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Geçen sene 
Parise 600 bin 

bir günde v 
seyyah gir.· ~ 

' 
çıkmış. 
40 bin 

Bize ise bir seneWe 

İtalyan tayyareleri Ame
rikadan uçtular. Pazar günü 
ltalyada büyük merasimle 
karşılanacaklar. seyyah gelmiş. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

FİA Ti 5 KURUŞTUR 

Almanya 
Avusturya 

Ahmet ŞOKRO 
Geçenlerde Daily Teleııraph ııaze

tesi Uoyd Georıre'un harp hibralan 
hakkında yazdıiı eserin bazı parçala
nnı iktibaa ederek makaleler halinde 
nqrebnitlir. Eabak lnııiliz Batvekili
nin çok dikkate değer hibralan ara
ımda o zaman Hariciye Nazırı bulu
nan Arthur Balfour'un bir muhtıraaı 
vardır. Balfour bu muhtırada lnııilte
re ve müttefikleri ııalip ııelecek olur· 
lana lnııilizler tarafından ileri aürül· 
mesi li.zımgelen aulb fU1larını uzun 
uzadıya izah ettikten aonra diyor ki: 
"Eğer Avusturya lmpara•:.rluğu par
çalanıp ta bu devletin Alman olan 
kısmı yalnız bırakılacak oluraa, bu 
küçük Alman Devletinin büyük Al
manyaya iltihak etmeai her zaman 
yakın bir ihtimal olarak heaaba katıl
malıdır. Ve bu tahakkuk edene harp 
ıonunda arazi kaybetmİf olmasına 
rağmen, harpten aonraki Almanya 
harpten eVTelki Almanyadan daha 
kuvvetli olacaktır.,, 

Balfour'un bu muhtıraaı 1917 aene
ainde yazıldığına ııöre aradan on altı 
aene geçmiıtir. Ve bu yanm batmlık 
zaman da İngiliz Hariciye Nazmnın 
görütündeki iaabeti bütün vuzuhu ile 
tebarüz ettinnittir. Filhakika Balfour' 
un daha harp bibnezden evvel ileri 
ıürdüğü ihtimal günün ehemmiyetli 
meaeleai halini aldı. Harp Almanya 
ve müttefiklerinin maihibiyeti ile 
bittiği zaman Avuatnrya - Macariatan 
İmparatorluğu da parçalamnııb. Ga
riptir ki Avuaturya Macariatan impa
ratorluğu parçalanchfı zaman, bu 
imparatorluktan aynlan milletlerin 
en ziyade korktuklan ihtimal, impa
ratorluğun Hapaburı ı.a-dam altın
da tekrar ihyaaı idi. Halbuki harpten 
evvel bile eaaaen zor ayakta tutunabi
len Avuıturya - Mac:ariatan lmpara
torluiu büyük muharebedeki mağhi
biyetten ye parçalandıktan aonra 
tekrar canlanmaaı mümlriiıı değildi. 
Bununla beraber, Avuaturya lmpara· 
torluğunun teki-ar ihyaaı ihtimali bu 
devletten aynlan milletlerin ve bu 
memleketi takaim eden devletlerin 
nazarlarında büyük bir tehlike teklin· 
de belirdi. Ve Küçük itilaf ta bu endi
tenin doğurduğu bir te~kküldür. 
Küçük hilaf ve Franaa, eaki Avuıtur· 
ya - Macari•tan imparatorluğu tekrar 
canlanmaam diye tedbirler alır en, 
Orta Avrupa mUV1lzeneaini altüat 
edecek olan Anachluaa yani Avuıtur
yanm Almanyaya iltihalo tehlikeai de 
belirmekte idi. 

Filhakika bu tehlike V~lea ve 
St. Gennain muahedeleri hazırlanır
ken görülmiit ve her iki muahedeye 
de ilhaka mini olacak maddeler ili.ve 
edilmiıti. Fakat muahedelere rağmen 
Anachluaa hareketi tabii cereyanını 
takip ederek yürüdü. Ve nihayet 1931 
aeneai martında Avusturya ile Alman· 
ya aralannda bir gümrük mukaveleıi 
imzaladılar. Almanyanm milli vah
detine yardım eden Zollverein itilifla· · 
nna çok benziyen bu te,ebbüa, Fran• 
ıa ve Küçük ltilifm itirazlarile auya 
düpnüıae de Almanyada Hitler iktida 
ra geçtikten aonra Avuaturya • ~
manya ittihadı büsbütün baıka bır 
tekil almıfbr. 

Almanyada Milli aoayalizın, Alman 
hudutları içine münhaaır bir ıiyaai 
fırka cereyanı olmaktan çıkmıt ta Pan 
Cennen hareketi ıeklini almııtır. 
Alman hudutlan dııansmda bulunan 
Almanların milli aoayalizm prensip· 
!erini kabul etmeleri, Berlin'in nüfuz 
.,e hakimiyeti altına ıirmeleri demek 
olduğuna göre dolayıaile Anachlusa 
tahakkuk etmiı oluyor. Bunun içindir 
ki Hitler Almanyada iktidara geçeli, 
Anachlusa'tan bahaedilmiyor; Gleich
achaltung, yani Avuıturyadaki idare 
ile milli sosyalizm pren.aipleri arasın .. 
da ahenk temini iıteniyor. Bu naaıl 
olur7 Tabii Avusturyada Milli Soaya· 
list Fırkasının iktidara aeçmeaile. Son 
zamanlarda Almanyadaki Milli Soa· 
yaliat yani Hiıler Fırkaaı bütün faali
yetini bu noktaya tevcih etıniıtir. 
Avusturyadaki milli sosyalistler Avus
turya Hükümeti aleyhine tahrik edil
mis. Alman tayyareleri Avustııryanm 
üstünden uçarak hükümet aleyhine 
yazılmıı beyann.ameler ablmıf. Bütün 
hudut boyunda Avuaturya çe§il çeıit 
tekillerle iz'aç edilmiıtir. Bütün he· 
def, Avusturyanm timdi iktidarda bu· 
lunan hükümetini devirerek yerine 
Milli Soayalist Hükümeti getirmek ve 
bu suretle gleichachaltung'u tabak· 
kuk ettirerek Viyanayı Berline bağla
makbr. 

Almanlann bu teıebbüaleri Fran
aızlan harekete getinnitlir. Ve Fran· 
aa Hükümeti Bertin nezdinde müıte
rek bir teıebbüı yapılması için lngiliz 
ve İtalya Hükümetlerini tahrik etmek 
iıtemiıtir. Dört gündür bu "müıterek 
l"§ebbüaten,, bahsediliyor. Fakat an
laıılıyor ki Fransa, İngiltere ve İtalya, 
Bertin nezdinde miitterek bir teıebbüa 
yapmak noktaamda itilaf edememiı
lerdir. ltalya, huauai ve dostane bir 
tetebbüa yapacağını bildinniı. lngilte
re de anlatılan Franaa ile beraber 
yapmak İıtememi9tir. Ve nihayet 
teıebbüaün Franaa tarafından ayrı 
İngiltere tarafından da ayrı olarak: 
fakat ayni mealde yapıldığı bildirili
yor. ltalyaya gelince; henüz Musao
tini'nin bir teşebbüste bulunduğu ma-

(Devaını 6 mcı sahifede) 
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Celal Bey Berlinde de mü
him temaslarda ~ulunuyor 
Berlin Ticaret Odasının ziyafetinde de 

samimi temas ve müzakereler oldu 
BERLIN, 8 (Telefon! ) - lktıaat 

Ziraat vekili 
Muhlis B. geldi 
D n Sümer Bankta bir 

toplanh yapıldı 
Ziraat Vekili ve lktıaat Vekaleti Ve

kil Muhlia B. dün Ank.aradan ıehrimi
ze mit, Haydarpaf& iatasyonunda 

tlan tarafından karıılanmıştır. 

vekıli Mahmut Celil Bey dördun 1 
den beri Berlinde bulUlllllll . Her 

ekil B. latanbul'a indikten bir az 

llttısat ııeltilimi:ıı Malımat Celil Bey 

iki memleketin ticari ,,. eli mu-
naaebetlerinin inkİfafmı temm ede
cek bir ticaret anlapnaa le ba ıtilifı 
tamamlayacak ve tediye m119aaeneai 
prenaıbini ııütecek bir c)earifllS mu• 
Jcaveleai müzakereleri iyi bir mecra
da devam etmektedir. H aeza
ntinde cereyan eden~ Ha
riciye nazın Fon Neu;rrat lıouwla lıoıll!D
madıfı için ıniUtqen llÇllll tır. Hipicİ 
ye müate§&n mÜzak açarken; ıi\ 
aydan ben iıakıtuu. devat8 eclen Av· 
rupadaki uıuhtelif faaliyet Ye qıüza• 
kere yo...-hdJarına rapea Berline 
ııelmit olmalannclan dolayı vekilimi• 
:ııe tqeldriir etmittir •e tebrikte bulun 
muttur. 

Dün Hariciye müatetan, lktıaat ve 
lriliınizin taefiDe bir öile ziyafeti ver-

(Devamı 5 inci sahifede) 

M. Lander'in neden ihraç 
edildiği sefire bildirildi 

Hükumetin bu kararı İngiliz-Türk mü
nasebatını ancak takvi~e edebilir 

-~~ 
:Vkkerı Annatroug'un Türkiye mü

meuillerinden M. A. V. Lander'in 
hudut haricine çıkarılması hadisesi 
aon gii.nlerde Avrupa gazetelerinin 
meıgul olduktan bir mesele halini al
mııtır. Filhakika Lander hakkında 
tatbik edilen bu karann aebe.Plerine 
dair henüz kat'i bir malômat tereş§Üh 
etmİf değildir, ve ecnebi gazeteler i
tin iç yüzü hakkında bir hüküm ve
rememektedirler. Ancak bu meyanda 
bazı Franıız gazeteleri İngiliz sefiri .. 
nin hükUmetimiz nezdinde bu husua
ta tetebbüsatta bulunduğunu yaz· 
makta iseler de, huausi istihbaratımı
za nazaran böyle bir le§ebbüı viki de 
ğildir. İngiliz sefiri Sir George Clerk 
Dr. Tevfik Rüttü Bey ile bundan bir 
kaç gün evvel Y alovadan Ankaraya 
dönerken Haydarpaıa gannda kendi-

(Devamı 5 inci sahifede) /ngiliz sefiri Sir George Clerk 

M. Herriot bugün geliyor 
Necip Ali ve Necmeddin Sadık Beyler 
de müşahit sıfatile Sofyaya gidecekler 

Necmeddin Sadık ve 
Necip Ali B. ler 

Evvelce de yazdığımız veçhile mem
leketimizi ziyarete davet edilmit olan M. 
Herriot bugün lmerethie il vapuru ile 
Pireden şehrimize gelecek, hükiimet na
mına Hariciye Vekaleti umumi Katibi 
Numan Rifat ve tehir namına Vali Mu
hittin B. tarafından kartılanacalrtır. Ml 
Herriot Sofyada toplanacak Radikal Soa 
yalist kongreaine ittirak edeceğinden bu 
aktamki ekıpreale Sofya'ya gibn .. i muh 
temel olduğu ıibi, hareketini yarma te
hir etmesi ihtimali de vardır. M. Her· 
riot hareketini yarına tehir ettiği takdir
de Hariciye Vekaleti Umumi katibi Nu
man Rifat B. bu akıı;J\m •~"'"'' ine Tarab-
ya'da Tokatlıyan otelinde bir aktam y 
meği verecektir. !VJ ... ,, •.• v 'u tak.dirJe 

(Devamr 5 inci sahifede) 

Lüe ııe orta mektep ecnebi liaan muallimleri kursu dün bitmiıtir. Kursa 
devam eden 253 muallime dün vesika teıızi edilmiıtir. 

Muhli. B. 

-. Siimer • Banka ııitmit ve Nurul
laiı Eıat B. le ııörüımüttür. Bir az son
ra bankada Vekil B. İn de ittirakile bir 
toplanb yapılmıftır. Nıırullah Eaat, 
muavini llbaıni, Feabane fabrikaaı mü-

(Devamı 5 in<:i sahifede) 

İstanbul 
Maliye teşkilatı 

Yeni eşkilatta kimler 
v~ Xifc.. alacak~?:.;:;;;;:-_--:;;;:; 

Ankara, 8 (Telefonla) - 1 y)u • 
de ite bathyacak olan yeni lıtanbul 
maliye teıkilitını tanzim ebnek ve rü
eaa kadroaunu tesbit eylemek iiaere 
Maliye vekaletinde çalıfan komisyon 
mesaisini ikmal etmiı gibidir. 

Ali tasdika arz-edilecek kadronun 
yann gönderilmesi muhtemeldir. 

Adana defterdarı Talat, Samaun 
defterdan Zeynelabidin, Hariciye 
vekaleti muhaaebeciai Abdülkadir, 
Maliye vekaleti merkez muhaaebeciai 
Şefik Beylerin ve vekilet memurların 
dan bir kıammm eni teıkilitta vazife 
alacklan anlatılmaktadır. 

Şehir marşı 
Cümhuriyet bayramı için 

bir marş hazırlanıyor 
Cümhuriyet bayramında nakil vaaıta

larmm üç gün müddetle halktan yan 
ücret almalan icin muhtelif vaaaiti nak
liye tirketleri n~dinde Belediyece t ... 
tebbüste bulunulmutlu • 

Dün ilk olarak 3568 No. lu otobüı sa· 
bibi bu teklifi memnuniyetle kabul etti· 
ğini bildinniıtir. Belediyece bu otobüı 
ıahibine teıekkür edilmittir. Vıuaiti nalı 
tiye tirketleri henüz bu teklife cevap ver 
memiılerdir. 

Cümhuriyet bayramında halkın bir a
ğızdan aöylemeai için bir tehir martı ha
zırlanacağı yazdmııtı. Marım herkea 
tarafından kolayWda tekrar edilebilmeai 
için ıürükleyici bir beste yapılacak ve 
bu beateye uyıun bir de aüfte yapılacak 
tir. 

Bir mektup 
Hakimiyeti Milliye bllfmuharri

ri ve Bolu mebusu Falih Rıfkı Bey 
lstanbul mebusu Alaeddin Beyin 
dün Cumhuriyet gazetesinde net· 
rettiği bir yazıya cevap olarak fU 
mektubu göndermittir: 

"Efendim 
Londradan ve Avrupadan Haki

miyeti Milliye gazetesine yolladı
ğın> mektuplardan biri hakkında 
dünkü Cumhuriyetteki tenkidinizi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

llllllllllllUll•Hllltllll .. 
Buğday fiatının 
İstikrarı için .. 

Yeni bir talimatname 
kabul edildi 

f İkinci sahifemizde okuyunuz] 
Jlllllllllllllllll!HlllUlllUıiiUlllll 

ı Tayyarecilerin ta itip ettikleri yol 

Fransız tayyarecileri hat 
üzerinde rekoru kırdılar 
Godos 

55 
Rossi güç 

havada 
ve 
saat 

şartlar altında 
kal~ışlardır 

--~- 1 koruau Amerikadan Suriyeye bir uçuı 
ta kınnıtlardır. Cumarteai aabahı ma· 
halli aaat ile Floyd Bennet'ten aaat 
5 le kalkan la:n'areciler Suriyede Ra· 
yak' a 4.25 te innıiıler ve dokuz bin 
kilometreden fazla bir meaafe UÇIDUf· 

lardır. Bu parlak netice Geyfor, Ni· 
cholett'in 8544 kilometrelik rekoru
nu kmnaktadır. Tayyareciler Iran 
körfezine yetiteJDemekle beraber yap 
mıt olduktan UÇUf daha az ehemmiyet 
li değildir. Ve eaki rekoru çok fazla
aile kınnaktadır. Uçutnn hakiki me
aafeıi kat'i olarak aonra anlatılacak
br. Fakat bazı ıazetelere aöre 9408 
kilometre uçu1mut ve tayyareciler ha 
vada Atlas denizini gÜç ıartlar altın-

Yukanda Codoa ııe Roui, af'liıda re
kor kırdıkları tayyareleri · 

PARIS, 8 (A.A.) - Tayyareci 
Codoa ve Rosai, 54 aaat 45 dakika uç
tuktan aonra Grinviç aaatiyle 18.10 
da Suriyede Rayak'ta yere inmitler
dlr. 

9000 kilometre 
PARIS, 8 (A.A.) - Codos ile Roa· 

ai düz hat üzerinde dünya meaafe re-

(Devamı 5 inıei sahifede) 

Solda ROJJsİnin :ııevcui ııe h•mıirui, 
aaida Codos'un zevcesi merak ve en

diıe ile uçu§U takip ediyorlar 

Salahiyettar/ardan soruyoruz .. 

Erkek kadın farkı var mı? 
Hakem heyeti bir kere kararını 

verince hiç bir itiraz dinlemez .. 
Atletizm mütehaaaıalarmdan Adil 

Giray Beyın otomobil yanılanndaki 
ihtilif hakkında fikri tudur: 

- Kadınla erkek arasında Avrupa 
ıehirlerinde nadiren müsabaka yapı· 

lır. Kadmla erkeğin bir arada müaa
bakaya airmeai idet olmamıttır. Orada 
kadınlar ayn, erkekler ayrı müsaba
ka yaparlar. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Y arqlanm.- iıtiralt edece it yüzücülerimizden 

Y arışlarımıza 4 gün kaldı 
Her kulüp müsabakamızı kazanmak 

bütün gayretini sarfedecek .• • • 
ıçın 

,13 Ağuıtoa pazar ıününe tam dört 
gün kaldı. O giia bütün au ıporcula
nnm - büyiik bir bayramı olacafı 
muhakkakbr. Muayyen yantlar üze• 
rinde klüpler mülhit bir aurette çahf· 
maktadırlar. Bu yantlann batında 
200X4 ııelmektedir. 

Bu meaafeyi koıacak olan ınüaabık 
Iar, iıtihbaratonıza nazaran son dere 
ce salıımaktadırlar. 

lataaaray klübü 4X200 bayrak yantı
nı kazanacaktır. Çünkü bu klüp için 
artık bir izzeti nefiı meaeleai olmut· 
tuı·. 

Bu cümle de gösterir ki, müaaba· 
kamıza ittirak edecek olan yüzücü
ler aon gayretlerini aarfedeceklerdir. 

Y anşlanmız pazar günü aabah ıa· 
at onda baıhyacağı için klüplerin ona 
göre tertibat almalan liznndır. 

Havuz sabahın çok erken aaatinden 
Galataaaray kaptanile yaptığımız itibaren hazırlanmıf bulunacaktır. 

hu!-usi bir muhaverede aynen ıunu Gazetemiz, yarıım tam ve Ahenkli 
ıöylemittir: bir tekilde yapılabilmesi için, bütüa 

- Şunu iyi bilinia ki bu ıeier Ga· va11talan hazırlamııtır, 
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Tarihi tefrika: 82 

Ya.acın: ,. S. N. Her hakla (Milli7et) indir. 

Akabe, Küveyt, Necid hadiseleri 
3 

"Oiplomcuu Erkiinıluırp., Müıür Kart lsmail Paşa. - Ellerinin kan
larını yıkayıp, abcleat alıp namazcı el arayorlarl - Şelra11etin önüne geçi
lemiyor! 

Sultan Hamit'iıı cülıuwıdan IODl'a 
Muaul laraflaruu ıslaha meıhur mü
ıür Kurt lamail !'ata ,_ur edilmit
ti. Hünkar miifarünileybi "diploma
"'z erkanıharp" diye ta•Iİf ederdi. 

Kurt lamail Paıa merhum, tahall 
görmemiş bir i.liın ve hekim idi. Fit
retin istisna kabilinden ender yetiıtir
diği bir asker ve idare adamı olmak
la beraber ileriyi gören, yarının ihti
yaç lann• bugünden hazırlamağa ça
lışan, tedbirli, basiretli, gözünü bu
daktan sakınmaz, işten kaçmaz., önü
ne çıkan ve çıkacak eııgellerden yal
mai, dem•r gibi bir azim ve irade sa
hibi bir yiğitti. 

Paf'l merhumun, Musulda, Dersim
de, Bitlisteki aıkeri ve mülki harekat 
ve icraab dillerde destandır ve bihak- ı 
ın her türlü takdir ve sitayiılere la
yıktır. 

Müşarüni leyh, Mu ... ı •e Süleymani 
ye civarında, çadırlarda göçebe YAJ•• 
yan ve aıkıyt gördükçe, iflerine elver
dikçe lran toprağına kaçııreren, o ha
valiyi kasıp kavuran "'Hema-Yant,, ... 
tiretini tedip ve tenkil ettiği sırada, 
mecmuu 1500 kiıiyi geçmiyen bu 
Afiret efradının kadın erkek, halli. 
on, on iki ya,ındaki çocukları11da )ör
düğü cesaret Te ıecaati balikile tarlf 
için kelime bulamamıfb. 

