da Hay dar~şada ~?nan İşleri M 
rlüi:ri.mden bir lira mukabilindetedarik edebilirler. (3722) 

Beşiktaşta Cihannuma mahallesinin çirağan caddesi ve 
bakkal sokağında kain 17 numaralı arsanın mütebaki kalan 
kısmı 15-7-933 tarihinden itibaren 25 gün müddetle müza 
yedeye ·vazedilmiş olduğundan taliplerin yevmi ihale o 
lan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe gÜırıÜ saat 14 te Mal 
dürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatları. 

4 - Münakasaya iştirak etmek isteyenler, usulü dairesinde tan
zim edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa-
tinden evvel Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim etme- u·· sku··dar Malmüdürlüaünden: 
liclir. .~ 

5-Muvakkat teminat: Mal sandığı makbuzu, hükfunetçe müte· Alemdağında metre mikabı 330 kuruştan 312 metr 
ber banka kefaletnamesi,istikrazı dahili tahvili, Borsa fiatından % 1 O kap gayri mamul meşe keres! esiyle kantarı 9 kuruş 
noksaniyle Milli esham ve tahvilattır. 15912 kantar mese odunu satılmak üzere müzayedey 

6 - Banka kefalet mektuplarının rıumunesi Komisyondan alma· nulmuştur Satış ~uamelesi 21 -8 .933 perşembe gÜnÜ saat 
bileceği gibi Mal sandıklarından ria tedarik edilebileceği ila-ı o'unur. te açık arttırma ile Üsküdar Malmüdürlüğ-ünde. (377 

( 9 ) ___ _ 
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Faytonlara iş kalmadı 
Sürat da yavaş yavaş 

•• •• 

ı Yıldönümüne 
Hazırlık 

asrı bunları 
tarihe gomuyor •• 

On senede yapılan işlerin 
grafikleri hazırlanıyor 
ANKARA, 7 (Milliyet) - An

kara Vilayeti Cümhuriyetin onun· 
cu yıl dönümünü kutlulama komi· 
tesi yüksek komisyondan aldığı ta• 
limatnameye tevfikan vilayet da
hilinde on sene içinde yapılan itle
rin mahiyeti ve derecesini ve eski 
devirle miikayese ile her senenin 
birbirile mükayeseaini gösterir gra
fiki ihsasen cedveller ve levhalar 
hazırlamağa karar vererek keyfi. 
yeti vilayet tetkilibna tamim et
mitierdir. 

Adetleri on dörde 
ANKARA, <Milliyet) - Ankaraya 

ilk ge!iıte otomobil yoktu. Taş ban önü
ne sıralanan faytonlar civara mütteri 
cötürür ve getirirlerdi. 

Bunlardan başka, bağlarda oturma• 
ğa heves edenler de tek tük araba teda
rik etmeğe haşlamıılardı .. 

Geçen her sene bir çok faytonun ba
tını yedi ve yerlerini otomobiller doldur 
du. 

Bugün Ankarada faytonculuk ölmüt 
<denilebilir. Faytonculukla beraber, ara
ma imalithanelerinin de kimisi kapdan
nı büsbütün kapamıılar, kimisi otomobil 
tamirhanesi olmutlardır. 

Bize oöylendiğine ııöre; hugÜn Ana
dolunun yüzlerce köıesine gidip gelen 
otobüslerin yerine evvelce fayton ve yay
lılar çalııır, cün<fe üç, dört yÜz binek ara 
ba11 Ankaraya girer çıkarmıı. Ankara 
haricinde itliyen bu arabalann sayısı 
malum değilmi§. Bugün ise, arhk ıehir
de ve haricinde nakliyat, yerini tama
men otomobil ve otobüslere terketmiı 
bulunuyor. 

* * * 
Avrupayı cezenlerden pel< çok defa· 

Jar itittim. Bir çok medeni merkezlerde 
atlı arahıl!ar bili vardır ve tubah ıu ki, 
bazılannda lüks vesaiti nakliye addedi
lirler. 

Bilhaıa Romahya ve Macaristanda 
hunlarm ücretleri otomobillerden fazla
dır. 