Hakim bir mevziden Wı:erlerine ateı 
açan topçu batarya.mm aıenu.ilerini 
karı.1 at1annı sürerek, söfü.slerini be· 
def ederek, kılıçlarile yiiriiyüp çılgın
ca savlet gösterdiklerini, derin hayret
lerle hiki.ye ederdi. 

Müf'lrünileyhin ençok 1&1tığı •e hat 
ti. biraz da içi sızladığı cihet, bu -.i
ret efradının dindarlıldan ye men
sup oldukları Halidi tarikaline aeda
kaıleri idi. 

Kanlı çarpı,malarda ölüp, öldürü
yorlar, tali.nlar yapıyorlar, sonra da 
ellerinin kanlarını yıkaYJP abdest a
lıp namazlarını kılıyorlar, evrat ve 
e .. ki.rlarma devam ediyorlardı. 

Bir de müsademede maktül düşen 
arkada~Jannın cesedini, mümkün de
iil bırakmıyorlardı. Maktüllerin mü
cadele meydanında kalan ıili.hlarını 
da sonradan toplryor, Şeyh Seyit Ha
lidin türbesine götürüp takdis ettiri· 
yorlardı. 

l<;eri Anadoluda Alevilik, Rafazi· 
lik meclupları, ınensuplan çoğalmış
tr. Bunlar, umum1yetle Sünni Türkleri 
sevmezler, kendilerine diifman adde .. 
derler, fırsat bulunca. ela itliftan, im
hadan ceri durmazlardı. 

Bunlardan başka olarak, Van, Bitlis 
taraf1,. ... -...ı,.. ı.;;ı...ı.....,c;.u, daJbudak sa
lan Halvetiler, Nakşiler vesaire mef· 
hur Şeyh Abdullahm müritleri, umu-

miyetle aaker kaçağı, eıkrya yatağı, 
baği, daği kimseler olup esnayı f"ka
Yetlerinde çaldıklanru Şeyhe takdim 
ederler, kendileri de "canaim payı,. 
clİJ'e Şeyhten nasiplerini, bi.uelerini 
alırlardı. 

Mükerreren vukubulan ıslah hare
ketleri ve çok masraflar ve kanlı te• 
dipler, eaaala aurette yapıbnadığmdan 
fe]c:avetin önü ahnamamıftı .. Ayni ae .. 
beple oralarda bükUmetin ismi var, 
ciami, hükmü hiç yoktu. Hele adliye 
teşkilatı abes gibi kalmı§b. Çünkü 
kimseyi mahkemeye cetirebilmek ka
bil değildi. 
Müşür Kurt İsmail Patanın, o va

kitler, mahallerinde teıkil ettikleri 
divanıharp ürfi mazbatalarını haabel
yazife Amedii Dıvanı Hümayunda 
gördüm okudum, müzeyyel tasdik 
mazbatalannı teavit ve tebyiz ettim. 

Müıariinileyh gönderdiği mazbata
larda Şeyh Abdullahın ve oğlu Abdül
kadirin, sair fekavet piıelerle beraber 
idamlanru arzelıni,ti. Sultan Hamil, 
bunlardan bazı meı.hur, azılı etkıya
lann idamlarını taııdik etti iae de Şey· 
hin ve ofullarının ida.mını tasdik ve 
irade etmedi, nefi ve teb'it ettinnekle 
iktifa eyledi. 

Merkumlar lstanbula getirildiler Ye 

aonra Hicazda ikamete memur edil .. 
diler. lstanbulda tetekkül eden Ali 
Aakeri bir kÔmisyonda me:zkilr ili.m
ları mütalea ve tetkik eden Müıür 
De"it ve Ali Saip Paf'llar dahi Kurt 
lımıail Patanın dediği kabul buyrul
mazaa oralarda huzur Y• aükUnun 
takarrür edemiyeceğini ceaurane ar .. 
zeylediaeler de Hünkar, gene ıeyhle
re iliımemeii ve nefi ve icli ile ce .. 
ciıtirmeği iltiam etti. 

Aradan bir müddet ceçti, Şeyh E
fendi Hicazdan firara kalkııb. Be
reket verain, Medineimünevvere mu
bafizi Ferik Hacı Osman Ferit Paıa, 
fırsat vermeyip yakaladı. Maateeaaüf 
Kiirt Beylerinden Musa Bey, hayli za
man sonra lstanbuldan firara muvaf .. 
fak oldu. 

B ... nun Üzerine Düveli Muazzama ae 
firleri, Hünkar mahsus kaçırttı! diye 
Babıi.liyi ve sarayı aaayit noktasından 
ve Ernıeni hadi•elerinden de bahae
derek sıkııtırmağa baılamııb. 

Küveyt bi.diaeainin kahramanı olıın 
Mübarekülsabah Paşa da bu kabil
dendir. Ancak Mübarekülsabah, bir 
tarikat şeyhi değildir, kabile geyhi
dir; bilbaua Küveyt taraflarında nü
fuz sahibi idi. 

Nefsi Küveyt otuz bin kadar .. ü. 
fu• sakin nlnp ırivarda. yaşı: .an doku~ 
on kabile efradı dahi, Mü1>arekulsa
bahın emrine tabidiler. 

(Bitmedi) 

Otuz iki ecnebi getirilecek 
T eıif ve tercüme heyetinin kadrosu 

da 25 kişi olarak tesbit edilmiştir 
Maarıf vekili Dr. Reıit Galıp Bey 

rahacoız olduğundan dün de evinden 
çıkmamrşt1r. Müsteşar Avni Bey, ısla
hat komitaıınm diğer azaları ve üni
venite -emini Dr. Netet Omer Bey 
dun Vekil Bayi evinde ziyaret ede
rek muhtelif meseleleri görüşmÜ§ler
dır. 

Ecnebi profesörler 
Üniversiteye alınacak ecnebi profe 

sor adedi kati şekilde 32 olarak teshil 
edilmittir. Bunların hepsi ile esas nok 
tatarda anlaşılmıgtır. Pe<Jembe cünii 
ve cumartesi ,ehrimize davet edilen 
profesörlerden bfr kı:ımı gelecektir . 
Burada kendi !erile mukavele yapıla
ca~lır~ 

Ecnebi diller melrtebi 
Ecnebi diller mektebi kadrosuna 

müdür ve eski Yunanca muallinıi Fa .. 
zıl Nazmi Beyden başka bir zat da
ha alınm•ttır. Bu zat bir müddetten 
beri şehrimizde bulunan M. Eıio Bar
telmi'dir. Bu zat İtalyan olup edebi
yat ve hukuk doktoralarıru vermqtir. 
M. Eaio Üniversitede li.tince ve İtal
yan~ okutacakbr. Y "1>ancı diller 
mektebine daha 8 hoca alınmaktadır. 
Bunlann da hepai ecnebidir. 

Tercüme heyeti 
Telif ve tercüme heyeti kadrosu 

ıon defa 25 kiti olarak tesbit edilmİ§· 
t ir. Buraya mülga darülfünundan a
çıkta kalan hocalardan ecnebi lisan 
bilenler alınacakbr. Açıkla kalan ho
calann yekunu 91 i buluyordu. Tercü 
me heyetine bu adedin çok az bir kıs· 
mının cirebileceği anlatılmaktadır. 
Telif ve tercüme heyeti ve enstitüler 
kadrosu bugünlerde ili.n edilecektir. 

Bir müracaat 
Dişçi ve eczacı mekteplerinde ye· 

nı kadroda pek az muavin ve aıisbn 
vardır. Mektep müdürleri ıslahat h.,. 
yetine müracaat ederek yeniden mua
vin ve asistan alınmasını istemi,lerdir. 
Esasen diğer fakültelerde de birçok 
münhal muavinlik ve asistanhk var
dır. Muavinlikler için yakında müsa
baka imtiham açılacakbr. Asistanları 
her fakülte kendisi intihap edecektir. 

Maaş 11eriliyor 
Universitede aihıstos maaşları dün

den itibaren ve-;lmeğe başlan.ı1tır. Mn 
a' ancak Dat'ülfünun kadrosunda mcv 
cut o1an1ara verilmetkedir. Universi- ,. 
te kadresuna yeniden ye hat'ırtcn tıi-

renler maşların1 vazifeye ba~lıyacr-k
ları zaman alacaklardır. Oniver3ite 
kadrosuna alınmıyan DarüJfünun ho
caları da bir sene maatlarını alac:lk· 
lardır. 

Ancak başka bir daireden ve dev
let bütçesinden maaş alanlar, üniveı· 
aitedeki haklarını kaybetmektedirler. 
Oniveraite idare memurlan ve müdür 
leri maaılarını kimilen almışlardır. 

T ercümei haller 
Oniverıiteye yeniden alınanların 

tercümei hallarini neıre bugün de de 
vam ediyoruz: 

Ahmet Ratip Bey 
Ahmet Ratip Bey. (Riyazi Mihanİk· 

Nancy ve Lille Üniversitelerinde). 
Ahmet Ratip Bey, 1926 senesinde 

bakaloreasını birinci olarak verdikten 
sonra, Nancy Elektromekanik enstitü
aünün müaabakaıını birincilikle kazan 
mqttır. Bu enstitüyü takip etmekle be 
raber, aynı zamanda Nancy Oniverai
te.iine umumi fizik, umumi riyaziye, 
ı~·"ini takip etmiştir. 

Bundan sonra, Ahmet Ratip Bey 
Lille de aerodinamik ve hidrodinamik 
ile ' 'mecanıque des flujdeı'' derılerini 
takip etmittir. lnstitut Elektrotekniği 
birincilikle ikmal ederek, mühendis 
diplomaıın1 almı§, ve Nancy Üniver
sitesi muhitinde pek mümtaz bir ta
lebe olarak geçirdiği imtihanların be· 
tinde birinci, ikiıınde ikinci olmuıtur. 

Ahmet Ralip Bey, Lille Üniversite 
mezunlarından en ljyakatlisine veri .. 

• len mükifatı kazanmıştır. 

Mumaileyh, 931 aenesinde Fransa 
Hava nezareti tarafından Paris, Lllle, 
Marseil1e, Toulouıe, Nice de ''lnıti
tut des Fluides" talebeleri arasında 
tertip edilmiş müsabakaya hocası pro 
feaör J. Kampe de F eret'nin teıviki 
üzerine '-'.! ıırf derece almak maksa
dile girmiş, ve birinciliği kazanınııtır. 

Ahmet Ratip Bey, Lille Fen fakül
tesin~ müderris M. KampC'nin ailevi 
bir sebep dolayısile gaybubeti esna• 
ımda veki.lel etmek ve konferanslar 
vermek vazifesile memur edilmiştir. 

930 da Nancy elektroteknik asistan 
lığına ayda 800 frank maaşla tayin e
dilmek gibi müstesna bir teklifle kar
sda~m1~tır. 
· .~hr1'! Ratip Seyin aldıi\ı diploma 
l'\r ve s~rtifikalar tunlardır; 
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~ARiCi HABERLER\ 
ltalyan tayyareleri Almanya 
Dönüyor Cevap verdi - -Tayyareler İtalyada parlak 

bir surette karşılanacaklar 
CLAFENVlLLE, 8. A. A. -

Balbo hava filosu bura saatile 2,45 
te Aı.ore .. daları istikametinde uç
muştur. 

Saint-1 eau - de - Terre - Neuve, 
8. A. A~- Mahalli saat ile 2,15 
te Balbo lilosu uçmuştur. 

ROMA, 8. A . A. - Ceneral 
Balbonun idaresi altındaki hava 
filosunun Atlas okyanosunu a~ma
sı on iki faathk bir zamana mü
tevakkıf olduğundan filonun saat 
yirmiden e' vel Açores adalarına 
gelmesi bekltnmemektedir. 
Diğu taraftan daha evvelce ha

ber verildiği vecihle filonun on 
beş tayyareden mürekkep ilk kıs
mı Junta del gada ka11ısında de· 
nize inecektir. Bu tayyareler bu 
~uretle Sheal Harburg'dan Junta 
del !l"-•ia'y;. kadar 2651 ve Lizbon 
a kadar l 500 kilometrelik bir yol 
almıf olacaklardır. 

Ccneral Pellegrini'nin idaresi al
tında bulunan ikinci grup ise har
ta açığında denize konacaktır. 

Dokuz tayyareden mürekkep o
lan bu ikinci grup da Sbal Har · 
bourg'dan Hartaya kadar 2500 ve 
Lizbon'a katlaı 1700 kilometre 
kat etmiş olacaktır. 

Balbo havr. filosunun ltalyaya 
pazar günii geleceği ümit olun
malctadır. 

LISBONNE, 8. A. A. - Balbo. 
nun tayyarelerinden 15 inin Ponta 
Delgaı.la'ya. 9 unun Fayal'a ine
cekleri bildiriliyor. Bu sonuncu ~e 
f-,:.·de !tı-.lyan tayyareleri için ~en
i iki er h<> zırlanmaktadır. 

Yolda 
NEVYORK, 8. A. A. - Alman 

bir tehi~ telgraftan anlaşıldığına 
göre Jeneral Balbonun idaresi al
tın·~aki hava filosu saat 12,08 de 
"lnı,'1liz ayan" Shoal - Harbour' 
dan 450 mil uzakta bulunuyordu 
Bu fiioyu te,kil eden yirmi dört 
deniz tayyaresinden dokuzu Hor
la a;:ığmda ve on beti Ponta del 
GLıtl?.'Ot denize inecektir. 

İngilterenin Moskov;a sefiri 
LONDRA. 8. A. A. __, lngiltere 

. ru.u...;1.1tı . • orta e çisi olan ve 
bugün Londrada bulunan Lord 
C!ı:lston lngiliz mühendislerinin 
Mosl..ovadaki yapılan muhakeme
leri e•na••ndz. Londraya dönen 
M. Edınoııd Ovey'in yerine Mo. 
kova dçihğin..- tayin edilmittir. 

Rus - İran ticareti 
MO~KOVA, 8. A. A. - 1933 

ı<ııbatı iı>j idalarında Tahran tica· 
ret odası tekmil tacirleri Sovyet 
heretlı!ı i k ferdi ırl\ıameleden is 
tinküfa d&vet eden bir karar kabul 
etıni~ti. 

Tas Ajansına göre ahiren birçok 
Tahran taciı leri Sovyet teşekkülle 
rile tekl'ar muameleye b~lamağı 
kararla~tırmıflardır, 

İntihabatta 14 kişi öldü 
NEVYORK, 8 A.A. - Dün Kentuç· 

ky hükümetinde yapılan intihapta 14 ki· 
fİ ölmüt, 6 kiti yaralanmıştır. 

İtalya- Macaristan 
BUIJAPEŞTE, 8. A. A. - Ma

car tkard nazırı gazetecilere yap 
tığY bey•matta İtalya ile yapılmak 
ta olan iktisadi müzakerelerin bü 
yük bir samimilik havası içinde Je 
vam etti~ini ı.öylemittir. 

Japonlar çekildiler 
TOKYO, 8. A. A. - Harbiye 

nı12:aretinrlP.r bildirildiğine göre 
Çin sc<lcl:nin <.enubunda bulunan 
Jap~n nskerlt::rinin geri alınması 
hareketi dün bitmi,tir. 

Güba Reisicümhuru 
NEVYORK, 8 • A. A. - Reamı 

tekziblere rağmen Cüba reisicüm
huru M. Machadonun istifa ede· 
ceği zannedilmektedir. 

h..:ndis dıp:ornaaı. 
2 - Umumi riyaziye .ertifikası. 
3 - Rıyazi mihanik. 
il -- Umumi fizik. 
5 - Mecanique dea fludes. 
e - Aerodinamik ve hidrodinamik. 
7 - Yüksek riyazi tahlil. 
S - Tatbiki makina. 
Bugün Ratip Bey luzuci mayilerin 

hır üstüvane etrafında akmamama mü 
teallik mühim nazari muadeli.tı riyazi 
ye Ü.zerine doktorasını hazırlamakt3.· 
dıı 

iki seneden beri tezini tamamen ha 
zırlamışlır. Profesörünün, doktorası 
mün:uehetile, Ratip Bey hakkmda ~u 
3Özlr ri ttöylemektedir: 

,,_._ il fait preuve d'une facilite ex .. 
ccpti"nnelle dans l'aa.similation des 
theories les plua elevees.... Ce sujet 
d'C1ite produira, sanı doute, dea rC· 
sultata scientifiquea d'uae haute va• 
teur"' .. 

- . - -
Cevap Fransa ve İngilte-

rede nasıl karşılandı? 
BERL1N, 8 A.A. - Volff Ajansı bil

diriyor: Fransa sefiri, dün sabah harici
ye nezaretinde, dörtler miPkına istinat 
ederek, F..-ansız hükümetinin Almanya
mn Avusturya haklandaki propaganda
sının, !ion hAdiselerdeki ~ekline göre, 
muabedelerin mevcut maddeleri ile ka· 
bili telif olmadı~ı dü,üncesinde bulun
duğunu bildjrmiştir~ 

Sefire verilen cevapta, dörtler mitakı
nın bu şekilde bir tatbik yeri olamıyaca
ğı, zjra, Almany'anın iı ! chir yerinde mu
ahedeleri bozacak mahiyetle bir şey ya
pılmadığı ve Aln1anya' run, Avusturva 
ile ol~n münaka~alarına her han...,.i bir ka
rl!!mayı k>hul edemiyeceği bildirilmiştir. 

ö gieden :o;onl'a Jluna benzer bir teşeb
büste bulunan lnwiliz masli.hataüzarı da 
ayni ,ekilde cevapla karşdaşmıştlr. 

T.,fsirler 
LONDRA, 8 A.A - Fransa ve ln

gilterenin Berljo bükümeti nezdinde 
yaptığı te~ebbüsi:in Alm'ln hüküoıetince 
mesmu olaınayacağı yolunda karıılaş
bğı cevap ve mukabele pek müteheyyi• 
bir ha)de bulunan Alntan efkarı umumi-· 
yesirlln cücenip k12mamasmın temine 
matuf bir hareket mah.iyetinde telsir e
dilmektedir. 

Londra mahfelleri simdilik vukuatın 
seyrini ve Avusturya -- Alman vaziyeti
ni tetkik ve takiple iktifa etmektedir. 

intizar 
VIY ANA, 8 A.A. - Avusturya ma.b

felleri Alman hülr.ümefr,in Av11Sturya 
aleyhinde girittiii propağandadıuı do
ğan vak'a ve hidiaeler kırımıoda intizar 
r.oziyetinde bulunmaktadır. 
ltılFı l"febbjjste bulunmadı 
ROMı\. 8 A.A. - Bi- takım Alman 

tayyarelerinin Avusturya toprakları üs
tünden uçup gitmiş oh -ıalan meselesi 
hakkında ltalyanın Beclin hükümeti nez
dinde bir müdahale~e hulundu~una dair 
olan bat.ıeo.;n a~h yoktur. 

Reuter ajansına göre 
LONDRA, 8 A.A. - Reuter Ajansı· 

run ald1ğı ve neırettiği malümattan şim
di anlaşıldığına göre ltalya hüklımcti 
Alman - Avuılurya gerginliği hakk·~•, 
geçen hafta Alınan hükumeti nezdinde 
dost:ı bir teıebbüste bulunmuştur. 

-----·---
"Dünya hazır 
Değildi,, 

----
fktısadi konferans niçin 

muvaffak olmadı? 
NEVYORK, 8 A. , ln~.iltereden 

dönü1ünıie vali Co:ı: demi•tİr k" · lktısa· ı 
di ),onferans vaktinden evvel toplanmış
tı. K onfı-an5 «iktı~arfi mahiyrtt,.. dahili 
müşkülatla karşılaıtıkları için konferans 
için hazırlanmamıs ol•n > orta ;.\vrupa 
devletleri tarafından hemen hemen bom
ba konulmuş denilebilir. 

Hiç kimse bir inkiıaf bekleyemezdi. Bi· 
naenaleyh kimsP. hundan surlı.1 tutula· 
maz dünvn hPı:ır değildi. ~ ................. __ 

Galip ~eldik 
Gorki şehrindeki maçı 

2-0 kazandık 
GORKI, 8 (Milliyet) - Goıi<i stadın

da futbolcularınuzla Go•ki talmru ara· 
sıoda 7 bin seyircinin huzurunda yapı
lan maç çok heyecanlı olmuıtur. 

MaÇa saat on dokuz buçukta mutat 
merasimle batlandı. ilk devre her iki ta
kımın çok uğraşmalanna rajmen sıflı 
sıfıra neticelendi. 

ikinci devre çok heyecanlı olmuı spor
calanmızın teknik oyunlan çok beğenil
mİflİr. Maç sıfıra karıı iki sayı ile gali
biyetimizle neticetenmiştir4 

Futbolcularımız çok alkıtlanmJflardır. 

Peştedeki izcilerimiz 
BUDAPEŞTE, 7 - Bu aene dünya 

İzcilerinin Maca!'İıtanda Göldöllö ,eı.. 
rinde toplandıkları malumdur. Bizim de 
iıtirak ettiğimiz bu loplanb icin 34 mem
leketin 205,000 izcisi Göldöllö'de bulu
nuyorlar. lzcHerin içtimaı 15 ağuıtosa 
kadar devam edecektir. Her ~ün ikiye 
kadar kamplarda çalışılmaktadır. Keı
şaflar .İçin dört lisanda !!'azele çıkanl
maktadır. Bu civarda arazi izcilerin ce....,. 
neti denecek kadar •ulu. dereli, ormanlı, 
dağlı ve laflıdır. Motöraüz tayyare uçuı
ları da yapılmaktadır. Türk izcileri İn· 
tizamları ile cok nazarı dikkatı celbet
m.,ktedirler. -

Eskişehirdeki maç 
Eskişehirde Galatasaraylılarla Tay 

yare takım.1 arasında yapılan maçm 
neticesini dün bildiııoi§tik. Galatasa
ray klübüııden verilen malümata cö
re Eskitehirde mağlup olan takım bj. 
rinci takını değildir. B talmrudır. Yal
nız birinci takımın üç oyuncusu ile 
takviye edilmiıtir. 

Yeni dört tayyaremiz 
lZMIR. 8. A. A. - Türk tayya· 

re '·"'miyclirıin meşkur ve bayırlı 
hizmetlt-r:nol"n olarak 30 ağustos 
zafer ve tayyare bayramında yeni 
alman tayyarelerimizden lzmir'e 
ait olan 4 tayyarenin iıim konma 
mt ras:mi yapılacaktır. 

Bu ta~yarelerin adları tunlar
<lır : 

lzmir Burnova, 
yake., lzmir tüccar 
lzmir reci.erleri 

lzmir Kar,ı
ve esnafları, 

----..!!!-~ • 
Buğday fiatları hakkında 

yeni talimatname çıkh 
Buğday alım yerleri tespit edildi. Ana
doludan 1660000 okka buğday alındı 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Buğday fiyatının istikran için buğ
day satın alınması haklrınclaki ka nunım tatbilr suretini göstermelr için 
me11cut kararnameye zeylen Heyet ı veküeJe bir talimatname kabul e
dilmiştir. Bu talimatnameye göre buğday alım yerleri Ankara, Polat
lı, C.s.l,işehir, Kütahya, Afyon Kar ahı· ur, Akfehir, Konya, Ereğli, Çe
riklt, Yerköy, Si11as, Balıkesir, De nizli, Dinar, T elrirdağı, Uzunköprü, 
Adan:ı, Zile, Hacı :pefaatli ue Şaı·lr ışladu Bu yerlerde Ziraat barıka11 
mii&talısilin kendisine satılığa arze deceı.,,buğdaylarJan yüzde birden 
fazi.a çavdar ve yüzde birden l .:ı.zla ecnebı maddeli olmayıp libresi 61 

c . ı.: :ı yukarı bulunanları okkast 5,5 lruruffan, yüzde üçten fazla ecnebi 
mad·1eli 11e yüzde üçten lada çau darl1 olmayanları da aklrası bes Jıu. 
riıflan satın alacalrtır. Satan alma şartları 11e kayıt fartlan lıtdnbul 
borsasının umumi hüküm ile team ülleri esasları nazarı itibara almu
ralr lromisyonca tubit olunur. Bı.ığ day alun ve satımına dair 2303 nu
maralı kanunla ve icra vekilleri he yeti kararile tefelrkül etmif bulunan 
silo komisyonu bakacalrtır. Komiı yon Ziraat vekiiletine bağlulır. Bu 
kararnamede yazılı alım ve satım mahallerinin tebclili 11eya yeniden 
yerler ihdası halinde Heyeti vekile den lrarar almalı, alım ve sahmın 
btıflangıç ile sanunu, satım mevaim lerini, fiyat ve milrdan tayin etrrıek 
her mübayaa yerinde azami milrd an tesbit eylemek bu silo lromiıyo
nunun baflıca vazifeleridir. Buğdaylıır doğraclan Joirııya miataluil· 
ler elinden alcnacalr, banlranın de posuna tulim edilir edilmez eımanı 
derhal ile nalrden tediye edilecektir. Ziraat B41111rası her sene yeni mü
bayaaya btlflamadan evvel ııeçen seneye ait buğdayı vaziyetini 11e mü
bayaadan mütevellit kô.r vey.ı zaran gösterir bir lıqliisai he.abiye tan 
zi~ edecektir. 

Bir milyon 660 bin okka buğday 

AN KARA, 8 (T elelonla) - - Ad anada bir aydan beri ok"-ı 4 
ve 4 buçuk kuruftan 166()()()() okk.ıbuğday ıahn aluurıııtır. Bujrlay fi
yatının istikrarı için mübayaat yapılması tabit edilen diğer mahallu 
de henüz yeni buğday malualii elde edilmemİftİr. 

Maliye Vekili Viyanaya gidiyor 
ANKARA, 8. (Telefonla)- Teclıwi için bııııünlerde Viyanaya 

gitmek itzre bır buçuk ay mezuniyet alan Moliyf" Vekili AbJülhalilr 
Beye Sıhhtil Vekili Relik B. Vekalet eJec ... ktit. 

Atinada alaka gösterilen projemiz 
ATINA, 8. (Milliyet) - MaarJ l'elrili Refit Galip 8. in Milli 

te.r.sil akademisi 11ücude getirmek hrısusı.tıJakı projesi Atinada fevlı. 
liiıle aljkıı ue takdir uyandırmı~lır. Bu pr,ıje halrlnnJa tetlriluıtta bu-
1.ımnrk üz•e Avrupaya gitmi.f olan Miinür Hayri B. yarınlri çar~amba 
-;rir.ü Romanya vapuru ile lstanbuldadır. 

• 
I rtişa maznun/arının evrakı .. 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Barut 11e irtişa maznunlarcna miiJ
deiwnumiliğin iddianamesi tebliğ edilmek ü.uredir. Maznunlar iddia
nameyi tebellüğ ettikten üç gün sonra müclalaanamelerini miistantikli
ğe göndereceklerdir. Müstantiklik tetkikattan sonra kararını 11erecek· 
tir. Tetkikatın ikmali bir aydun ev 11el mümkün göriilmemekteclir. 

Demirgolu mütehassısının tetkikatı 
AN KARA, 8 (Tele/onla) - Oemiryolu mütehauısının tetkikalı 

hitam bulmuştur. Munıaileyhle beraber tetkikat ta bulunan Oemiryoflur 
isletme umum müdürü Rifat l!e,· yarın lstanbuldan avdet edecek ee 
,;,ütehassıs ta cuma günü Anllaraya gelecektir. Mütehassmn müddeti 
bir ay sonra bitecektir. Bu müddet :ı:arlıncla raporlannı hazırlıyacaktır. 

Gandhi'nin karısı da mahkum oldu 
AHMEOABAD, 8. A. A. - M aclnm Gandhi alh ay adi hapse malt 

küm olmuştur. 

Maarif sergisi açılıyor 
ANKARA, 8. (A.A.) - Cümhuriyet bayramında Maarif Vekcile· 

ti tarafından Gazi enstitüsünde bir maarif sergisi açdacaktcr. 
•• 

Almanlar Universitemize 15 bin 
fenni eser hediye ettiler 

BERi.iN, 8. A. A. - Alman hüküınt.1.i, Prusya lrütüphanesi, Al
man iın;ı;ersiteleri lrütüphaneleriy le lritapçılarının Türkiye üniversite 
sine hediy,. ettilrleri on bef bin lraJ ar lermi eseri ihtioa eden bir lrollek
siyon f. l:rıan ilim birliği tarafından T üı kiye maslahatgüzari Kema! 

Aziz Beye bugün mera.imle 11erilm iptir. 

Varnada toplanan avcılar 
•••••••• 

Size yiğit kalbimizi hediye getirdik 

Kongre 
teveccüh 

açıldı. Heyetimize gösterilen 
müheyyiç sahnelere yol açtı 

VARNA 8 (Milliyet) - Saat onda 
beynelmilel büyük avcılar kongresine 
tahsis edilen tiyatro binası hıncahınç 

dolmuıtu. Mtarılar söylenip ayakla din
lendikten sonra, Ziraat Nazm M. Mora
viyef kongreyi açtı. Hepimizi ayrı ayrı 
seli.miadı. 

Reis ceneral Katcarof'un nutkunda a
dımız geçerken ıiddetli alkı!lar salonu 
çınlattı. Beynelmilel cemiyetin umumi 
ki.tibi compte Adix elli milletin selam
larını bildirdi. 

Macar heyeti reisi baron Ki11 Türk 
dostudur ve Gazi Hz. ni Sofyada ataıa
militer bulundukları zamandan larumak
tadırlar. O da macarca bir nutuk söyle
di. Bir vazo hediye verdi. Yugoslavya 
reisi 11rpca yazılı bü: plik, Romen zira
at müıtetar1y franıızca yazılı bir gümüş 
kase verdi. Hepıi alk19landı. Bu hediye
ler kartııında bir sürprize dü,ürülmek 
İ•tendik, fakat düımedik. Aka Gündüz 
kürsüye. çıkb, müıtesna olarak kürsüye 
çıkarken alkıılandı. Zaten Bulcar avcı
laruım hepıi türkçe biliyorlardı. Akanın 

her sözü tiddetli alkıdarla kaqılanıyor· 
du. Aka Gündüz nutkuna: «Bul~r av
cıları Rasgele .. • diye baıladı ve öyle bi
lirdi. Sefirimizin adı geçerken alkışlar 
dakikalarca ortalığı çınlattı. Aka dedi 
ki: •Size ıu veya bu hediye yerine dost 
ve yiğit kalbimizi gelirdik» dediği za
man manzara görülecek feydi. Martamız 
üç defa tekrarlandı. ihtiyar ceneral beye 
canla Akayı öptü. 

Kongreden ııoara Merkez heyeti aza
smdan avukat Holevic'in, ziraat nazın. 

nın reisliği altında reisler bir konferaııt 
aktetıiler. Aka Gündüz B. tezlerimizi İ· 

zah etti. Comte Adi" mükerrer defalar 
bizden 11tayiıle bahsetti. 

Konferansta hazırlanan esaslar gele· 
cok sene Romanyadaki toplantıda görü
şülecektir. 

Zil'aat vekilinin verdiği öğle ziyafeti
ni müteakip. elli kilometre mesafedeki 
Marintepc avcı parkını ziyaret ettik.. Gıı!-
ce sehi.r tiyatrosunda bir müıa.mere ve
rildi. Tir au pİ!!'eon maçlarına !.atlandı. 
5U'!J konsoJO~U da bir eece zİyafetİ V~?'e
cektir. 



... 

Muska.J 
latanbul Halkevi yakında vilayetin 

köylerine doğno lıir sefer hazırlıyor. 
Köycülük ıubeainin tertip ettiği bu 
aefer bir iki hafta devam edecektir. 
Proırram ıudur: 

- Köylünün sıhhati ne haldedir. 
Tetkik edilecek. Yollan, suları ne 
merkezdedir. Bakılacak. Mektepleri 
var mıdır. Sonolacak ve köy kadınla
nna çocuk halamı, çocuk haatalıklan 
hakkında öğüt, aağ lık verilecek. Şe
hirliye et, ekmek, yağ, aüt ve peynir 
veren k öylüye kartı bu tehirlinin en 
vicdani borcudur. 

İstanbul Halkevinin köycülük tube 
aine hayırlı yolculuk dilerim. Köylü 
yü kocakarı ilacından, köy çocuğunu i
mam muakaamdan köy kızmı kuqun
cu duasından lr/;rtarmak lazımdır. ls
tanbulun yanm saat uzağındaki köy
lerde bile köylü içti ği dere suyunun 
m ik roplu olduğunu, İneklerle bir dam 
altında yatmanın muzır olduğunu, ya 
raya, hastalığa tütsü ile muskafın fay• 
dasız olduğunu bilmez. 

Birkaç sene evvel bir doktorumuz 
lstanbulun yambatındaki Çobançeı
mede aileaile yemek yerken ihtiyar bir 
köylü gelmif, çeımeden testiyi doldur 
mut ve testiyi ayak üstü dikip içmiş. 

Doktor dayanamamıı: 
- Baba, otur da İç, midene doku

nur. 
Köylü batını çevirmif, doktora İs· 

tihza ile merhamet araamda kantık 
bir nazarla baktıktan aonra elini dizi
ne vurmuı: 

- Hey efendi, aen ne diyorsun, ben 
bu mide ile kırk senedir ayakta aa içe
rim. 

Mideaini diz kapağında zanneden 
köylü Anadolunun kut uçmaz, ker
'1an göçmez bir yerinde değildir. Çek
mecenin karııamdaki Çobançepnede
dir. 

Biz köylüyÜ buna göre yetiıtirmeli 
yiz. 

Zonguldak Halkevi köycülük ıube 
ainin yaptığı ıribi köylüleri yaka paça 
kasabaya getirip ziyafet vererek on
lara çatal ve bıçakla yemek yedirnıe
ğe lüzum yok. Bir Garpli gibi yemek 
yemeği biz tehirliler bile bilmeyiz. 
Biraz samimi olalım. Mesele caka ve 
ıatafat değildir. Bu bir milli davadır 
ki her münevverin onda hiaseıi var
dır. iti çığırından çıkarmak, köylüye 
çatal bıçakla yemek yedirmeğe kalk
mak bu davamn derinliğini kavrama 
ınaktır. Köylünün ne istediğini latan
bul Halkevi iyi ketfetmiıtir. 

Emsalin in de bu programa ayak uy 
durması lazundır. Tifoya tutulan ço
cuğunu kurıuncuya götüren diyare 
olan yavrusuna hiyar yediren köy 
kadını, zarar yok, çatal ve bıçakla 
yemek yemeyi bilme•in. Fakat mikro
bun ve ilacın ne dernek olduğunu an
lasın. Bize ve ona lizım olan yalnız 
hudur. Zonguldak Halkevinin köycü
lük ıubeai htanbul Halkevinin prog
ramını muaka yapıp kapısına asarsa 
mümaail hatalardan kendini kurtar
mıı olur zannederim· 

Burhan CAHIT 

Eşya tarif esi 
Bazı maddelerin nakliye

leri tesbit edildi 
ı Eylülden itibaren Türk limanları 

araoında tatbik edilecek yolcu ve eş
ya tarifelerini tanzime memur komis
yon, dün üçüncü içtimamı Deniz ve 
Hava mÜ•teşarı Sadullah Beyin riya
setinde yapmııtır. Ak§alD geç saate 
kadar devam eden bu içtimada, eıya 
tarife projeleri üzerinde tetkikata de 
vam ve muhtelif maddelerin nakliye 
ücre tleri tesbit edilmiıtir. 

Kt.y".et takdirinde itilaf çıktı 
Hususi vapurların muayenelerinin 

b itiren komisyon da vapurların tak 
diri kıymet itinde noktai nazar iht;
la flan zuhur ebniştir. Komisyon, bu
gün öğleden evvel toplanarak bu nok 
tai nazar farklarını telife çalııacak-

trr1.·~~~~~~~~~~~~• 
1 BORSA 1 
(İt Bankasından alman cetveldir) 

8 AGUSTOS 1933 
Ak tam Fiatları 

latikrazlar Tah-.ilit 
latikraz dahili 97,SO Elelrtrik ~ 

1933 İstikrazı 95.- TramvaJ' ~ 

Şark d. yolları 2,45 Tün•1 ~ 

D. Mu•ahhide 54.- Rıhtnn 18,20 
Gü01rükler 8,25 Anadolu 1 47,tS 
Saydi mabi 5,60 
Bağdat 10.25 " ııı 46,15 
T, aakeriy• 10 Müme..al 50,70 

ESHAM 

lı Banlu.ıı Na- Telefon ·' 131i7S .... 9,!50 Bomonti 21,-
"' 11 Hamiline 9,115 T~r-ko5 27,75 
._ ,. Mü•aıia 102 Çimento 12,50 
TramY•1' llO lıtiat day. 20.-
Anadolu Hiııe 27,40 Şark day. 1,55 
ıı..;ı 3,60 Bal,. 2,75 
Şi.r. barl7e 15,25 Ş.rlo;m • ...,. 2,90 

ÇEK FlATLARl 
Pari. 12,06 ı Prai 15,9225 
Lo.•dra 700175 Viyana 4,28 
l'l&york 63,25 Madrit 5,66,25 
.Mllano 8,9850 Berin 1,9775 
Briilı.:ı•I 3,38.15 Viyana 4.22.SO 
AW.. 88,7!S Petto 3,85,25 
C..OTre 2.44,25 Belp-at 34,74 
Solia tn,77 Biikreı 79,54 

Am-1terdam 1,16.98 1-2 MoıkoTa 1085 
NUKUT (Satıt) 

Kurut Kuruı 

20 f. Franıı• 167 1 Şili.n, AY. 26.-
1 J.terlia 704 1 Peseb. 15.-
1 Dolar 155 1 Mark SO.-

20 Lir.t 219 1 Ze.loti 24.-
20 f, Belçika 116 20 Ley 0.23 
20 Dr•hmi 25 20 Dirtar 55.-
20 1. Jıyiçre 818 1 Çerno'Yec 
20 Lıe"a 0.25 ı Altın 927 
21 Kur. Çek 116 

t 
l rı4'rcidiyr fJ ,j7 

1 rı " 
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ŞEHiR HABERLERi 

Doğru._ dan §İkiyet 
Ekonomi 

Bu seneki tütün 
32 milyon kilo kadar 

tahmin ediliyor 
Bu seneki tütün mahsulümüzün vazi

yeti anlatılnııttır. Alakadarlar temin et
mektedir, fevkalade bir bal olma
dığı taktirde bu sene çok nefis bjr mah
sul elde edilecektir. Bu!!iinkü bakundan 
bu sene tütünleri baroten sonraki sene-
lerin en iyi ınahsulüdÜr. J 

Bu sene tütün rekoltemizin kırk mil
yon kilo kadar olacağı tahmin edilmek
te idi. Son tahminlere göre toplanan ma
IUınat bu sene tütün rekoltemizin 32 
milyon kilo raddesinde olacağını göster
miştir. Ege ıruntakasının bu rekoltenin 
ıs milyon kilosunu vereceği muhakkak 
görülmektedir. 

Bugünkü v"aziyette. memleketimizde 
tütün stoku yok denilebilecek bir hald&
dir. Bu bizde böyle olduğu ıribi Bulga
ristan ve Yunaniıtanda da stok çok az
dır. Büyük tütün müesseseleri büyükçe 
bir şipanş karşısında kalsak ifa edemi
yecek bir ..aziyette olduğumlızıı söyl&
mektedirler. Elde bulunan ufak stok h&
nüz ifa edilmemiş bir takun siparişlere 
ve yeni mahsulün fabrikadan çıkmasına 
kadar dahili istihlakata ancak kiifi ge
lecek bir miktardadır. Geçirdiğimiz se
ne Türk tütüncülüğü için iyi denilebi
lecek bir halde geçıniıti. Fakat yeni se
nenin Türk tütüncülüğü için çok İyi ~ 
lacağı muhakkak görülmektedir. 

Kuş yemleri 
Bu sene memleketimizdeki kuşyemi 

rekoltesi ıoo ila 110 bin çuval tahmin 
ediliyor. iki sene evvel 80 bin çuval kut
yemi istihsal etıni~ olan Holanda bu se
ne ekmemittir. 

F asm geçen seneki 9000 ton kutyemi 
istihsali.tına mukabil bu seneki rekolte
si 7000 tonu tecavüz etmiyeceği tahmin 
ediliyor. 

Fas müstahsilleri kuş yemlerini tut
makta ve yiiksek rıatlar teklif ebnekte
dirler. Halbuki müstahsillerimiz malla. 
nnı tutamiyarak bir an evvel elden çıkar 
mak mecburiyeti karıısm.Ja bulundukla
nndan alıcılar fiatlan daha ziyade dü
tünnek kastile kutyemlerimize talip ol
mamaktadırlar. 

Gecen aene istihsal nuntakalanndan 
bu tarihte latanbula sevkedilmiı olan 
7000 çuvala mukabil bu sene ancak 600 
çuval gelmiştir. 

Fiatlar da ııeçen senekinden ata-
ğıdır. Vaziyet şimdilik müsaittir. Gel&
cek sene bidayetinde piyasaya çıkanla
cak olan Liplata kuıyemlerin bozulma
sı ihtimali halinde de mallııhmızın i§li
raılı hu~usunda Avrupaca tehalıik gös
terilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Uzum ve incir 

Bu seneki üzüm ve incir rekolteleri 
henüz kat'i olarak tesbit edilmemiş ol
makla beraber üzümün SS milyon ve in.. 
cirin 18 milyon kilo miktarmcla olduğu 
tahmin ediliyor. 

lran transit yolu 

Trabzon - Iran transit yolu için tet
kikatta bulunmak üzere,, Trabzon Tica
ret Odası Başkatibi Osman Cevdi B. in 
Vekaletçe Tibriş'e gönderildiği haber 
verilmektedir. 