Dikkat edilirse ııörülür ki, atlı araba 
ların kendilerine mahsus bir vekarı, gü
zelliği vardır. Binaenaleyh bu cihetten 

İstanbul lkşinci icra mem!ll"luğun
dan: 

Sıdıka ve Hayriye hanımlara 700 lira 
borçlu müteveffa Hüseyin Sabri lkylıı 
vereseeinden karl'3ı Sr.dıka hanunla ea
ğır Akif efendi vasisi Huriye Hanrm a
leyhine yapılan takibat üzerine Fatih

te çarşamba .pazarında kovacı dede ma

hall<ısin.de odaJar sokağında eoıki 9 ..., 

yeni 11 numaralı ~ bu dıef'a 2280 nu 

maralı kanun mücibince yeminli. üç eh 

Ii vuk.u.f tarafından maa lıeğc;.e haneye 
900 lira kıymet 1ıalı:dir edilmiş olduğıu.rı. 

dan mm bahç.e qbıı hanenin taıı:a:nı 

açık arttmnaya lııomılmuş olnıı prtnıı.
mesi .ı 9-8-933 tarihine müeadıif cıımaır 

teai giiniind<On iıtilıaıreaı dıı»rmıizde her 

kes tarafından görülebleceği ve müna 

sip bir mıahalle konulacağı gibi 9-9-933 

tarihine müsadif <ıumaortıesi günü saat 

14 re.. 16 ya kadar dairemiz.de açık art 
tınna ile satılaıcaktır. Müşteri olanlar 
% 7 ,5 nispetinde pey akçesi ve yahut 
milli bir bankanın teminat mektubunu 
ge-ürme.leri lıiznnıdır Maa bağçe i§lbu 
ahşap han.enin son arttırması 24-9-933 
tarihine müsadif pazar günü yiıne .ıaa.t 
14 ten 16 ya lradar dairemizde ya:pıla
caktır. 2280 numaralı kamun mücibmce 
işbu gayrı men.ku.1e takdir edi km kıyme 
tin yüzde 75 şi a.rtmna bedeli tuıttuğµ 
talodir.de mU,teriine ihale ı:dikc.el<tıiır. 

Mezkur bedcli tuunadığı takdlı"de işbu 
gayri menkul satışı mezkur kanun müci 
hince geriye brrakılacaktır. Müterakim 
vergiler ile valuf icaresi ve ,belediyeye 
ait tenvirat ve tanzifat resimleri müşte
riye aittiır. 2004 numaralı icra ve iflas 
ka<liUnunun 126 ıru:ı maddC1'ine tevfikan 

öpotek sahibi alakada.rla ile diğe.r ala
kadarların ve irtifak hakki sahi,pl.eır:inin 
dahi gayrı menkuıl üzerindeki haklarım 
""' hususile faiz ve masarife dair olan 
ô.ddia!.axını evrakı müspitelerile tarihi 
ilandan itibaren 20 gün öçıirıde ka:a daJ. 
resine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
taıpu sicilleıile sabit olmadıkça hakJıarr 
içıin satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Alakadarların işbu mad 
dei kanuniye ahkamına göre hareket ey 
lemeleri ve daha fazla malurna1 isteyen
!.eırin 932-4546 dosya nurnarasile daire 
mize müracaat eykmeleri iJan oJunur. 

(6157) 

Umumi Ne1riyat ve Yazı işleri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbacılık T. A. $. 

• 

İnen faytonlar. 
lüks addedilmelerine biç ıaımam. 

Her ıeye rağmen; Ankara iıi böyle 
görmemekte ve daha çabuk, daha temiz 
olan otomobilleri bunlara tercihte bir sa 
niye bile düıünmemektedir. .. . . 

BugÜn Ankarada piyasada çalııan 
Eaytonlann topu topu on dört tane ol
duğunu ıöylerıem biç §&§mayınız. 

Y azdığrm rağ!rotsizlik onların mev
cudunu hu kadar biçe indinniıtir. 

Bir arabacı bana; ııünde vasati ola. 
rak bir buçuk lira kazandığını, timdi yİ 
yecek ucuz olduğu için bundan elli ku
ruıunu hayvanlann boğazına samttiği
ni, diğer ellisini de tamir ve verıtiye ayı 
rınca kendilerine yalnız elli kuruıçuk 
kaldığı yana yakıla söyledi. 

Araba eoaılı bir tamire ihtiyaç gös
terirse, yahut hayvan ölürse büyük fe
lakettir. Çünkü kazanç yoktur ki, kolay 
ca telafi&i kabil olsun. Bundan baıka, 
araba imalathaneleri de kalktığından ye 
ni araba yaptırmağa da imkan yoktur. 
Bugün elde mevcut faytonlardan evvel
ce yedi yüz elli liraya alınan bir tanesi
ni sahibi satmak İstediği halde iki yüz 
liraya müşteri bulamamaktadır. 

Beygirlere gelince bunların mevcud~ 
audrr, fakat çok ucuzdur. iki sene evvel 
yÜz elli liraya alınan İyi bir araba bey
girini bugün elli liraya tedarik etmek 
kabildir. 

Hüliısa arabacılıkta iı kalmamıştır. 
Bu gi~iıle buı:ünkü on dört arabalık 
mevcudun sıfıra İneceğinde hiç fÜphe 
yoktur. 