Japonlar afyon alacaklar 

Bir iki Japon ticaret evi, bu sene de 
piyasamızdan afyon mübayaa edecekle
rini bildirmi§lerdir. Buna mukabil bize 
pamuklu mensucat göndereceklerdir. 

Yumurta ihracatı 
Geçen hafta zarfında şehrimizden 28 

bin lira kıymetinde yumurta ihraç edil
miıtir. 

Hayvan panayırı 
Çekoslovakya' da yakında beynelmilel 

bir hayvan panayın açdacağmdan Tica
ret OdaOJ haberdar edilmiştir. 

Dun gelen buğday 
Dün Anadohıdan şehrimize 28 va

gon buğday gelmit, Borsada yumuıak 
buğday 6,5, 7-7, sert buğday 4,S - S 
kuruttan muamele görmüttür. Stok 
buğday mikdan 93SO tonu bulınuıtur. 

Afyon piyasası 
Dün borsada afyon üzerinde hara 

retli muamele olmuş, 47S • 700 kurut 
tan 2S sandık afyon •atılmqtır. 

Evkafta 

Camilerin tasnifi 
••••• 

Müezzin, kayyumlann kad-
roları tesbit ediliyor 

Evkaf idaresi cami ve mescitlerin tas
fiyesi hakkında kabul edilen esaslar da
hilinde ııebrimizdeki cami ve mescitlerin 
de tasnif ve tasfiyesine devam etmekte
dir. 

Evkafta mebanü hayriye müdürünün 
riyaseti altındaki komisyon kadro hari
ci kalması İcap eden cami ve mescitleri 
tasnif etmektedir. 
Diğer taraftan bayrat bademeai nizam

namesi mucibince müezzin ve kayyum .. 
)arı ayn olan camilerde bunların tevhidi 
ve kaclrolann bu suretle tesbiti İcap et
mektedir. Halbuki Evkafca yeni bir ha
demei hayrat kadrosu tesbit ed'dmediğin 
den vaziyet kanıık bulunmaktadır. Ca
mi ve mescitlerin tasfiyesinden sonra 
bu cihet de düzeltilecektir. 

l ... aarilta 

Baytar mektebi 
Eylulde Ankaraya nakli 

için emir geldi 
Maarif vekaleti gönderdiği bir eı;ıir 

de Haydarpaşadaki yük sek b a ytar 
mekt.,binin Ankara ya naklini bildir
mittir. Baytar mektebi eyliil ortasın
da Ankarada tedrisata başlıyacaktrr. 
Mektebin nakil İşi bu aym 20 sinde 
ihale olunacaktır. ihale yapılır yapıl· 
m az müteahhit nıetkebi derha l taşı
mağa başlıyacaktır. 

Baytar mektebine merbut bulunan 
Baytar küçük sıhh iye mektebi buradl\ 
kalacal:tır. Esaoen bu mektep müsta
kil olup derecesi de orta bir mesl"k 
mektebıdir. Burada tahsil müddeti bir 
senedir. Ve orte,mektep mezunlan ka 
bul edilir. 

Gazi Enstitüsünde kayıt ve kabul 

Ankara Gazi terbiye enstitü•ünde 
bu sene bazı değiıiklikler yapıldığı 
için talebe kaydü kahııl ıartlannda 
da yenilik yapılmıştır. Maarif Veka
leti enstitüsünün son vaziyetini Maa
rif müdürlüğüne bildirınittir .. 

Sanat mektebinde meccani talebe 

Bu aene İstanbul mıntaka sanat 
mektebine 20 leyli ve meccani talebe 

. alınacaktır. Bu talebeyi tefrik için 
bir müsabaka imtiham açılacaktır. 
Bu husua için Maarif müdürü Haydar 
Beyin riyasetinde bir komisyon teıek
kül ebni~tir. 

Muallimlerin hazırlığı 
İltanbul ilk tedrisat müfettitleri. 

dün maarif müdürü Haydar Beyin ri
yasetinde toplanarak cümhuriyetiu 
onuncu yıldönümünde yapılacak me
rasim programını konuımuılardır. 

Reşat Nuri Bey .. . 
Maarif vekaleti 11\Dumi müfettıtle

rinden Reıat Nuri Bey Ankaradan 
şehrimize gelmiıtir. 

B•l•dly•d• -

t..n .. mrLIKlttrdııı 

Şark gümrükleri 
Tanzimi için yeni bir 

proje hazırlandı 
Aldığımız malümata nazaran Güm

rük ve inhisarlar vekaleti ıark vila
yetlerinde gümrük teşkilatının yeni 
b ir şekilde tanzimi için yeni biT proje 
hazırlamrştrr. Vekalet bir müddetten 
beri ıarkta gümrük işlerini tetkik et
m ekte idi. Bir taraftan Suriye ve 1-
rakla, diğer taraftan İran ve Rusya 
ile hemhudut bulunan şark gümrük
çii)ük noktai nazarından çok mühim 
bulunmaktadır. Burada ki gümrük ka
pılarının beklenilen faaliyet ve geliri 
getirmemesinde teşkilatın ihtiyaca 
göre olmaması da esaslı bir amildir. 
Gümrükler vekaleti bu noktalan na
zarı dikkate alarak gÜmriİk merkez
lerinin ve kapılarının hudut üzerinde 
yeni şekilde kul-ulmasına karar ver
mittir. Yenj ihtiyaçlara göre tanzim 

edilen yeni projenin tatbikine yaı...,

da geçilecektir. 

Adil Bey 

Londra'dan avdet eden Gümrük ve 
inhisarlar Vekaleti Müsteşarı Adil B. 
dün öğleden evvel gÜmrük başmüdürlü
ğünde meuıul olıuu~ ve alqam trenile 
Ankara'ya hareket etıniıtir. 