S. R. 

-------
Otobüs derdi 

ANKARA, 7 (Milliyet) - An
karada otobüs derdi, tikayetlerin 
nihayeti gelemiyecek en esaslı bir 
dert oldu. Azimet ve avdet yirmi 
bet kuruta çiftliğe itlediklerini yaz 
dığımız otobüsler bir Varllllf, bir 
yokmut gibi hemen ortadan kalk
tılar. 

Bunlara güvenerek Çiftliğe git
mek istiyenler otobüs durakların
da bunların çoktan ortadan kalk
tığı haberini alarak faşa kaldılar. 

Bügün gene Çiftliğe gidit gelit 
elli kurnttur. Bu fiat pek çoktur. 
Belediyemizden bu otobüı derdile 
alakadar olmasını tekrar rica ede-
nz. 

1 1:-VLENEl\LEH 1 
ANKARA, 7 <Milliyet) - Ankara 

Belediyeıi evlenme memurluğunca 
aon hafta zarfında Şopronlu mühen
dis Rajkai Li.szla Ef. ile Macar teba
asından Matmazel Katloin'in, D- O. 
yollarında debboy memuru Bandırma• 
lı Hafız Ahmet Beyle Şaınh Bedriye 
Hanımm, rençper Kurtköylü Ali Ef. 
ile Avanoslu Fatma Hanpnın, Anka· 
ralı demirci Halil Ef. ile Ankaralı A
zime Hanımın, Ankaralı Ahmet Ef. 
ile Sivrihisarlı Keziban H. m, inhisar
da memur lstanbullu Mehmet Niyazi 
Ef. ile Mekkeli Hayriye H. m, Anka· 
ralı tüccar Ahmet Ef. ile Ankaralı 
Nüzhet H. ın, Ankaralı Zekerjyaı,,&f. 
ile Ankaralı Bahriye Hanımııı; flfllri· 
bullu Ali Rıza Beyle lıtanbulld' Fllt
ma Muazzez Hanımın nikahlan liıyıl
mı~tır. 

Çanakkale Jandarma 
Mektepleri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Erzak Miktarı ihale ihale ihale T eıninat 

Tarihi Günü Saati Lira Kurut 
Makarna 2ıOOO 2-9-933 Cumartesi ıs 4S2 SO 
Şehriye 8260 2-9-933 ,, ,, ,, " 
Kuru Fasulya 82400 3-9-933 Pazar ıs S27 
Arpa 298000 4-9-933 Pazartesi ıs 437 
Sığır eti ı20000 5-9-933 Sah IS 17SS 
Has.Ekmek 897000 6-9-933 Çarşamba ıs 4722 
Haa l]n 2050 ,, ,, ,, ,, 
Odun ı374000 7-9-933 Perşembe IS 793 50 
S10.de Yağı ısıoo 9-9-933 Cumartesi 15 1059 
Pirinç 42300 10-9-933 Pazar IS 990 

1-Çanakkale Jandarma Mekteplerile Jandarma Hastahanesi ef 
ral ve hayvanatınm 1-9-933 tarihin den 31-8-934 tarihine kadar bir ıe· 
nelik ihtiyacı olan yukarıda yazılı mevaddı iaşe sekiz kıt'a şartnamesi 
mucibince 1-8-933 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmışbr. 

2 - ihale yukarda yazılı gün ve saatlerde Çanakkale Vilayet 
dairesindeki komisyonda icra edilecektir. 

Mahalli teslim Mektepler ve ha tabanenin depolarıdır. 
3 - Şartnameler ve teklif mektupları numunesi arzu edenlere 

Çanakkale Jandarma Sabn alma Komisyonundan verilir ve gönderi· 
lir. 

4 - Münakasaya iftirak etmek isteyenler, usulü dairesinde tan• 
zim edecekleri teklif mektuplarile teminatı muvakkatelerini ihale saa
tinden enel makbuz mukabilinde Komisyon Riyasetine teslim etıne
li<:lir. 

5 - Muvakkat teminat : MJ sandığı makbuzu, hüküınetçe müte· 
ber banka kefaleti istikrazı dahili tahvili, Borsa fiatından yüzde 1 O 
noksaniyle Milli esham ve tahvilat tır. 

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

(3893) 

Karaağaç Müessesab 
Müdürlüğünden: 

Demir çatı ilanı bedeli muhammen 4000 lira 
Karaağaç müessesatmda yapılacak demir çatı 20 gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Ta 
kııs muamelesi müesseseye aittir. İhale 10 Ağustos 933 per 
sembe günü saat on dörtte müessesede yapılacak Resim ve 
troki ve şartnameyi gornıek ve şartnameyi almak isteyenler 
rumadan maade her gün mi.iesst>seye müracaat edebilirler. 
Münakasaya girecekler, bedeli muhammenin yüzde yedi bu
çuk nisbetinde teminat akçe veya mektubunu ve Belediye 
Fen İşleri Müdüriyetinden alınmış olan ehliyet vet:ikasmı ,ve 
recekleri zarfa koymalıdırlar. (3415) 5048 

Saat 6 dan sonra halk eğlencesi 

Haaanpaşa Fırını &alo nunda ak'!am kalabalığı 

ANKARA, 7 (Milliyet) - Anka- ve bahçeciği ile Hasanpaşa fırım 
rada bilhassa saat altıdan sonra bi-, denilen aalon, Kızılırmak, Malat
raz yorgunluk almak, bağlarda o- ya lstanbul Pasta salonu gazinola-
turanlar da otobüs saatlerini bek- b' ak' 1 h h d ı b 
1 k h t b. b' .1 bul cak rı u v ıt er ınca ınç o ar, o-eme, ya u ır ırıe Ufl • .. 
lar yekdiğerini beklemek üzere ga· talır. Ankara caddelerının ve ga
zinolara rağbet ederler. zinolarının en hareketli saatleri İf-

Bunlardan Taşhan önündeki kah te böyle saat altıdan sorıra baflar 

ANKARA, 1 (Milliyet - Hariciye Hukuk Mü'!avir muavinlerin· 

'clen Kenan Beyin hümmayitiloidid en velat ettiğini yazmıftık. 

Hariciyecilerle dostları bu haluk arkad"llanna mükellel bir cenaze 

alayı tertip etmişlerdir. Resmimiz bu alaydan bir intibamı göstermekte
J:,., 

Bütün bu hastalıkların sebebi 
gıdanın taze olmamasıdır. 

Yemek dolaplarında, mutfak rafıarında ve ya kilerde muha
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında 91· 
daf kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çilnki sıcaklık mikropların 
inkişafını ve rutubet iıı;e küflenme hadiıı;esini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
ve küf bldayeten belli olmaaığı cihetle istihllk neticesi bir 
takım hastalıklar bat gösterir ve çocuk bilmeden bu tehli
keli mikropları yutar, 

. - . 
i ,., ' ...... 

1 Yayma kitap 
Sergileri .. 
Öğretici değil, hatta mu 

kitaplar okutuluyor 
ANKARA, 7 (Milliyet) -

kari\. itfaiye meydanı ve sokak 
leri gibi halkın en ziyade müte 
sif bulundnitu yerlerde son gün! 
de yayma kitap satanlar türedi. 

Kitap satmak haddizatinde i 
bir it ise de bunların sattıkları 
taplann o sınıf halka çok iyi 9ey 

öğretmiyen cinsten olmaları ha 

bile bu sergilerin faydadan ziya 

mazarratları olmaktadır. Bu kit 
lardan pek çoğunun mevzulan i 

barile muzır olduklarını iddia e 
biliriz, 

Bunlardan birinin "Bankayı 
sıl soydum?,, adını taşıması iddi 
mızı tevsik için kafidir zannınd 
yız. 

Ziraat bilgileri kursu 
ANKARA, 7 (Milliyet) - K .. 

muallimlerine verilmekte olan z 
raat bilgileri kursu devam etme 
tedir. Dün ilk ders olan tavukç 
luk ve hayvan yetttirme kursu 
mamlanmıt ve bugünden itibare 
aürcülük kursuna başlannııftır. 

Vali teftişe çıkacak 
ANKARA, 7 (Mlliyet) - A 

kara, Valiai Nevzat Bey ·bu a 

ıonlarma doğru berayı teftit mül 

bakata gidecektir. 

Taze fındık 
AN~ S (Milliyet) - A 

karaya taze fındık geleli on gü 
kaJar oldu. bk günler soyulmuşu 
nun okkası perakende olarak v .. 
kuruttan batlayıp bugün kuk ku 
ru~a kadar dü9tü. Taze fmdık sa 
tı!ı bu sene geçen senekinden faz 
ladır. 

\ 

of'rigidaire souk hava dolabı, içine konulan her türlü mevad· 
dı sabit ve kuru bir harıt(et derecesinde muhafaza eder ve 
bu suretle mevadd• gıdalyenin görünür görünmez tegayyüra· 
tına mani olur, hatt• mutfaktaki fırının neşrettiği şıcaklık ve 
buğuların tevlit eylediği nıtubete rağmen mekülatınızı bu. 
dolaplarda sıhhi bir şe1<nao 9Qnıerce 5aklamak kaDildir. Bun• 

Frigidaire m•rkasınt rasıma• 
11an iter sojult ltava dolabı ita• 
kilci. FRİGİDAIRE değildir 

6131 
dan mada dondurmalarını;ı:, fri9idaire"de ihzar edebilirsiniz. 

SOUR LA BIRADEL.ER ve şsı 

l:.ti~ld!!l!~ 
~al Motor m.amW..U -