Tatbikat meselesi 

Gümrük tatbıl<at Mektebinin yeni dey 
resi, eylıil bidayetinde açdaoıktır. Bu 
•ene mektebin Aııkara'ya nakli mevzuu
bahs olmaktadır. Yeni devreye gönderi
lecek memurlar Giimrülder Umum Mü
dürlüğünce tesbit edilmektedir. MWıte
lif gürük mıntakalarından mektebe gön
ıderilecelı: memurlara, ma&§larından ma
ada ikamet yeYIDİyesi de verilecektir. 
Bu devreye 80 kadar memur gönderil ... 
cektir 

~~~~~~-cıa~-..--~.._._ 

Pollıİte 

Gala~!!'.!~~~~.!c~~~~~ar y~r- Uluköyde. hırsızlık 
du faaliye&e geçmiştir. Ötede berıde 
bqıbot dolatan fakir ve kimsesiz ço- Para ve üç dört bin liralık 
cuklar peyderpey Yurda alınacakla~· bono çalındı 
dır. Bu hususta icap edenlere beledı-
yece tebligat yapılmııtır. Ulu köyünde miihim bir sirkat vak'aaı 

Kaldırımlarda Oynayan çocuklar olmuıtur ve zabıtamızın ... ~ takibatı 
neticesi olarak bırsızlann biri tutulmuş-

Bazı çocukların yaya kaldınmlann tur. 1 
da ve caddeler ü zerinde bağıra sağı- v:.ıJ tudur. Necmettin Bey sbahı 
ra oyun oynadıklan görüldüğünden emlakt"'1dir n Ulu köyde otu......ktadır. 
halkı rahat11z eden ve bazı kazalara Bu zatın evinde evvelce hizmetçilik 
sebebiyet veren yaya kaldırımlardaki etmiı olan Hüseyin vardır. 
bu tehacümün önü alınması içni jcap 
edenlere tebligat yapılmıttır. Bu Hüseyin bundan bir müddet evvel 

Necmettin Beyin evinden bazı eşya ça-
T alebe lokantası mıttır. 

Bir gazete Üniversite talebesi için Hüseyin kovulmuıtur. Tahkikatnnıza 
Beyazıtta belediye tarafmdan ucuz göre Hüseyin başkaca hıraızlıklarmdan 
lokanta ve kahve açılacağını yazıyor· dolayı da mabkiim olmuş, sabıkalı bir 
du. Şimdilik böyle bir tasavvur dahi §Bhıshr. 

Vilayette 

Cezmi Bey geldi 
--- - -

Mali teşkilat kadroları 
üzerinde çalışılıyor 

Londraya murahhas heyetimizin re 
fakatinde gitmif olan Maliye vei<ileti 
varidat ummn müdürü Cezmi Bey o
radan Parise gitmişti. Cezmi Bey dün 
ekspresle Paristen gelıniıtir ve Defter 
dar Must afa Beyi ziyaret etmiş, ak
ıam Ankaraya g ibnittir. Aldığımız 
malıimata göre, Cezmi Bey Ankara
dan ıehriınize gelerek Istanbulda ey
lıilde tatbik edilecek olan yeni mali 
teıkilitla meşgul olacak heyete riya
set edecektir. Kanunun tatbikatı hak 
kındaki talimatname henüz gelme
mittir. Kadrolar üzerinde çalışılmak
la beraber henüz ne kadar yeni me
mur alınacağı kat'i surette tesbit edil
mİ§ değildir. 

Tahsil mufeltişlikleri 
Yeni ihdaa edilen maliye tahsil mü 

fettitlikleri kazalar içindir. Bu ibtaa 
dolayıaile kazalarda tahsil memurluk 
lan kaldırıacaktır. 

Tayyare bayramı 
Tayyare bayramı programını tea

bit için 14 Ağustos pazartesi gunu 
Hakevinde umumi içtima yapılacak
tır. 

Dahiliye vekili 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

Y alovada bulunmaktadır. 

Ayrı konsomasyonlardan 

. alınan vergi 
Baıı gazüıolarda alaturka ve ala

Jranga ııuu.iki için ayn ayrı komo
muyon yapıldığı halde her iki kon
somasyon iç.in de ayni mikd.ar üzerin
den vergi verilmeıi itirazı mucip ol
mut ve mesele ihtilafın halli için 
Devlet ıurasına havale edilmitti. Dev 
Jet ıuraaı ayn ayn yapılan konaomaı
yonların birihirinden farklı nisbette 
vergiye tabi tutulmasına karar vermİ§ 
Ye keyfiyet alikadarlara tebliğ edil
miıtir. 

Rusyada tahsil 
Sanayi tahsili için gönde

rilecek talebe seçiliyor 
Rusyaya sanayi stajı)çin gönderilecek 

ıençler yakında serilecek ve derhal gön
derileceklerdir. Sümer bank bu itle met
ırul olmaktadır. 

Ruayada l.Or -.. :.ta.i nrecek olan 
bu gençler sanayi mektepleri mezunla
nndan seçilıu<ktedir. Gençler Rus fab
rika ve mekteplerin stajlarını ikmalden 
ıonra yeni kurulacak fabrikalarda usta 
veya muavin usta olarak ç:alııacaklar .. 
dcı. Gençler dokuma, boya, İplik ve ap
re ıubelerinde ihtisas kesbedeceklerdir. 

Mahk•m•l•rdtt 

yoktur. Necmettin Beyin evinde Mehmet İı· 12 k"l 
Kartalda mezbaha minde diğer bir hızmetçi vardır. Hasan, 1 o esrar 

Mehmet ile uyu§IDUştur. 
Viliyet baytar müdürünün riyueti al- Bu uyutma neticesinde geceleyin Meh- On iki kişi ihhsas mah-

tındaki bir heyetin geçenlerde Kartal met, Hüseyni içeri almış ve hırsızlık ya- kemesİne verildi 
ve Pendik civannda yaptığı tetkikatta pılnuştır. 
buralardaki hayvan kesim yerlerinin mat Hırsızlık oldukça mühimdir. Para ile Üsküdar cihetinde yakalanan 12 kilo 
luba ve sıhhi şartlara hiç uygun olma- beraber Üç bet bin liralık bono çalınmış- kaçak esrar maddesinden maznun olan 
dıkları görülmüıtü. Belediye budud~ tir. 12 kiti dün mevcuden 8 inci ihtisas mah 

=rih~~!;, ~::ıeb~~:-::~=nı.u":~: bu!~:M=: ;~'i::U~:.~ii~ N;;;e ;;~k~;:~d~kiirkaçakçılık 
ziyet husule gelmektedir. Fakat bir ta- yin'de yakalanmak üzeredir. 
raftan da Vilayet bu halin önüne geç- Bir kaç ay evvel Rusya'dan gelip için, 
mek lüzumunu gördüğünden yeni çare- SarhOS • de kaçak etYa tutulan Nazım vapurun· 
1 tır B D n IÇID• • evvela" Kar- ' d-'-' ka•ak--1·:<.. dair 8 inci ihtisas mah· er aranmış • u u Nişantaşmda oturan Mlinip Ef. sar- "'" • ...,....0 

talda • e · b·r hayvan kesım· yeri kemesm· ce Rusya'dan beklenen malfunat asn, Y m ı ho§ olduğu halde ı....::...-ak ve cam kır-
. · ttır. il kt" Bundan sonra •"undiki """u"' gelmi•tı• r. Vapur mürettebatının dün ın§a e ece ır. • · mak suretile rezalet çıkardığından hak- • 
kesim yeri kapatılacaktır. Kartal mezba- alo muhakemelerine devama başlanmı§tır. 
hası bütün civan icin et yetiştirecek şe- kında t hata haşlan~ıştır. 1 o deste iskambil 
kilde geniş olacak .. v1>. zamanla oralarda PİÇ Agop 
h • et k · · kalk caktır lstanbul ' vasi mıkyasta Zücaciye ti-ususı esımı a · Sabıkalı yankesicılerden Pir AJ:op oa 

M 1 d k
• t 1 • careti yapan Aron Levi Efendi ile lz-

ezar ar a 1 as er tramvayda Nihat Ef. isminde birinin ce- mitte bir mağazası olan Settar efendi 

1 ki B 1 'd· binden üç lira aıımrken cürmü meşhut ı"skambil kagı· dı kaç-'--'ıgı" yapmaktan IMletruk mezarı . ann e e ıyeye geç- halin.le yakalanmıştır. .._.. 
mesinden sonra bu mezarlıklardaki taş suçlu olarak dün dokuzuncu ihtisas mah 
ve ağacıann sökülerek götürütdüğü gö- Evin penceresinden.. kemesinde muhakeme ediımi,ıerdir. 
rülmektedir. Belediye bunl8'ın muhafa- Beşiktaıta Muradiye mahallesinde Ba- Dava evrakına nazaran Settar efendi 

· · t tbır" du·· su··nmektedı·r Aron Levi ticarethanesinden Zücaciye 
zası l!ln e - · yır sokağında 32 No. evde oturan maliye " 

Y il 1 1 1 .., alını§, sandıklatnuş ve lzmite gönder-
0 ar nası yapı ma ır tahsil memurlarm<lan Ihsan efendinin 6 mek üzere bırakmıttır. 

yatındaki çocuğu Osman evin pençere- Fakat bu -yalar Izınite gidip te mu-
Otomobil sanayünin ilerlemesi ve a- sinden düşerek hafifçe yaralanmıştır. •• 

rabalarda her türlü istirahat çarelerinin Hırsız ayene edildiği zaman için 10 delle kaçak 
temin edilmiş bulunması, yollar mesele- iskambil kağıdı çıkmıştır. Bunun üzerine 
sini günün meselesi haline getirmiıtir. Sabıkalı taknnmdan Osman Sütlücede hem Levi efendi, hem de Settar efendi 

Bu hususta alakadar bir zat şunlan Halil çavuıun evinden bazı "fya çal- mahkemeye sevkedilmişlerdir .. 
söylemiştir: mışsa da yakalanmıştır. Aron efendi mağazada sandık yapı-

- y ollann kurulmasında ~imdiye Ira- T k I lırken alman <!§Ya sandığı doldurmazaa 
dar denenmiş olan harçlarla mahsulatın Utuı::an Urum ar mütterinin hariçten alıp getirdiği efY8 " 

· · b d · · d • · T nın da sandıg· a konulduğunu, fakat bun-hepsını u yaz ann ıçın e saymaga ım-- Alemdarda Fuat P•. türbesi civannda 
k ba 1 1 ·· J ı· • dan kendisinin haberdar olamıyacağmı, kan yo tur; ş ıca arını soy eye un: Tıp Talebe Yurdunun mutbak kısmında 

Çimento, Asfalt, Katran. baca kurumlan tutll§&rak yangın çıkuuı- aandıkta çıkan ve kıymeti 8 lirayı geç-
B nl h b . · · t af d miyen iskambil kiğıtlanmn da bu ka-u ro-ın er ırının ar çısı var ır.. sat büyümeden aöndüriilmüıtür. araf d 

Hepsi bütün cihanda ve bizim meınleke- k ki b' k k I d bilden olduğunu, yani sahibi t ın .an 
timizde denenmiştir. Şe er yu u ır ayı parça an 1 getirilip sandığa konulmu§ olması ih-

k M k · · d · timaJj" b--'--"'ug"unu söylemektedir. Hü ıimet er ezımız e ~ımento ve Evvelki ... ___ Sirkeci'den Karadeııize ..,...... 
1 ··beı · · · ~ Settar efendi ise kağıtların kendisi ta-asfalt ile yapı an tecru er ıyı netıce- ıidecek olan Erzurum vapuru, rüzprm 

• · rafından aand•n konulmak üzere götiı-

Bir cuma günü köprüden öiledeıa 
sonra kalkan bir vapıırla BofaH el'" 
tim. Kal'lundıı. arkadqlardan birisi 
oturmuıtu. Befilı:taıtan aonra vap"' 
iskelelere uğramadan ptme:ye batla• 
dı. Gittik gittik, gittik... Bi-di,. 
Gittik, bibnedi •. S.kıldaa. .. O da ıukıJ. 
dL. Ve dedi ki: 

- Bu vapur doğnı da onun içini .. 
- Pek aıkıntılı değil mi ?. 
- .Evet!.. Doiru nı- tahammül 

edilmiyor·-
Ve bu doğru vapurdan ders aldım ı 

Pek doğnı §eyler, aözler ve adamla
nn neden pek bota gibnediğini ken
diın de, ~u doğru vapura tahammül 
edemeyifimle anladım .• 

Vera] verenler ve 
vermeyenler 

Bir doatum var. Borcuna çok 1adık. 
tır .. Alacağına da öyle ya! Hele vergi 
borcuna hiç tahammül edemez. ~im
diye kadar bir aenenin "ergisiııi erte
si seneye geçirdiği yoktur. Fakat bir 
ıeyden miqtekL Bilmem doğru, bil
mem yanlış!. .. 

Diyor ki: 
- Kardet! Vergi husuaunda p ek 

titizim. On para borcum da yoktur. 
Lakin her vergi taksitinde tah•il şu
besi bana musallat olur. Her zaman 
insamn elinde parası olmaz. Üç gün 
müaaade istwsem bana kanuni mua
meledeıa balısederler.- Halbuki verg; 
sini venıoiyenJer, güçlükle verenler, 
lıeJ..vap. bırakanlar tanırım. Benim 
kadar ..ulııttırıhnaz... Bunun sebebini 
araıtırdun. Ve anladım ki; tahsildar, 
vergiain..i vereni vermiyenlerden ziya
de fakip eder. Çünkü ondan tahsilat 
yapilir. Lakin otekinde ümit azdır. Tıp 
kı yemi§ ağacı gibi. .. 

Bir~ektup 
Kadıköyünde oturan bir ekuyn

cum bana yazdığı bir mektupta d iyor 
ki : 

"Kahvenin Brezilyada ;yeliftiğini 
bilirdim. Galataaaray sergisinde yerli 
mallar arasında teıhir edildiğini gö
rünce pe1r seııindim . . Kahııe a.:oba 
memlelı.etimiz.in neresinde yetİşJ·yor ?" 

Bizim memleketimizin huduttan 
vaktile kahve yetiştiren yerleri ibbva 
ederdi... Lakin şimd.i burada izah ede 
miyeceğimiz sebeplerle onları kaybet 
tik. Vakıa kahveyi dı§Bndan getiriyo 
ruz amma ona burada bir emek ilave 
ediyoruz. Geçen sene tethir edilen 
(Ford) arabalarının parçaları da bu
rada yapılmış şeyler değildi. Bu ser• 
side esas olarak Türk emeği inzimam 
ebnİt her ıey teıhir edilmektedir. E
ier bu hu91uta fazla mutaaaıııp olur
sak, aergİ biraz tenha olur aonra ... 

FELEK" 

250 Garbi Trakyalı 
Türk ve Yunanlı misafir

ler geldi 
Garbi Trakya Türk ve Yunanlıla

nndan mürekkep 2SO kiıilik b ir sey· 
yab kafileai evvelki • ır.ün Prinıoipes~ 
Maria vapuru ile Selanıkten şebrım.•· 
ze gelmiıtir. Seyyahhı.r arasında G u
mülcüne belediye reisi M. Svfokla 
K.anninos ve Garbi Trakya mültecile_r 
birliği reisi M. Georgeı SeitanopulOI 
ile Gümülcüne , Dedeağaç, Drama, 
İskeçe ve Kavala ahalisinden bir fok 
k imseler bilhassa yüz kadar mübade 
le suretiİe Türkiyeden Yunanistana 
gitınit kimseler vardır •. Yunanlı ~ost
lanmızm bir kıamı bu ayın ıs ınde 
diğerleri de 29 a;"da. memlek~tlerinı; 
döneceklerdir. Mıaafırler Patrıkancyı 
ziyaret ederek, patrik efendinin elini 
öpeceklerdir. Cuma günü Beyoğlun
da Ayatriyada klisesinde ruhani bir 
iyin yapılacak, bundan sonra Yuna n
lı dostlarımız Taksim abidesine bir 
çelenk koyacaklardır. ~ g~~ştüğü
müz Gümülcüne beledı:ye reısı M. So
fokl Kanninos burada gördükleri hüs
nü kabulden pek mütehassis olduktan 
nı söyledikten sonra demiştir k i: 

- Bu seyahatin en tayanı dikkat 
noktası mübadil bazı rumlarm '.lk de:. 
fa olarak Türkiyeye seyahatlerme mu 
oaade edilmesidir. Bunu Türk - Yu
nan doatluğuna medyunuz.'' 

Kadastro haberleri 
* Tapu ve kadastrodaki iskan tetkik 

bürosu bir ay içind~ .60!J. do~yadan 2'?0 
dosyanın muamel~ını bi~ıt ve sahıp 
lerine Tapu sened.ı vermııtir. . 

* Eylülden itibaren kadastro beyetlen 
kadastro postası namı altında çalışacak
lardır. Posta adedi şimdilik altı olar"!< 
tesbit eclil~tir. Bu heyetlere muhtelif 
ıemtlerde daireler aranmaktadır. 

* Kadastro riyaaetince kadastro heyet• 
lerine :yaptırılmalı.ta olan mahallelerdeki 
emlakin kütük kayıtlan yaptırılmakta-

dır. Şimdiye kadar 6 mahallenin Jriitülr 
kayıtlan :yapılmqtır. • . 

* Oç müfettit Tapu dairesınde bazı . 
itleri teftiıe batlıımıtlardır · 

ler vennenuıtir. tiddetile demirini tarayarak yamndaki --
• "bar ru .. ldügu" .. nü tureti katiyecle inkar etmekte l • d Bugün Avrupada pek ılı da olan Saadet vapuruna kadar- sürüklenmiş ve Esnaf cemı'yet erın e 

k lı oll b. d de t ··be ed'I k ve belki buka bir ınüıterinin götürdüğü atran y ar ız e ecru ı me bu sırada iki vapur arasında kalan ıe- • 
H - ·'d J b' ka"gı" tlar yanlı•lıkla bana ait sandıg" a ko- 'd t d tedir. atta evv.,, en mevcut o an ır ker yüklü Mustafamn kayığı p~lan- • aı a ve yar ım 

ıose üzerinde bile kolaylıkla dökülüp mıştır. Sandalcı kurtanlmıttır. nulmuıtur. Demektedir. r .h 
yayılabilen yol katranı, otomobil ve ara- Aron Levi efendinin vekilleri ile Set- E.uaf. için hazırlanan kanun a'.!1 • 
baların geçtiği yolların taşlarını yapıştı- tar efendinin vekili de ayni tekilde mü- n meclisin önümüzdeki den'eundf 
np birıeştirmeğe gayet eıveriııi bir ha- Bir Fransız şairesi geldi dafaalarda ı.uıunmutı-'ır. Mahkeme müzal<"ere editeeektir- o zamaaa kaı-
mur teşkil eder. Fransız muharrirlerinden Mm. Va bu kacak iskambil kiiğıtlannm içinde dar esnaf cemiyetleri i§lerinin müm-

Yollar için hususi bir surette hazırlan- lentine de Saint _ Point şehrimize gel- Zücaciye eşyası da bulunan bir aabund1ık· kün olduğu kadar düzeliltibn~:-" ç~-
mı§ Olan katran bugu .. n memleketimizde d S p · tan mı, yoksa hiç Zücaciye e§yan un- Jııılmaktadır. Tevhit ed. en . ceını• 

miştir. Mm. Valantine e aint omt ktı" 1 1 d tt 
Yapılmaktadır. ccBitume» e kar•ı bir üs- · mıyan bir sandıktan mı çı gının soru - yetin azasından top anan aı a uı 

• Alphose de Lamartine'fo yeğenı ve • hak bu ' t •---· 
tünlü"'ü de memleketimizde büyük mik- masma karar venmş, mu eme nun 10 bin lira kadar bir para op ........ f< 

M tanıomı, bir §aİr, filozof, romancı ve b kdıru t ba~-• ., 
tarda bulunan aili kum ve hatta deniz için başka bir ırüne ıra ! ır. tır .. Bu cemiyetlerin .-.aııan. .,... , tiyatro müellifidir. f d kumile kullanılabilmesidir. --0

-- üç muvazzaf doktor taJ'a ın an mua 
Halbuki hariçten e-ctirilen bir mahsul Profesör Velman geliyor yene edilmekte ve haotabanel.Me t;ı 

iki• ecnebı" gazetesı' olan ccBitume» ün kumlanılması yalnız mikyasta kullanılması ve bizde yapılan davilerine lüzum ırörülenlenn. . maar~ 
· k. il Ziraat Vekaleti tarafından d<ıvet ı kted r taşları makinelerle kırmalc suretile elde tecrübelerin neticesi gÖslerıyor ı yo a- 1 d cemiyetlerce ven me ı 1 

1 · t ·ı · d M J ı· ı ı edı.len Profeso··r Velman yarm •ehri- arı a ·· t -'- -svıçre gaze ecı erın en . u ıus edilen kücük tas parcalarile temin edilir- rın istiklıali ancak kendi vasıta anmız a ~ · ti ·n mut e.--
A k ·1 • d · mı· ze gelecektir. Profesör hayvanlar Yakında cemıye en -ı ·d L"" 6li Diamant ve meri a gazetecı erın en ki bu da fazla ve mühim hir masraf de- kendi körnü_.Jeriwizden rıkarılan ve ma- dıkları da ku~1a~ ı en .e •UÇ 

Mm. Lıtcy Martin §ehrimize gelmişler ınektir. liyct fiRlİ ucuz, i~lenmesi k.olay, .milli b.ir üzerinde tetkikat yapmak Üzere Bursa · I· =·.· ı,:ıı.nk""' h::ılınc getırilecektır. 
-~~~~~~~.Jı:.oL.katu...ı. .... 1111._.A.;ııo:. .... ...ı.. ..... .bü..wı....L...;..ı...""' ..... ı........ı;;ıo.1;ı.,...ıa...ı...::ai.._.edileıc:d~'-1_ıı::sLıııı.ıds....tl.lil"U'.Je~tjı;jı;w,s..1.11iısı;s1kut~ir~.~~~....:~..;;:::;.:.:;,;;-..;;;;;..~....;.~~~~~~~~~~~~~...ı c1·r. 
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( SANAT ALEMİNDE ) 
Sanat ahlakı 

Tenkide cevap vermeğe sanatkarın hakkı var mıdır? 
Tenkit kartmnda tahlanan ve ken· ı 

di reaimlerini akıllara hayret verici 
kahramanlıklarla methüsena e<!ebilen 
ilü ressam tanıyorum: Biri Ali Sami 
Bey, öteki de Hi.mit Necdet. 

Geçenlerde açtığı sergisi hakkında 
yazdıimı bir yazıdan müteessir görü
nen Hamit Necdet 5 ağusto• '933 ta· 
rihli "Cumhuriyet,, te bana cevap ver
mek bahanesile bir nümayİ§ yapıyor. 
Resimlerinin §aheser olduğunu söyJi. 
yor, dehasından bahsediyor. Evvelce 
bir yazısında beynelmilel bir ıöhrete 
sahip olduğunu aöyliyen Ali Sami Be· 
ye de böyle ıaımıtbk. Hamille Sami 
Bey araaında küçük bir fark vardır. 
Ali Sami Bey çok fena resim yapar. 
Hamit Necdetin resiınleri ise çok fena 
değildir. Belki de bu fark dolayısile 
Hamit kendini aitayiıte Ali Sami Bey 
kadar ileri gitmemiıtir. Ke.,dilerinin 
büyük kabiliyetlerinden bahseden bu 
iki zabn övünmekten aldıkları zevke 
karıımak ve ağızlarının tadını boz• 
mak istemem. 

Yalnız umumiyetle sanat tenkitle· 
rinde beğenilmiyen sanatkarm ken· 
dini müdafaaya kalkıımaamı çok çir· 
kin ve ayıp bulduğumu söylemek iste• 
rım. Sanatkar, kendini yalnız bir 
.noktada müdafaa edebilir: İftira. 

Ben Hamit Necdete iftira etmedim. 
liserlerinde Andre Lhote'un tesiri ol· 
duğunu söyledim ve netekim Hi.mit 
t •"cdet te bunu gizlemiyor. Yazısm• 
Üan aynen alıyorum: 

''Evete, memnuniyetle itiraf ederim 
ki Pariste atölye meaaim içinde bir 
çokları Andre Lhote'un tesiri albnda 
yapılmııtır. Çünkü Andre Lbote'un a• 
tölyesine onun te]i.kkilerini, tekniği
";; ma1ümatını öğrenmek: ve tatbik 
için girmiştim.,, 

Kendi itirafile hak kazanan iddiam 
da bundan başka bir §"Y değildi. Ka· 
lem ile fırçanın ayni zamanda kulla· 
nılmasına Polygam.ie mana&ını veren 
ve sanat hayatında buna cevaz veril
mesi doğru olamıyacağını aöyliyen 
Hamit Necdet farkında olmadan kale· 
mt. sarılmak gafletinde bulunuyor. 
Kalemi fırçasına arkada§ yapını§ re•· 
•amlar az değildir. Fakat bunların hiç 
biri ne böyle bir Polygamieden bah
sebniıler, ne de kalemi kendilerini 
rnethetıneğe alet etmişlerdir. 

Sergiyi açan ve eserleri mevzuubahis 
olan bizzat kendisi iken kolay anlatıl 
mıyan bir aebeple Hamit Necdet be
nim fırçamdan ve sergimden de hah· 
aediyor. Fırçam hakkındaki nazikane 
sözlerine benim kartılık vermem yakı· 
şık alm,.z. 

Hamit Necdetin bana verdiii ,,.,. 
vap, kendia.ini methüsenaya frrsat bul· 
ması ve kendi kendini reklam etınek 
arzusu noktainazanndan mühim ol
mamakla beraber bu mev.zu alelômum 
sanatkar ahlakına temas etmesi itiba· 
rile tetkike değer. 

H&mit Necdetin resiınleri hakkında 
kanaatlerimi evvelki yazımda söyle
miş bulunduğum için burada bu dü
ıünceleri tekrara lüzum görmüyorum. 
Sadece ahlaki cepheden miitelaaları
mı kaydedeceğim. Mesela: "Son açtı· 
ğmı Galatasaraydaki resim sergisinde 
Andre Lhote'a sokulu§ değil bilakis 
bu tesirden öyle bir aıyrılrş ve kendi
mi bir bulut var ki bu a1yrılış ve bu bu· 
luş safhalarını görmek lazımdı.,, 

Sanat mevzuubahis olur ve eserler 
tenkit edilirken eser sahibinin ortaya 
'ıkıp ta ' 1ben olgunum.0 deıneai çok 

garip ve çirkin olmakla beraber bu 
tarzda bir müdafaanın gerek tenkit 
sahibi için, gerekse efkirıumumiye 

üzerinde faydalı bir tesiri olmadıktan 
baıka eser sahibinin aleyhine çıkan 

bir de neticesi olsa gerektir. Münek· 
kitle kariin hakkına bir tecavüz de
mek olan bu gibi temeddühlere sanat 
aleminde gerçi pek nadir tesadüf edi· 
lirse de istifadeli ve ibretverici nümu .. 
nelerdir. 

Bu itibarla bir vakıa olarak kaydı· 
ru lüzumsuz saymam. Tenkidi kanaat· 
lere hürmet etmesini bilmek lazımdır. 

Bununla münekkit ne derse desin 
aanatki.rın ağzını açmam.ası ve mü .. 

nekkit denen İnsanın bütün turrehatına 
"eyvallah., demesi lazımgeldiğini söy. 
lemek istemiyorum. Yani ''Sen fena 
resim yapıyorsun,, «eserlerin falanın 
tesiri altındadır.» gibi kıymet hüküm
lerinde münekkidin karşısına çıkıp ta 
4'ben güzel resim yapanın, eserlerim 
tesir albnda değildir.,, demeğe sanat • 
karın hakkı yoktur. Sanatın ahlak ve 
asaleti bunu meneder. 

Fakat münekkit kalkar da "sen bu 
eseri filan yerden kopye ettin,, gibi ıe· 
niyete ait ithamlarda bulunursa res
sam, fevkali.de bir nezaket ve incelik .. 
le - mahza hakikati söylemi§ olmak 
için - eserinin kopya olmadığını ia
pata çalııır. Bu onun hakkıdır. Yani 
tenkide cevap veremez, iftiraya ce.. 
vap verebilir. O kadar. 

Bir misal daha: 
Andre Lhote "hayret ve iıtiyakla bu 

eserimi süzdükten sonra - Sen, dedi, 
arbk chef d'oeuvre'ler yapmağa baı
ladın. Bu tablon çok orijinal, görül
memiı bir tablodur,., 

Resimlerini beğenmediğiniz bir sa
natkarın palayı sıyrrarak ortaya çıkıp 
falan veya filan sanatkar benim için 
(dahidir.) dedi. Senin bunları beğen· 
memek haddin mi? demesi gene ayni 
ahlaki noktadan mütalaa edilebilir. 

Çok nazik ve centilmen bir sanat· 
kar, talebesini tetvik etınek için bu 
ve bunun gibi daha bir çok teşvikkar 
sözler aöyliyebilir. Fakat bununla Ö· 
vünmek ancak mizaha mevzu olabi .. 
lir. Şayet Andre Lbote Efendi Hamit 
Necdete "Michel Ange senin yanında 
tahtakurusu kadar kalır . ., deseydi ne 
olacaktı? 

Yazımı bitirmeden evvel H&mit 
Necdetin istifadesine yarar bir nokta. 
ya daha iıaret etmek isterim. 

Hamit Necdet Andre Lohte'tan, 
Othon Friesz'ten, Düfi'den vesaire-
den birer berat getirdiği takdirde e
serlerinin ıaheser olduğuna beni inan
dırıp inandıramıyacağını soruyor ve 
beni memnun etmek için eserinin Lou
vre müzesine kabul edilmesi İcap ede· 
ceğini söyliyor. 

Hamit Necdetin ıahitliğini yapacak 
sanatkarların hepsi pek iyi bilirler ki 
4'Her fikir fByanıhürm.ettir~,, ve bir 
serginin etiketini taııyan bir resim 
tenkitten vareste olamaz. ''Ben bu rea
mi Mon Parnas'ta te§hİr ettim. Orada 
ona bayıldılar. Üstüne laf istemem.,, 
demek çok iptidai bir düıünüş oldu· 
ğu gibi Louvre müzesine kabul edilen 
eserler Üzerinde de asttlardanberi 
hala tenkitler yürütülmektedir, rnüna· 
kaıalar yapılmaktadır. 

Bana öyle geliyor ki Andre Lhote 
5 oğustos 933 tarihli "Cumhuriyet,,· 
teki yazıyı okusaydı Hamit Necdete 
iltifat ettiğine pi§man olur ve bu tu• 
haf nümayi§inden dolayı kendisini de 
azarlardı. 

Elil NACI 

Harik Hııyat Kaza ve 
Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ÜNYON SİGORTASINA yapbrınız. 
Tiirkiyede bilifuıla icrayı muamele etmekte olan . 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4.4888 
yaphrmayınız. 

4908 

Ankara Gazi Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Önümüzdeki ders yılında Gazi Lisesinin bütün sınıf 

ları açdacaktır. 
Gazi Lisesine gündüzlük ve yatılık talebe alınacaktır. 
Yatı karşdığı 27S liradır. Üç taksitte ödenir. 
Barem kanunna girmiş v e aylıkları SS ve 55 den aşağı o

lan memur çocuklarına yüzde 1 O, ikisi de yatıda okuyan kar
deşlerin ikincisine yüzde 15, üçüde yalıda okuyan kardeşle 
rin üçüncüsüne yüzde 20 tenzilat yapılır. 

2 - Gündüzlük talebelerimiz için Devlet Demir Yolu, 
Cebeci, Yenişehir, Ankara istasyonlariyle mektep yanındaki 
istasyon arasmda mektebe devam saatlerine uygun gitme gel 

me tren seferleri açacaktır. 
3 - Birinci devre birinci sınıfta yabancı dil İngilizcedir 

• Öbür sınıflarda jngilizceı fran sızca, almanca kursları vardır. 
4 - 20 Ağustos 933 de yatı ve gündüzlük talebe kaydı 

na başlanacaktır. (3871) 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
Her sene küşadı mukarrer olan Panayir 19 Ağustos 933 

tarih cumartesi giinünden itibaren liç gün devzm edeceğinden 
gelecek bilumum Tüccar ve Eı,,nafın her türlü istirahatları te 
min edilmiş olduğu ilan olunur. (3923) 

MJLLIYKf ÇAK:;iAMHA 9 AGUS'lo:; HIJ;j 

LUb!2!filMI 
Aşk mektupları 

f 3 üncü Kolordu ilanları 1 
Eskişehir Askeri Satın Al tinden evver Fındıklıda O-

ma Komisyonundan : çüncü Kol Ordu Satın alma ko 
Samiye Hanımı yeni köşkünde 

ziyarete gittim. ı 
- Bir çok güzel biblöleriniz var 

dı. Bari dökülen kırdan bir 9ey ol
madı ya .. 

- Hayır .• Doğrusu hamallar 
pek dikkatli davrandılar. Yalnız i· 
ki şey ortada yok .. 

- Kıymetli şeyler miydi? 
- Birinin ehemmiyeti yok. Eski 

dantelalardan. Fakat öteki ... Bir 
deste mektuptu ki kaybettiğime 
pek caı:tı:m sıkılıyor. 

- Aşk mektupları mı? 
- Evet.. 
Samiye Hanım altmışlık vardı. 

İhtiyar bir kadın için gençlik ha· 
tıralarını taşıyan bu mektupların 
kıymeti gözlerimin önünde canlan· 
dı. 

Samiye Hanım bir şey anlatma·' 
ğa bafladı mı, sanki şen bir ziyafe. 
te gitmiş gibi olursunuz. O kadar 
iyi konuşur, zekidir, e_spirileri kuv
vetlidir. Onun için söyliyecekleri
ni dikkatle . dinlemeğe hazırlanı· 
yorum. 

- Siz Mualla Hanımı tanırsınız, 
değil mi? 

- Mualla Şevket Hanım mı? 
Tüccar Şevket Beyin haremi. 

- Evet. Ben onu daha şu kadar· 
cıktan tanırım. Evveli Avukat İr· 
fan Beyle evlenmişti. Adamcağız 
öldü. Ondan sonra Mualla iki sene 
duf bekledi. Fakat bu iki senelik 
hayatının büyük bir sırrı vardır. 

Dedi ki: 
- Hakikaten güzel ve genç bir 

dul kadın için aylarca yalnız kal
mak nazik bir devredir. Pek tabii· 
dir ki onun daha sevilmeğe hakkı 
vardır. 

Efendim, beni o kadar dar ka· 
falı zannetmeyiniz. Ben Muallanın 
yaşadığı romanı etrafile bilirim. 
Zaten benden başka sırdaşı yok
tu. Sonra onun kalbini dolduran 
adam genç, güzel ve daha o yaşta 
şöhret kazanmış, yazıları sevile se
vile okunan bir muharrirdi: Rıfat 
Haki Bey. 

- Şair Rifat Haki değil mi? 
-Evet, hem şair, hem muhar· 

rir •• Şimdi meb'us oldu. Biliyorsu· 
nuz. Rifat Haki Muallayı sevdi. Fa 
kat Muallanın vaziyeti nazikti. Bu 
sebepten yeni sevgisini herkesin u· 
zun diline vermemek için çoİ: ihti
yatlı davranmak lizlmdı. S-Onra 
her ikisi sık sık görüşmeğe imkan 
bulamadıkları için mektuplaşırlar· 
dr. Seven bir şairin mektuplarını 
düşününüz. 

- Doğru .. Kim bilir ne güzel 
edebiyat yapmıştır. 

- Fakat evlenemediler. Arala· 
rındaki rabıta devem edebileceği 
kadar etti. Sonra Rifat Haki An· 
karaya gitti. Mektupların da arka· 
sı kesildi. O zamandan itibaren 
mektuplar Muallanm elinden düş· 
miyordu. Okuyor, bir daha okuyor, 
bir daha okuyor, hazan bir hamle 
ile doğruluyor ve sonra sarkarak 
başı göğsüme düşüyor, ağlıyordu. 
Birkaç ay bu, böyle devam etti. Mu 
'llla'ya bu mektupları saklamakta 
tehlike olduğunu söyledim. Ya bir 
gün babası, annesi, kardeşleri me· 
selenin farkına varırlarsa ne olur· 
du? Onun için kendisine bütün bu 
mektupları yakmasını tavsiye et
tim. Dünyada bqyle bir şey yapa· 
mıyacağını söyledi. Mektupları 
yakmak ona bir cinayet işlemek 
ka~ar ağır bir iş görünüyordu. 

·-- Dünyada bu mektuplardan 
ayrılamam, hatta ölürsem mektup· 
lan da benimle gömsünler diye va· 
siyet yazacağım diyordu. 

Nihayet kandırdım. Mektupları 
artık ben muhafaza edecektim. Za 
ten o da hemen hemen her gün ba· 
ne gelirdi. istediği vakit açar, kal 
bine o kadar tatlı heyecan veren 
bu mektupları okuyabilirdi. 

- Kim bilir artık ziyaretlerini 
ne kadar sıklaştırmıştır. 

Samiye Hanım birden cevap 
vermedi. Biraz düşündü ve sonra , 
dedi ki: 

- Evet, dediğiniz gibi hakika· 
ten ilk günler ziyaretlerini sıklaş· 
tırdı. Ben de onu mektupları ile 
yalnız bırakmak için evde bir ve· 
sile icat eder, mutfağa iner, yahut 
bahçeye çıkardım . .Fakat yavaş ya 
vaş ziyaretleri seyrekleşti. Son ge· 
!işlerinde mektupları eskisi gibi 
hatırlamaz oldu. En sonunda hiç 
sormadı bile. . Osırada ailesi tüc
car Şevket Beyle Muallayı evlen
dirmek üzere idiler. Nihayet ev· 
lendi. 

- Mektuplar ne oldu? 
- Mektuplarını ben saklıyorum 

günün birinde Muallanın gelip is'. 
temesi ihtimali vardr. Fakat tekrar 
evlendikten beri Mualla o kadar 
mes'ut gÖl'Ünüyor ki, mektup~ar- , 
dan bah~ettiği bile yok. Şu aşk de· ı' 
ııi!cn şc.y lı"kikaten ne Loş şey-

Eskişehirdeki Kıt'at ihti- misyo·•:ına müracaatları. 
yacı için 1,040,000 kilo meşe (282) (3947) 
odunu kapalı zarfla münaka "' "' "' 
saya konmuştur, İhalesi 17 A Kol Orduya Merbut Kıt'a 
ğustos 933 perşembe günü lan hayvanatı ihtiyacı için ka 
saat 10 dadır. isteklilerin şart palı zarfla miinakasaya konan 
nameyi görmek üzere her gün 1,110 ton kuru Ota teklif edi
ve münakasaya girmek için o len fiat pahalı görüldüğün 
gün ve vaktinden evvel teklif den pazarlığa konmuştur. İha 
ve teminat mektuplarile Es- lesi 12 Ağustos 933 cuınar 
kişehirde Kol Ordu Satın tesi günü saat lS,30 dadır. la 
Alına Komisyonuna müra- teklilP-rin şartnameyi görmek 
caatları. (3206) (3572) üzere her gÜn ve pazarlığa gir 

4981 mek için o gün ve vaktinden 
"' " " evvel temin.a.tlarile Fındıklı 

Kayseri Askeri Satınalma da -üçüncü Kol Ordu Satın al 
Komisyonundan : ma komisyonuna müracaatla-

Kapalı zarfla 326 ton kok rı. (283) (3948) 
kömürü alınacaktır. İhalesi " " " 
23 Ağustos 933 çarşamba gÜ Birinci fırka hayvanatı ih 
nü saat IS tedir. İsteklilerin tiyacr için kapalı zarfla müna 
şartnameyi görmek üzere her kasaya. kon~ 3~0 Ton kuru.~ 
gün ve münakasaya girmek ta tekhf edilen fıat pahalı go
için o giin ve vaktinden ev- : rüldiiğünden pazarlığa konmuş 
vel teklif ve teminat mektup il tur. İhalesi 12 Ağustos 933 
larile Kayseride Askeri Satın cumartesi gÜnÜ saat 16 dadır. 
Alma Komisyonuna müracaat İstekliierirı şartnameyi gör-
ları. (3214) (3689) 4993 nıek üzere her gün ve pa-

,,. .. ., zarlığa girmek için o gün ve 
Niğde Askeri Satın Alma V<;kt.inden evvel teminatlarile 

Komisyonundan : Fındıklıda üçüncü Kol Ordu 
Niğde de bulunan kıt'alar Satın alma komisyonuna mü 

hayvanatı ihtiyacı ıçın racı>.atları. (284) (3949) 
220,000 kilo kuru ot kapalı " "" '' 
Z:\rfla münakasaya konmuş Catalca Müstahkem Mev-
tur. İhalesi 19 Ağustos 933 kü fçin açık münakasaya ko 
cumartesi günü saat 9 dadır. nup ihal~si tehir edilen 40,000 
İsteklilerin şartnameyi gör- kilo fırın odunu teklif edilen 
mek üzere her gün ve münaka fiat pah;,lı görüldüğünden pa 
saya girmek için o gün ve vak zarhğ1ı konmuştur. İhalesi 
tinden evvel teklif ve teminat 12 Ağusto& 933 cumartesi gÜ 
n1ektuplarile Niğde de Aske ııü saat 16,30 dadır. İstekli
ri Satınalma Komisyonuna lerin şartnameyi görmek ü
ınüracaatlan. (3213) (3690) zere her gün ve pazarhğa gir 

4094 mek İçin o gün ve vaktinden 

Konyada Kol Ordu Satın 
Alına Komisyonundan : 

Konyadaki kıt'atm ihtiya
cı için 759,600 kilo ot kapalı 
zarfta münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 28 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 16 dadır. 
isteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu satın alma 
komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup 
lari.le birlikte tekliflerinin 
nıuayyen vaktinden evvel Kon 
yada Kol Ordu satın alma ko 

misyonuna vermeleri. (3224) 
(3740) S129 

Konyada Kol Ordu Satın 
Alma Komisyonundan : 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı 
için 435,000 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuş 
tur. İhalesi 27 Ağustos 933 
pazar günü saat 16 dadır. İs
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün F mdıklıda O 
çüncü Kol Ordu satın alma 
komisyonuna ve münakasaya 
gireceklerin teminat mektup 
Jarile tekliflerin!n muayyen 
vak'' 'r·ov ,a<la Kol 
Ordu Satm alma Komisyonu 
na muracaanarı. (3225) 
(3739) 5128 

* * * 
Günıi.:.ş Suyu Hastahanesi 

ihtiyacı için miiteahhidi nam 
ve hesabına pazarlıkla 86S6 
kilo Yoğu,.t satın alınacaktır. 
İhalesi 12 Ağustos 933 cu
martesi günü ı-.aat IS teclir. 
İsteklilerin şartnamesini gör 
mek Üzere her gün ve pazarlı 
ğa gitmek için o gün ve vak-

mit, 
- Demek ki tafınırken kaybet· 

tii'iniz mektuplar bunlar? 
- Evet ve çok canım sıkılıyor. 

Ya biı gün gelir, isterse ne cevap 
" 'il verecegım .. 

-- Musterih olunuz hanımefen· 
di, o bu mektupları çoktan unut· 
muştur bile .• 

- Ya aşk .• Ya Muallayı çile
den çıkaran, zayıflatan, hatta ya· 
tağa düşüren, ona bu kadar göz· 
yaşla1J döktüren a9k ne oldu? 

N" olacak? Aşk kendisini 
bizden iyi biliyor. Bir geliyor, ka· 
lacağı kadar kalıp gidiyor. Biz de 
kraldan fazla kral taraftarı olacak 
değiliz ya .•• 

evvel F ındrklrda Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(285) (39SO) 

Ezine Askeri Satın 
Komisyonundan : 

Alma 

Kaı>alı zat"fla münakasaya 
konan 480 ton Kuru Ot teklif 
edilım fiat pahalı görüldü
ğünden ihalesi pazarlığa ko
nularak hir ay temdit edilmiş 
tir. isteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için 31-8-933 
tarihine kadar Ezine de Aske 
ri satın alına komisyonuna mü 
racaatları. (3240) (3954) 

Balikesir Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Ezinedeki kıt'at ihtiyacı i
çin 100,000, Edremit deki 
kıl'at ihtiyacı İçin 99,000, 
Bergamadaki kıt'at ıçın 
95,000 kilo sığır eti kapah 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 14 Ağustos 933 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve münaka 
saya girmek için o gÜn ve vak
tinden evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Balikesirde As· 
keri SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (3171) (3345) 
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Burdur Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 

Burdurdaki kıt'at ihtiyacı 
için 179, 706 kilo kuru ot ka
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 10 Ağustos 
933 perşembe günü saat 16 
dadır. İsteklilerin şartname
yi görmek üzere her gün ve 
münakasaya girmek ıçın o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat maktuplariyle 
Burdurda Askeri SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3390) (3180) 4955 

Çatalca Mst. Mv. ambarın
da mevcut 1123 adet boş te
neke müteahhidi nam ve he
sabına satılacaktır. İhalesi 12 
Ağustos 933 cumartesi günü 
'saat 11 dedir. İsteklilerin şe
raiti anlamak üzere her gÜn 
ve müzayedeye iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3 K. O. Sa. AI. K9m. 

)_R_A_DY._O_~ 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. 
19 Oatütyo ••:ı: bey'etile Fazilet Hanım. 
19,45 Ha:zım Bey tarafından karaaöz. 
20,30 Udi Sel&hattin B. vt> Nubar efond.i re

fabtile Hami7et Hanım. 
21,30 Gramofon 

• 21 Anadolu Ajan•ı, Boraa haberi ve aaat .,.an 
ANKARA1 1538 m.. 

12,30 ı Gramofon.. 
18, : Salon arke.traı 
19, ı Dana muaildai. 
20,15 : Aj.n• lıaherleri. 
VARŞOVA, 1441 m, 

18,20: Karo konseri. 19,40ı Soll•t kon•eri.. 
20,20: Mü•ahabeler. 21,0S: Piyano • keman 
konseri. 22,10: Hafif musiki.. 23: Dana musiki· 
ai. 23: Dana mu•ikiai. 23,45: Kua. 
BUDAPEŞTE, SSO m. 

20,.20: Budapaıte lconıer orkestra talamı. 21.SO 
MarJerit adalarından nakil. 

ViYANA, 518 m. 
20: Sıeınfoni.k konaer. 21 140: "Ne.hrin öteki ta· 
rafında bülbüller ötüyor" isi.mJi bir fantui. 
22,55: Alqam kon•eri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
21ı Musahabe. 21,40: Leharr'ın ••vEUVEJO
Y,EVSE,, isimli opereti. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Ecnebi mem.lokotlerindeki Çeklere ae· 
l&m ve konser. 21,0Sı Karııtk neıriyat. 23,20: 
ranstzca konferana. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler. - Pli.le. 14: Oda mu•ikiıi (Plô.k) 
18: Radyo orkeatraaı. 19,20: Konaerin devamı 
20,2S: Hafif pl.iklar. 21: Pjyano konseri. 21,05 
Klarinet parçalar. 22,20: Viyolonael ile par
çalar. 23: Dana musikisi. 

1
-Askeri fabrika- 1 

lar ilanları _ 

Barut Fabrikaları için aşa· 
ğıda yazılı malzeme ayrı ayrı 

aleni münakasaya konulmu§ 
tur. Vermek isteyenler şartna 
melerıni okumak için pazarte 
si ve perşembe günleri ve mü 
naİ<asaya girmek üzere 21 A
ğustos 933 pazartesi günü 
saat 10 da Bakırköy Barut 
Fabrikalarında Satınalma ko 
n1isyonuna müracaat etsin· 
lei·. (3673) 

25 Ton Hamızı kibrit 
130 ,, Oleom 
100 ,, Oleom 
85 ,, ispirto 

120 ,, Şili Küherçilesi 
6,5 ,, Mükelles Soda 
3,5 ,, Südkostik 
O,S ,, Santiralit 
0,5 ,, Difenilamin 

25:31 ,, Yerli Pamuk 
110 Kilo Nikrozin 

4988 

nuna müracaatları. (279) 
(38Sl) 5197 

KonY.a Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : 

Konyada bulunan kıt'at ih 
tiyacı için 281,SOO kilo Un 
kapalı zarf usulile 26 ağustos 
933 cumartesi giinü saat 16 
da satın alınacaktır. Şartname 
sini görmek isteyenlerin her 
gün Fındıklıda Kol Ordu sa
tın alma komisyonuna ve mü 
nakasaya gireceklerin teminat 
mektuplarile birlikte teklifleri 
nin vaktinden evvel Konyada 
Kol Ordu Satm alma komis
yonuna müracaatları. (3227) 

(3737) 5126 . ,. . 
Konyada Kol Ordu Satın 

Alma Komisyonundan : 
Karamandaki kıt'atın ihti· 

yacı için 158,SOO kilo Un ka· 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 26 Ağustos 
933 cumartesi günü saat 1 S 
tedir. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gÜn Fındık 
lrda 3 üncü Kol Ordu Satın al· 
ma komisyonuna ve münakasa 

ya gireceklerin teminat mektup 
larile birlikte tekliflerinin vak 
tinden evvel Konyada Kol Or· 
du Satm alma komisyonuna 
vermeleri. (3226) (3738) 

5127 

~illiyet 
Asnn umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. ' 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •:rlıiı 

8 " 
12 " 

Türkiy• içia 
L K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
L, IC. 
a-

14 -
23-

Gelen ••rak seri verilmn.- Müddeti 
aeçe.n niiahaJ.u. 10 kuruıtur.- Cuete ..,.. 
matbaaya •İt iıler için müdiriyat• mü
racaat edilir. Gazeteınis ilia.larm mff'U• 
liyetini kahul ebnu. -
BUGÜNKÜ HAVA 

Y •tiköy aakert ra.aat nıerkez.indıeın veri· 
leı1 ooiollın..l'ta söre buıün hava bulatJa 
oL.-ak vn • ·iızıi.r timali iılikametlerdan 
caeccktir. 
S - ~·J9ı.l tarihinde ha•a tazyiki 759 m.İ· 

hm.c .. re. e-n ç:ok 5ıcak1ık 23, en az 21 der• 
:.t k.ı,-d~di:miıtir. , 



.. 

Şirkete bir 
Tavsiyem 

Her tarafta programda aazmı dinle 
diğimiz Oaman Pehlivan radyodaki 
konaerlerine daha baılamamıfb ki 
bir akf&Dl bir tarudıiımızla birlikte 
bize gelmiıti. Her zaman yanından 
ayırmadığı sazı da beraberdi. -

Biraz sonra ricamız üzerine bir kaç 
parça çalmak için teklifsizce sanru 
kılıfından çıkanp fasla bqladı. 

Seaini §İmdiye kadar hiç işitmedi
ğim bu orijinal alaturka aazın radyo
da naııl aea vereceğini · anlamayı me .. 
rak ettim ve Pehlivanın bulunduğu O• 

daya hemen bir mikrofon tertibatı 
yaparak çalınan aazı diger bir odaya 
ve hoparlörden naklettim. 

P~hlivan muntazam bir hava çnldı
ğı sırada orada bulunanlardan bir kaç 
kişiyi hoparlöriin bulunduğu odaya 
çağırdım ve aazı radyoda nasıl bul
duklarını söylemelerini kendilerir.den 
rica ettim. Hoparlörden çıkan sada 
hakikaten çok daha temiz ve tatlı idi. 
Bunu herkea ittifakla kabul etti. 
Anlaşılıyordu ki pehlivanın sazı rad· 
yoya pek müsaitti. 

Bunun Üzerine Pehlivandan radyo• 
da konser vermek arzusunda olup ol
madığını sordum. Memnunen radyo .. 
da konser vereceğini söyledi. 

Bir kaç gün sonra radyo ıirketine 
gibniştim. Program tanziminde sala· 
hiyeti olan bir zata Osman Pehlivanı 
almaJannı tasvip ettim. 

Fakat tavsiyem kabul edilmedi. 
Nihayet bundan tam bir buçuk se

ne sonra Osman Pehlivam radyoya al .. 
dılar. 

Osman Pehlivanın bir çok kimseler
ce beğenildiği anket cevaplarından 
anlaşılmaktadır. 

Pehlivanın programında bir dinle
yici mektubu daha bir refonn yapıl
masına sebebiyet vermiştir. Bu dinle
yici mektubunda Osman Pehlivanın 
sazının çok güzel olduğunu1 ancak se
ainin biraz azlığından bahsederek 
kendiaine bir güzel sesli kadın refa
kat edecek olursa çok daha muvaffak 
olunacağını yazıyordu. 

Bu kariimizin teklifi üzerine olacnk 
ki, şimdi üstada çalarken kendisine 
bir muganniye de refakat ediyor. 

Şirkete Pehlivanın abnmamasınm 
başlıca sebebi sesinin azlığı idi .. 

Bu İ§ do]ayıaile firkete gene bir tav
siyede bulunacağız: Daima berkesin 
fikrinden istifade ebneğe çalışınız. 
Müşkülleriniz halledildiği gibi dinle
yicilerinizi de memnun ~tmiı olursu-
J]UZ. 

Turgut MiT AT 

M. Lander'in 
Neden çıkarıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
sile temas imki.runı gönnüı ve bu ha· 
disenin mahiyeti ve aebepleri hakkın
da Vekil Bexden malfunat rica ebnit
tir. Hariciye vekilimiz birkaç gün ev
vel Ankaradan ayrılmıı bulunduğu 
cihetle, mesele hakkında malfunab ol
madığmı söylemiı, ve hükfunet merke 
zine varır varmaz, sefiri hidisenin 
mahiyeti hakkında tenvir edeceği va
dinde bulunmuıtur. Ankaradan şehri
mize gelmiı bulunan Hariciye vekale
ti umumi katibi Numan Rifat Bey ae· 
fir cenaplarını bir iki gün sonra ziya
ret ederek M. Lander hakkında veri• 
len kararın istinat ettiği sebepleri hü
kfunet namına kendisine bildirmiştir. 
Şehtimiz siyasi mahafilindeki intiba
lara göre, İngiliz sefiri Sir George 
Clerk bu izahab ve malfunab tat· 
minkir görmüş ve hükUmetim.izin hat 
tı hareketini memnuniyetle karşıla· 
mıştır. Ayni mahafilde, hükfunetimİ· 
zin bu iıte takip ettiği hatb hareke
tin Türkiye • İngiltere münasebabru 
ancak takviye eder mahiyette olduğu 
kanaati vardır. 
İngiliz sefiri kendisine müracaat ede,n 
ecnebi gazetecilerine bu hususta her 
hangi bir malfunat. vermekten te· 
vakki etmiş ve hükfunetten aldığı iza 
hah Londraya bildireceğini söyle
mekle iktifa ebniştir. 

Lander kimdir? 
Halen Sofyada olduğu zannedilen 

M. Lander Türkiyede doğmuş ve bü
yümü§ bir lrlandalıdır. Kendisi iyi 
türkçe bilmektedir. Bir müddet Os· 
manlı bankasında memurluk eden M. 
Lander, son seq.elerde serbest hayata 
atılmı§ ve komisyon iılerile meşgul ol 
mağa başlamıştır. 
Londradan talimat bekleyormaf 

SOFYA, 8 (Hususi) -Türkiyeden 
ihraç edilen Mr. A. V. Lancf\ır, bura• 
ya gelir gelmez, doğrudan doğruya 
otele inmiş ve e§yaaını otele bıraktık· 
tan ıonra İngiliz sefaretine gitmiıtir. 
Londradan talimat alıncaya _ kadar 
Sofyada kala~ağını söylüyor. Lander, 
Ankradan lstanbula getirildiğini, 
lstanbulda polis merkezine götürüldü 
ğünü, orada pannak izleri alındığını 
bildirmittir. 

İngiliz gazetelerinin yazdığına gÖ· 
re, Lander, Vickers Annstoug ıirke· 
tinin mümeaaili olmakla beraber, bu 
tirketin maa§lı memunı değildir. 

Armstroug müdürlerinden Mr. Z. 
C. Yapp, gazetecilere beyanatta bulu· 
narak demittir ki: 

- Mr. Lander bizim Türkiyede 
mümesailimiz (agent) olmakla bera• 
ber, bizden maaf almıyor. Baıka şir
ketleri de temsil eder. Eğer kendis;le 
şirketimizin işleri alakadar olsaydı, 
malumatımız olacaktı. 

w~~~teai. Lande•:n bir haf-

Viyana Radyo 
Sergisi ____ ,__ 

934 modelleri çıkıyor 
3 eylulde bu seneki Viyana Rady<' 

sergisi açılıyor. 10 eyliile kadar de 

Televizyon mühendisi Dr. P. C. 
GOLDMARK. 

vam edecek olan aergi Avusturyadaki 
sergilerin 10 uncusu olmak itibarile 
bilhassa ehemmiyet atfedilmektedir. 

Sergiye ecnebilerin iştiraklerine mü 
aaade edilecektir. 

Ecnebi firmalarının aletleri de teş· 
hir edilecek olduğundan sergi beynel
milel mahiyettedir. 

Bu münasebetle Viyana radyosu da 
bir hususi sergi açacak ve sergiye İi§· 
ler vaziyette bir radyo istasyonu da 
imal edecektir. Buraya girenler bir 
mürailenin nasıl işlediğini tama.mile 
görebilecekleri gibi diger bir paviyon• 
dan aletler ile bu neşriyab alabile-cek 
leı·dir. 

Bu tecrübe iatar,yonu kaim canı du
varlı paviyonlar içerisine imal edile
cek ve her taraftan bütün faaliyet 
görülebilecektir. 

Buraya muhtelif artistler şimdiden 
angaje edilmişlerdir. Bundan maada 
fenni konferanslar ve dünya rady·o 
piyasalarrna ve yeni ihtiralara dair 
musahabelerde bulunulacaktır. 

Ayni zamanda son zamanlarda aına 
törleri gittikçe çoğalan sesli film a· 
matörlerinin arzularını da yeri/ ! ge .. 
tinnek Üzere bir sesli film paviyonu 
ayrılıyor. Burada. h iç blJ i~ten anlamı-

M. Herriot 
Bugün geliyor 

(Başı 1 inoi sahifede) 
perşembe akşamı Sofyaya hareket ede
cektir. M. Herriot ayın 15 inde şehrimi
ze ıırelerek 23 ağustosa kadar kalacak· 
br. 

M. Herriot'nun Ankao:a ve lstanbul'da 
bulunacağı günler için bir program ya
pılmamışhr. Bu cihet kendi arzusuna bı
rakılmıştır. M. Herriot iki günü Anka
rada bir günü da Yalova' da geçirecek ve 
Gazi Hz. tarafından kabul edilecektir. 

iki müşahit gönderiyoruz 
ANKARA 8 - Sofyada toplanacak 

olan beynelnillei Radikal Sosyalist fır. 
kalan umumi kongresinde Cumhuriyet 
Halk Fırkası namına müşahit sıfatile 
Denizli mebusu Necip Ali, ve Sıvas me
buıu Necmeddin Sadık Beylerin hazır 
bulunmaları tensip edilmiştir. 

Necip Ali ve Necmeırdin Sadık Beyler 
de ayni trenle Sofyaya gideceklerdir. 

"' "' "' M. Herriot samimi bir Türk dostudur 
ve memleketimiz hakkındaki alakası çok 
eskidir. 

M. Herriot, bundan yirmi sene kadar 
evvel memleketimi:zı> gelmişti. Bu ziya
retinin intibalannı Fransa'da bir vesile 
ile anlatmıştır. Türkiye hakkındaki ala
kasının derecesini göstermesi itibarile iM. 
Herriot'nun anlattığı şu hadiseyi der
cediyoruz: 

M. Herriot, Türkiye'yi ziyaret ettiği 
zaman, Meşrutiyet henüz ilan edilmiş 
ve lstanbulun he sokak ve köş~inde 
nutuklar söyleniyormuş. M. Herriot da 
türkçe anlamadığı hal~'e nutuk söyliyen 
hatiplerin birini dinlemiye dalmış. Bir 
taraftan nutuk söyleniyor, diğer taraf
tan da milli bir maksat İçin para toplam
yormuı. Para tepsisi Herriot'nun önüne 
gelince, idealist Fransız, cebinden cüz
danını çıkararak taşıdığı paranın hepsi
ni tepsinin İçine dökmüş. M. Herriot bu
nu anlattıktan sonra gülerek şunu ili.ve 
ediyormuş: 

- Bir de otele döndük; gördük ki bü
tün paramız bundan ibaretmiş. Paris'e 
yol parasım borçlanarak döndük. 

M. Herriot AtinaJa 
M. Herriot Pirede Yunan Hariciye 

nazırı M. Maksimos tarafıncl'an karşılan. 
mı§br. iM. Herriot bundan sonra Atina
ya ıı;İbnİş ve Başvekil M. Çaldaris uzun 
müddet görüşmüıtür; bu mola.katta Ha· 
riciye nazm da hazır bulunmuştur. 

Öğle üzeri M. Herriot ile refakatinde
ki zevat ıerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Yemeğin sonunda samimi nutuklar söy .. 
lenmiştir. Öğleden sonra Fransız •efare
tinde . bir çay ve bunu takiben bir resmi 

ğini yazıyor. Timea~e göre Vickers Ar
mstrug tirketinin İstanbulda bir mü· 
dürü vardır. Bu müdür Lander ile be· 
raber Londradan gaçen pazartesi gü-

MlLLlYET ÇARŞAMBA 9 AGUSTOS 

1--;:.htallf radyo habE rlarl 1 

Uzaktan görme aleti 
«Bush - Radio» ismindeki lngiliz mü

essesesi seri halinde radyo tertibatını da 
ihtiva eden televizyon aletleri imal elmiş 
ve piyasaya !:Ikarmıştır. Aletin fiati 75 
lngiliz !ırasıdır. 

Televizyon aleti tanınmış muhteri Bar· 
dın prensipi çerçivesi dahilinde yapılmıı 
lır. 

Bir dolaıı ~eklindeki hu aletin resim 
perdesi 10 X 22 santimetre boyundadır. t 
Hoparlörrü ve radyo aleti en son sistem 
malzeme ile mücehhezdir ve yalnız radyo 
olarak ta kullanılabilir. Her ikisi de ayni 
zamanda, mesPli sesli film naklinde, 
kullanrlacağı wman bir düğme çevinnelt 
kafi gelir. 

Spiker doktor o!du 
Amerikada en sevilen radyo spikeri o

lan Nevyork radyoıY..ı konuşucusu John 
S. Y oung güzel SPsile herkesin hoşuna 
gitmektedir. Amerikalının ali tahsili de 
varrcbr. Snikerlik vazifesini herkesi mem
nun edec~k kadar kusursuz ifa ettiğinden 
dolayı kendisine bir şeref olmak üzere 
doktorluk ünvanı verilmiştir. 

Televizyonun mucidi Baird 
•n••-••••H••••••••••ıl•-•••• .. -•MIIM .. ll .. l••llllH•• 
yan ve amatör filmciliğe merak eden .. 
ler filmcilik hakkında izahat alacak 
ve bu aletlerin nasıl kullanıldığmı fi. 
len görebileceklerdir. 

Haber verildiğine göre Avusturya 
Hükfuneti bu sergide bütün milletlere 
ı ·ekabet edecek derecede ucuz ve son 
s~stem makineler satmayı bütün radyo 
fabrikalarına teklif ebnİ§, fabrika•ar 
da teklifi kabul ehni,lerdir. 

Alman radyolannda Avusturyaya kar 
§• propagandayı idare eden Mebus 

HABICHT 

Bir Yahudi merkezi 
Avrupada bir Yahudi radyo merkezi 

tesisi için, reklam meraklısı Yahudiler 
ötedenberi uğraşmaktadırlar. 

Merkezin kurulması için en müsait 
.;ekoslovakya görülmüştür. Romanyada 
da böyle bir merkezin tesisinde bir güç
lük yokmuş. 

Çekoslovakyada (Prag) ağustos son· 
!arına doğru toplanacak olan Siyonistler 
kongresinde bu Yahudi propagandası i· 
ç:in yapılacak merkezin neıriyatı ve ma .. 
halli imali hakkında görüşülecektir. 

Bir amatör mahküm oldu 
Son radyo nizamnamesi mucibince Al

manya-da radyo amatörlerinin gönderici 
amatör aletleri imal ebnele..ri yasaktır. 

Buna rağmen eski ve tanınmış radyo 
meraklılarından 24 yaşında bir genç me
rllkına kurban olmu~tur. Hermann Hopf 
ismindeki bu z. t dünyanın her tarafında 
ki amatörler ile radyo ile muhaberede bu 
lunmakta idi. 

Bu işe o kadar dü!kün imiş ki bütün 
yasağa rağmen alenen muhaberelerine 
devam etmiş ve cürmü meşhut halinde 
tutularak altı ay hapis cezasına mahkum 
ve aletlerinin imhasına mahkemece ka
rar verilmiştir. 

ltalyan radyolarında • 
1933 senesinin başındanberi ltalyan 

abonelerinin mikdan arbnaktadır. Bun
d~·· ·• · • sene evvel abone adedi 250,000 
kay Jc :lilmekte iken bu sene 330000 ni 
bulmuştur. 

M,ecmuu 12 merkez olan ltalyan mer
kezleri bir sene zarfında 25000 Saatlik 
bir program neşrebnektedirler ki ayda 
2400 saate yakın gelir. 

Halbuki 1924 senesi zarfında J tal yan 

Anketimize gelen cevaplar 
1 - İstanbul Radyosunun saat 19 

da başlaması ve hiç olmazsa 23 te hi
tam bulması şayamtercihtir. 

2 - 19 dan 22 ye kadar alaturka 
ve bir saat te ~lafranga olmalıdır. A· 
lafranga musiki dinlemek istiyenler 
Avrupa istasyonlarından bu ihtiyaçla
rını miikeınmelen tatmin edebilirler. 

3 - Alaturka tam tertip edilmit 
saz heyetile her faaıl ve faslın her kıs
mı olmak üzere Dede merhum, Hacı 
Arif Bey merhum ve aair meıahirin a
ğı~ ~arkılarile müntehap asarı prog~a
mm ekseriyetini teşkil ebnelidir. A· 
lafrangada ise operadan maada Türk 
musikisine yakın parçalar olmalıdır. 

4 - " Nebiloğlu İsmail Hakkı Bey 
- - milli şarkıları --, Zeki Bey, Ek· 
rem, Yesari Asım, Ali Rifat, Cemal 
Kamil Beylerle Hikmet Rıza, Müşer
ref, Eftalya, Müzeyyen, Belma, Cen
net ve ''kalbi,, tabir ettiği sun'i sesi 
terkettiği takdirde Safiye Hanımlar. 

Sazendeler ise Bedayiimus: / ·~ ve 
Darüttalim musiki heyetlerile tamburi 
Refik Bey, Mesut Cemil, Udi Salahad
din, Y orgi, Talat, kemençeci Aleko, 
Krenet Şeref ve Şükrü Beylerle bil
has~a kanuni Vecihe Hanım.efendi. 

5 - Um:, fenni, tıbbi, ah!aki konfe
ranslar, yarım olmamak ıartile tiyat· 
ro, mevzuu sık sık tekerrür etmemek 
üzere Karagöz ve aile araamda hoı 
dinlenecek nezih monolok. 

6 - lstanbulda nakil için konaer 
verilen umumi mahaller olmadığı zan 
nmdayım. Ma,amafih Darülbedayiden 
her program tebdilinde nakil yapıl
ması kat'iyyen li.zımdır. 

7 - Cuma günleri 12.30 dan on 
dörde kadar alaturka ve alafranga 
plak neşriyab pek muvafık olur. 

8 - Eski, turkçe asar ile Anadolu 
halk türküleri, tekerrür ebniyen Ha
zım Beyin Karagöz fasılları hoşa gi
diyor. Alafranga şeklinde türkçe şar
kılarla anlıyamadığnruz opera plô.kla
n pek hO§a gibniyor. 

9 - Ders takip edenlerin istifadele
ri memUldür. 

lO - Spikerin kadın veya erkek ol0 

ma11nda bir mahzur yoktur. Maama• 
fih Mesut Cemil Bey vazifesini pek 
güzel yapmaktadır, efendim. 

Göztepe birinci sokak No. 24 
M. Faz;ıl 

* * * 
1 - İstanbul Radyosunun §U aaat

lerde ç.alıımasmı arzu ederim: 
Sabah: saat 7.30 dan 8.30 a kadar. 

Bunun yarım ıaati alafranga hafif mu 

-·--··········································-· .. ·--
radyolarında 300 saatlik bir neıriyat ic
ra ebnekle idi. 

siki ve yarım '!&ati de o günkü gazete 
1 erin kıraati. 

Öğle: bir saat kadar muıil<i, timdi 
Ankaranm yaptığı gibi, yarım saat "' 
lafranga ve yarım aaat alaturka. 

Ak§am: aat 18 den eskiai gibi saat 
on buçuğa kadar muhtelif proıırram, 

2 - Aktam musikisinin ıimdiki 
vaziyeti hiç te iyi değildir. Hemen he. 
men hiç alafranga yoktur. Bunun fU 
suretle olmasını tercih ederim: Saat 
6 dan 8 e kadar alaturka. Saat 8 den 
1 O a 1ı:adar alafranııra. 

3 - Alaturkanın klaaik musikisi n 
alafrangadan ise 1 aaat hafif musiki 
ve yarım saat muhtelif sololar ve mÜ• 
tebaki yarım aaat iae klasik musiki. 
Caza biç te taraftar değilim. 

4 - En sevdiğim radyo hanende 
ve sazendeleri: Hafız Ahmet B. (Ma• 
al esef timdi söylemiyor), Vedia ve 
Hikmet Rıza Hıı.nnnlar, Eftalya Ha
nım, Bedayiim.uaikiye heyeti, tamburi 
Refik B. ve arkadaşları, Nebil oğlu 
ve kızı, Kemal Niyazi Bey ve arka
daıları ve saire. 

5 - Programda musikiden maada 
haftada bir kere tiyatro veya Avrupa· 
dan turneye gelen heyetlerden op<:ra 
ve operet sesli sinemalard!"' röle (na
kil) tabi iyi ııeslerden. Karagöze de
vam. Almanca ders. 

C. 1 de söylediğim gibi sabllhlan 
yar~ saat gazete kırati, arasıra rad· 
yo tek:n1ği hakkında konferans, Avru• 
;>e. merkezlerinde arasıra olan fevka
lade neşriyatın haber verilmesi. Mese 
la geçenlerde Londra konferansının 
açılma merasiminin Avrupa radyoia .. 
rile nakledileceğinin daha evve1ce 
dinleyicilere bildirilmesi. 

6 - Umumi mahallerden nakiller 
yapılmasına taraftarım. Bu nakiller 
kısın.en lstanbulda Fransız Tiyatrosu 
ve Dariilbedayiden ve kısmen hafif 
musiki çalan yerlerden yapılmasına 
taraftarım. 

7 - Cuma günleri neşriyatın olma• 
smı arzu ederim. Mutat netriyattan 
maada öğleden sonra saat 15 ten baş• 
!anarak 18 e kadar kısmen alafraoga 
ve kısmen alaturka program. 

8 - -Bu male cevap veremiyece
ğim. 

9 - Verilen fransızca denini bu Ji, 
sanı bildiğimden takip ebnİyorum. 
Almanca neşriyat ta yapJmasını ar2u 
ederim. Her halde bu gibi neşriyat fa) 
dadan hali değildir. 

10 - Spikerin kadm almaamt ler
cih ederim. Maamafih muhterem Me .. 
ut Cemil Beyin de sesini araura i~it· 
mek isterim. 
Osmanlı Bankası Ak1ehir 1ubesinde 

Fehmi ŞÜKRÜ 

Celal B. Berlinde Fransız tayyarecileri rekoru kırdılar ~ergıyı 
(Başı 1 inci sahifede) 

miştir. Akşam da Türk ticaret odasın· 
da İktısat vekili şerefine bir içtima 
tertip edilmi§tir. Bu toplanbda Alman 
yanın ticaret ~e sanayi hayatmm en 
mühim firmaları hazır bulunuyordu. 
Bu münasebetle samimi temaslar ve 
görüşmeler oldu. Bu gün de Reisch 
bank reisi Dr. Schacht; lkbsat veki
limize Reichsbank binasında mükel
lef bir öğle ziyafeti verdi. Bugün Ber
line avdet ebniş olan İkbsa,t nazın 
Dr. Schmidt, sofrada vekilimizin ya· 
nında oturuyordu. iki memleketin ik
tısat nazırları pek samimi bir hava i .. 
çinde görüttüler. İki güne kadar mü
zakerelerin müsbet neticesi hakkında 
malfunat verebileceğimi umuyorum. 

Ziraat Vekili geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

dürü Şevket Turgut, Hereke fabrikası 
müdürü Reşat ve lbrahim Kamil B. !e
rin bulundukları bu toplantı saat bire 
kadar sürmüştür. Ayni zevat, akıama 
doğru Moskova sefiri Hüseyin Ragıp 
B. in <le iştirakile ikinci bir toplantı 
yapmışlar ve g"" vakte kadar görüşmüş
lerdir. ikinci içtima gece geç vakta ka· 
dar devam etmiştir. 

içtimada bilhassa Kayseri' de kurula· 
cak fabrika üzerinde uzun uzadıya gö .. 
rüıülmüş, plan ve haritalar üzerinde tel· 
kikat yapılmış ve mahallinden bazı müs
tacel malıimat ta istenmiştir. 

Vekilin bugünkü meşguliyeti 
Muhlis Bey dün akşam Ankaraya gi

decekti. Fakat gördüğü lüzum üzerine 
hareketini bugüne bırakmıştır. 

Çünkü i-::timada intacı liznn gelen 
meselelerin bitirilmesi mukarrerdi. 

Söylendiğine '.'Öre Muhlis Bey bugün 
vapurculuk işleri, yapılmakta olan !ari
feler hakkında da alakadarlardan iza· 
hat alacakbr. 

kabul yapılmıştır. Akşam Üzeri M. Her
riot lstanbul'a hareket etmiştir. 

M. Herriot lzmirde 
İZMIR, 8 (A.A.) - M. Herriot. 

bu sabah İmerthie vapurile şehrimize 
gelmiştir. Vapurda vali Kazım Paşa 
ve fırka reisi Hacim Muhittin Bey ve 
belediye reia vekili ile polis miidüı-ü 
Feyzi Bey ve Fransız Jeenral konsolo
su ve konsoloshane mensubini ve şehri 
miz Fransız kolonisi tarafından karşı .. 
lanmıştır. M. Herriot refakatinde vali 
ve Hacim Muhittin Bey olduğu halde 
rıhbında ihzar edilen otomobiline 
binerek, harabeleri gezmek üzere 
Bergamaya gitmişlerdir. Saat 17,30 da 
avdet edecek olan M. Herriot ayni va .. . - . - .. .. . 

(Başı 1 iru:.i ..a.1-ıifede) 
da geçmek auretile 55 saatten fazla 
kalmıılardır. Hava nazın tayyarecile
re bir tebrik ve te§"kkiir telgrafı çek 
miıtir. Nazır, tayyareyi yapan Bleriot 
ile Hispano Suiza fabrikası müdürü
ne de böyle bir telgraf çekmiştir. 

Tek kanatlı tayyarenin 81 mq. tqı
ma aathı vardır ki, tam yüklü olarak 
yerden kalkar"ken 110 ve beher bey• 
gir baıına 1 7.8 demektir. 

Kaç kilometre 
P ARiS, 8 \ A.:> •. ) - Bir gazete 

Nevyork ile Şam arasındaki mesafe· 
nin 9.464 kilometre olduğunu yazıyor. 
Bu mesafe eski rekordan 900 kilomet 
re fazladır. Bu r.;_kamlara göre Codos 
ve Rossi, Rayak'a inerek eski rekoru 
800 kilometre ile kırmıılardır. 

Bir sefer daha 
REYKJA VİK, 8 (A.A.) - Bu sa

bah Thorshawn'dan kalkan tayyareci 
Grierson mahalli saat ile buraya 14.50 
de geldi. 

Takdir 
' NEVYORK, 8 ( ·A.A.) - Atlas de

nizini ilk geçenlerden tayyareci Cla
rence Chamberlain, Fransız tayyareci 
!eri Codos ile Rossinin uçuılarmı .tak· 
dir ederek diyor ki: 

- İngiliz tayyarecileri Gayford ile 
Nicholettes'in rekonınu 900 kilomet
re kadar kırmakla, Fransız tayyareci 
!eri İngilizlerden daha çok ıayanı 
dikkat hir §ey yapmışlardır. Çünkü, 
hemen bütün Atlas denizi Üzerinde 
fena şartlar içinde uçmuılardır. 

lngilizler ne diyorlar? 
LONDRA, 8 (A.A.) - Bütün İn· 

giliz matbuab, Fransız tayyarecileri· 
nin yaptıkları rekordan takdirle ve ln. 
giliz rekorunun kınlmasmdan hiç bir 
acı izhar ebneden bahsediyorlar •. 

Daily Telegraph, lngiliz efkarı u• 
mumiyesini §Öyle hül8.sa ediyor: 

Bu har;kulade bir uçuştur. Ve iki 
Fransız tayyarecit bütün dünya tayya 
recilerinin tereddütsüz takdirlerini ve 
alkışlarım kazanacaklardır. 

Ner.;;ı•orktan Lehistana 
NEVYORK, 8 (A.A.) - Leh t:ıy

yarec{lerinden Benjamin ile Adamoviç 
Lehistana dönmek için Harbrour-Gra· 
co'ya gibnek Üzere bugün saat S te 
(mahalli saat) Nevyorktan havalan· 
mıılardır. 

Fransada sevinç 
PARİS, 5 (A.A.) - Gazeteler ilk 

sahifelerini dünya hatb müstakim me• 
aafe rekorunu tekrar Fransaya iade e 
den Codos ve Rossinin u~uşlanna tahsis 
etmişlerdir, Bu rekor bütün hava uçuşla 
rmın en gücü ve en ziyade gıpta edileni
dir. Gazeteler Nevyork ile Rayakı 55 sa· 
atte birleştiren bu tayyarecilerin bi
yografilerini yazmaktadırlar. Pilot Co 
dos vaktile Bossontrof ile arkadaşlık 
ebniş ve kapalı daire içinde dünya 
mesafe rekorunu mumaileyh ile elıle 
• • • • "'"nrln_ VP: Rn .. İ b 
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seferki uçuşları bir çok müşkülatla 
karşılamıılar ve. Atlas denizini hiç gör 
meden geçmişlerdir. 

* * * 
[ Coılos ve Rossi ayın 5 inci sabahı 

saat 5,41 de (mahalli eaat) Nevyork ci
varında Fkıyd Benett Fiıeld tıayyare ka 
rargfilımdan harakıet etmiş.lttdi. Mak
:ıharı düz hat üzerinde cıhan mesame 
rekorunu kınnaktı. Dünya meııafe re
koru i.se İngilte.redeıı cenubi Afrikaya 
uçmuş <>lıan İngiliz tayyarecileri Gay
ford ve N1chcletts'ôn 8544 kilometre 
i!e ellerinde buJıunıııyıordu. Codıos ile 
R• sı-i'nin tapıui tek satıhlıydi ve 
ismi ölen tayyareci Jaseph Le Brix'e 
izafe edilmişti. Tayyarede b<ım alıcı, 
hem verici biT telsiz cihazı vaııdı. Ha
raketlerinden evvel 6350 litre esans 
almışlardı. Tayyareyıe ayrıca 5 tavı.ık, 2 
litıe ebuyu, 36 portakal, 24 bananıes, 8 
şişe su, 7 litre kahve almışlardı. Tay· 
yare çok ağu· olduğu için lıamket es
nasında feci bir kaza vukuundan kor
kıılmu~tu. Çünkü dokuz 1ıonUn hava
lanmasını düşününüz. Mama:fi korku
lan hadise vukua gelmemiştir. İki tay
yareci 95~0. ili 10,000 kilome1ıre kate
debilecek!erini düşüııilyor.laniı.) 

Salahiyettarlardan 
Soruyoruz 

(Başı 1 inci sahifede) 
Biz sporda biraz iptidai olduğumuz 

için bu kabil iıtiınalan kabul ediyo-
nız. 

F "kat mademki kadın kendisini er• 
keklerle bir ayarda tutarak erkekler
le birlikte yanıa gİrmiJ ve kazaıımıı
br. arlık buna itiraz ebneğe kimsenin 
hakkı olamaz. Eğer kupaya hak iddia 
ede:ı zat, müsabaka yapılmadan ev• 
ve! "ben bu hanımla yarıfa ginnenı I" 
diye itirazda bulunsaydı mesele yok· 
Ilı. Fakat böyle bir itiraz vaki olma
mıştır. lltğer memleketlerde yapılan 
müsabakalarda da bu kabil itirazlar 
evvelden yapılır. Hakem heyeti bir 
kere kararını verdikten sonra hiç bir 
itiraz dinlemez. Benim fikrimce ka
dınla erkeğin bir arada yanşa ginne
si daha doğrudur. Çünkü netice çok 
defa kadmlarm aleyhine çıkar. Bu ya 
rışta iae İ§ aksine olmU§, erkek deiil, 
kadın kazanmııtır. Ben Vehbi Sait 
Beyin yerinde olsam bu neticeye hiç 
itirazda bulunmazdnn. 

Herhalde hakem kararlan müna· 
kaıa edilınez ve böyle bir müna'.:ışa 
kapısının açılması, yapılan spor hare· 
ketlerinin ahenk ve selametini ihlal 
eder. Bu vaziyete göre Samiye Bür
ban Cahit H. kupayı haklı olarak ka 
zanmıştır. Bu İ§-, bence münakaıa aa .. 
hasına dökülmemeli idi." 

Bir tashih 
vl ... Asım Hanımın otomohH ya .. 

Dün gezenler 
Dekor ve vitrin müsa

bakası yann 
Dün ~inci yerli mallar sergisinin 

haftası idi. Serginin 15 agustosta kapan
malı mukarrer olduğuna göre henüz 
ıırörmek fusatını bulamamışlar için an
cak bir hafta vakit kalmıı demektir. Ser. 
giyi açık bulunduğu bir hafta zarfında 

iki yÜz binden fazla ziyaretçi gezmiştir. 
Ziyaret edenlerin bu son haftada daha 
çoğalacağı muhakkakbr. 

Dün ıerııriyi ıı;ezenler ~rasında Madrit 
ve Lizbon elçimiz Şevki, Büyük Millet 
Meclisi bütçe encümeni reiıi Hasan F eh. 
mi Beyler ve memleketimizde tetkikler
de bulunması için lktıaat Vekaletince 
çağırılan Amerikalı mütehassıs M. So
mervel de bulunmaktadır. 

M-. Somervel ıergiyi gezdikten sonra 
kendiıile görüıen bir muharririmize 
tunları söylemiştir. 

- Serpniz dekor ve malların teşhiri 
itibarile diğer memleketlerde yapılan 

sergilerden farklı değildir. Bunları gör
dükten aonra Türkiyede her şey yapıla
bileceğini anladnn. Türk fabrikacıları 
bilhassa mensucat sanayiinde çok fazla 
ileri gitmişlerdir. 

M. Soınervel bilbaısa Hereke fabrika· 
11 kumaılan, Türk mensucat limited tir. 
keti yünlü mensucat fabrikası mamuli
iı, Adap.azan bez fabrikası bezlerini çok 
beğemni§ ve Adapazarı fabrikası hak
land'a uzun uzun notlar almışbr. 

Amerikalı mütehassıs bundan sonra 
sergi komiseri Nazmi Nuri Beyi ziyaret 
ederek kenclisindeo Türk sanayii ve fab
rikalan hakkında etraflı izahat almııtır. 

Halk ve serııriye iştirak eden firmalar 
tarafından çok sevilen Cumhuriyet Genç 
ler mahfili bu per§embe ıırecesi Galata· 
saray lisesi müsamere salonunda bir tem 
ıil verecektir .•• 

nşı ihtilafma dair fikirlerini diinkii 
nüshamızda YllZlnl§bk. Leyli. Asnn 
Ha.ıum, Samiye Bürhan Cahil 
Hannnm erkekler ve kadınlar katego 
risinin her ikisinden birer kupa aldı
ğııu söylüyordu. 

Halbuki, Samiye Hanımın aldığı bir 
tek kupadır. Samiye Cahil Hanım, mü 
sabakada rakibi olmadığını aöriinco 
kadınlar kategoriıllndeki hakkmdan 
vazgeçerek erkeklerle yan§mı' ve el'
kek rakibi Vehbi Beyi 17 aan~ye geçe• 
rek birinci gelmiıtir. 

Samiye Hannn, kupayı itte bu ya· 
rı§ta kazanmııtır ve aldığı kupa da, 
iki dei?il yalnız bir tanedir. 



Almanya 
,Avusturya 

(B"'?ı 1 inci sahifede) 

lüm değildir. Verilen malfunata göre , 
Alman HükUmeti, Almanya - Avua
turya münaaebetlerinde yabancı dev-

' Jetlerin mGdahalelerini iatilzam ede
cek bir vaziyet olmadığı cevabını ver-

ı mittir. Binaenaleyh miitterek teteb
büa yapılamadı demektir. Diıer taraf
tan Franaa, AYUaturyanm milli -ya
lizme kartı a.akeri nokıadan müdafa
lllllll -m etmek için Anıııturya IA
rafmclaa 18 bin askerin ail&h albna 
•l==e••a muvafakat etmittir. 

Bütün bunlar harpten evvelki diplo
maai uaUllerini andırmaaı noktaundan 

t çok dikkate değer. Yeni diplomuiye 
'ıöre bu nevi vaziyetlerde Milletler 
Cemiyetinin teşkilatı tahrik edilirdi. 
Almanyanm ıu Teya bu ınuabedeye 
yeya hukukudii...el kaideaine mugayir 
hareket ettiii ileri aürülür ve Mil
letler Cemiyeti Mecliai işe vazıyet 
ederdi. A...ualuryaya aııkeri meTcu
dunu artırmak aali.hiyeti de Milletler 
Cemiyeti tarafından verilmek lazım

dır. Halbuki beynelmilel ihtilafları 
böyle miifterek veya münferit teteb
büalerle balledit harpten e.....,elki dip
lomaai usullerine avdettir ki hadise
nin ehemmiyetli bir aafbaar budur. 
Diger aafbaaı da bu kadar gürÜltü ile 
ilin ve teıit edilen Dörtler misakının 
ne derece çürük esaılara dayandığını 
göstenneai itibarile dikkate değer. Fil 
bakika Dörtler miaakına rağmen, 

Franaa Almanya rekabeti ealciıi gibi 
devam ediyor ve bu rekabette lngil
terenin mühim rolü, ltalyamn da iki 
tar:ıfı lıollayan aiyaseti deiitmemiıtir. 

Aıuc:hluaa Yeyabut yeni tabirle 
gl .. ;cbachaltung'a gelinceı bunun bir 
zaman tahakkuk edeceflne fiipbe 
"'""''nek lazımdır. B.,ka türlü diişün
"'ek tarihi inkar etmelı "demek olur. 
An• al- Avrupada aiyui Ya:&İyetin 
~ekime ..,.. Almanya tarafından takip 
;dilecek hareketin iaabetine yeya iaa
hetsizligine göre, erken "Veya aeç 
tahakkuk edecektir. 

Alunet ŞÜKRÜ 

Türk Yükseltme Cemiyeti 
Kır Balosu Tehir Edildi 
Türk Yükseltme C.,miyeti Kadıköy 

~ube ioi.n 10 Ağustoe perşembe günü ak 
~amı Süadi}'<' ,pJij gazinoeooda tertip 
eykrniş olduğu br be.loeu 24 Aguet<ı6 
perşembe günü alışarnme tehir edilmit 
tir. (6209) .. . ' 

Bir mek up 
(Başı 1 inci salllfede) 

okudum. 
ı...ugünku 1 ürkiyeyi Mustafa Ke 

maun munyetçı eunın kurtarmı1 

olduğunu bana habrlatbğınız için 
bilhassa tefekkür ederim. 

Halk fırkası programı esasları
run, ciımhuriyetçilik, milliyetçiıik, 
halkçılık, devletçilik, layiklik ve in 
kılarçtlık olduğunu da gene bana 
öğretmif olmanızdan dolayı zab 
alinize ne kadar minnettar kald1iı. 
mı larif edemem. 

Utu Kegol'ün dört bin sene ev
Telki milliyetperverliğine dair ver 
mit olduğunuz dersten istifade et· 
mek için aklımı elimclen geldiği 
kadar zorlayacağımı size vado:de-
nın. 

Bu hakikatlerden tamamen gaf
lette halarak Kuvayı milliyenin 
ilk cününden son gününe kadar 
Istanbulun milli gazetelerinde mu 
harrirlik, ve sekiz seneden beri 
Halk fırkasının gazetesi olan Ha
kimiyeti Milliyede bafmuharrirlik 
ehı dr hususun.daki küstahlığımı, 
henüz vakit geçmemit İse, af ve 
müsa,.,aha buyurmanızı rica tıde-, 
rım. 

Ve tize, en açık yazıdaki en sa
rih tikirleri kavrayabilecek kadar 
türkçe, bugünkü Türkiyeyi Gazi
nin nasıl kurtarmıı olduğunu bana 
anlatmağa kalkıfIWlyacak kadar 
saygı öğrenmenizi ihtar ederim. 

Sümer, Utu Kegol, Mustafa Ke
mal fırka programı, Recep Bey ke 
limelerini, kimbilir ne maksatla, 
kullanmak fıraabm benim karsım
da azmanızm sağlam bir muh~ke
me eseri olmadığını da iyi bil~i
oi z Baki yazınızda herhangi bir 
nıü-ıasebeüe ismet Pa,anın ismini 
nasıl unuttuğunuzu anlayamadım 
dendim. 

Falilı RlFKl 

İstanbul ikinci iflils memurLuğundan: 
Müflis Kemal Nasi iflı8ıs idare azasmdıa.n 
avukat Yako Şaul Bey lıst:i.fa etmişti.r. 

Alacalı:lılann meseleyi 1ıetkik ve lüzum 
gördükleri takdinde diğer aza intihap 
etmek üzere 15 ağut.os 933 9&lı günü 
&t 14 tıe ilrinci iftis dairea.iııde hazır 
lıı*ınmalan ilin okınur. ( 6208) 

. 

ev et Demiryolları idaresi ilanları 

Kütahya - Balık~sir hallı iizerinJe Dahhoy, rırıbeyler ve 
uursunbey istasyonları civarında kilometre 114,900 -
140,700 - 169,000 da vaki ta§ ocaklanndan çıkardarak tes 
lim edilecek 8QOO M• balastm kapalı zarfla münakasası 24 
Ağustos 933 per§embe günü saat 15 te Ankara'cla İdare mer 
kezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Eskitehir ve Ankara veznelerinde beşer 
satılan şartnamelerde yazılıdır. (3789) 

liraya 
5113 

650 ton kok kömürü mu,bayaası zımnında 3-8-933 tari 
hinde icra edilen pazarlıkta dde edilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden yeniden pazarlık icrası tekarrür etmiştir. 

Pazarlık 14 Ağustos 933 pazartesi günü saat 14,30 da 
Ankarada Umum müdürlük binasında malzeme dairesinde 
icra edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralık teminatlarile 
birlikte behemehal Ankarada malzeme dairesine müracaatla 
n IRzımdır. 

Şartnamesini görmek is liyenler Ankarada malzeme dai 
resine ve Haydarpaşada tesellüm müdürlüğüne müracaat e 
debilirler. (3945) --
Gebze inhisarlar Müdürlüğünden: 

İki seneden fazla idaremiz anbarlannda kalan 930 sene 
si mahsulünden (66) zurraa ait ( 155) denkte (3887) kilo 

tütiiı-ılt>r (1701) No.lu kanunun maddei mahsusası mücibince 
ilan tarihinden itibaren açık arttırmaya konulmuştur. la 
teklileri n tütünleri görmek ve arttırma şartlarını anlamak 
ve pey sürmek üzere her gün ve arttırmaya ittirak etmek 
için de kat'i arttırma günü olan 26-8-933 cumartesi saat 16 
da Gebze İnhisarlar İdaresine müracaatları ilan olunur. 

Milliyet'ln romanı: 12 

Y-: G. de laFOUCHARD1ERE 
Kont'an kolu &8"felı bir halde yam• 

.. dtlıtü. 
o ....... - ... :. 
- va, -yi -yl •• tledi. 
iplik Julot .... tıılyle lıir Yazlyette 

kendiai kadar lııaltia, fakat daha çok 
•cemi elıhıfanu meydana ouı .ın bir 
Fatma aynen bu ııözleri aöyliyebilir
tli ••• 

Fakat Haaenfrau kendiainin iplik 
Julot oı....dıimı Jabut ta arltk )plik 
lulot olaadıfıru bini- bire anlı
:rarak kendini topladı: 

- Kont cenaplanrun hakkı var ..• 
Sizin için ölmekten batka yapılacak 
bir fey kalmıyor. • Fakat hunun i~in 
bizzat ölmenize liizum yok. . • 

Büsbütün afallıyan Hubert d" ~aint 

(3956) 

T<!rcüme: Kimran Şerif 
-Gau~e.na ellerile ne yapacafnu tayin· 
den acız olduğu için bir aiııara yak
mıya lı:arar "Yerdi. 

Haaenfratz: 
- Bizzat değil . diye tekrar etti. 

Ben bir çare düşündüm. . • Bu çareyi 
çoktanberi düıünüyorum. . Hani bun
dan iki sene eVYel Matmazel Cbar
lotte Bicard'la tan11bğrnız zaman size 
onun lehine olmak Üzere iki milyon
luk bir bayat aigorta poliçesi imza et. 
tirmiıtim de aiz hayret etmiıtiniz ..• 
Habrladınız mı? 

- Evet. • . O kadar büyiik bir pa-
ra .•. 

- Sigortanın senelik ücretlerini ben 
veriyordum. . Bana ekaeriya sorardı
nız: ''Bu işte senin ne kirın var',, di· 

• I 
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RADYOLİN 
Yerli Mallar Sergisindeki ima
lathane 7 günde 100,000 kip 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

RADYOLIN patJiyonunda imalatı seyredenler ........... ,, .. , ........ 
RADYOLIN dit macunu ağızdan giren btl

ttln hastalık mikroplarını "iı 85 imha eder. 
" •••• .. :"·:- 1 ~i- '.. ' ''.. l .J ••• ., 

1 Evkaf müdlrlyeti ilaaları 1 
Y enibahçede Hastahane ittisalindeki 18 dönüm valaf 

Bostan üç ıene müddetle icarı arttırmaya çıkarılmışbr. Se
neliği 125 lirada talibi uhdesindedir. ihalesi 12-8-933 cu
mar-tesi günü saat onbeşte yapılac:ıktır. Talip olanların İs
tanbul Evkaf müdüriyetinde varidat idaresine müracaat ey
lemeleri. (3480) 5014 

No. 
1 - 50 

50 - 105 
? 0-8-933 Perşembe 
12-8-933 cumartesi 

105 - 275 13-8-933 pazar 
Hayrat hademesinin Temmz 933 vazifeleri yukarıda 

yauh tarihlerde numara sıralarına göre tesviye edilecektir. 
Alakadarların tayin edilen gü n1erde Şubelerine müracaatla 
rı ilan olunur. (3933) 

Kıymeti 
Mı.ıhammenesi 
Lira K • 
1096 50 Unka~dıİ. Y avuzersinan mahallesinde ea 

ki Tekirdağı yeni Tahtaboş iskelesi sokağın 
ela 5", 7, O, o . .ı...- tohbnJ .. · • JükklnrmUş 
temil hanın l 6 h.issesi. 

200 00 Saraçane'de imarayas mahallesinde Sara 
çane caddes" de 37-35 No. lu kağir dükkanın 
nısıf hissesi. 

460 10 Babmlide Hobyar mahallesinde Cağaloğlu 
yokuşunda eski 10/10 yeni 29, 31, 33 No. lu 
ki.gir Matbaanm 10-240 hisıesi. 

00 Tamamı, 7,5 metre terbiinde bulunan Hüse
yİnağa mahallesinde Çilinğirler sokağında 
eski 1 O yeni 58 No. lu dükkan arsasının 
tamamı. 

Yukardaki emlak Eylülün 6 mcı Çarşamba 
15 şe kadar pazarlıkla sablac ağından taliplerin 
kalemine müracaatları. (3928) 

günü saat 
Mahlfilat 

Kartal Kazası Malmüdürlüğündenı 
Kariyesi Mevkii Cinsi 
Pendik Azaryan Sokak Arsa 

,, Bağdat caddesi Kağir 

,, Kolan 

,, '' 
,, Azaryan Sokak 

Kartal Üsküdar cadde. 

" " ,, 
" 

oda 
Arsa 

,, 
" .. 
,, 

,, Rumkilise sokak 
" 

Muhammen Kıymeti 
112400 

6000 

45570 
2135 
2500 
7000 
7000 
6000 
9600 

Zira 
1405 
0000 

9112 
427 

50 
70 
70 
80 

120 
Yukarda evsafı yazılı arsaların temliken satılması 20 

giin müddetle müzayedeye vazedilmiştir. İhalesi 29-8-933 
salı günü saat 15 te taliplerin :;revmi mezkurde Kartal Mal
ınüdürlüğünde hazır bulunmaları. (3944) 

ye. . . cBu aiııorta bana ikrdz etti'fi
niz ufak tefek paralar için bir temi
nat teıkil etmez. Ben ölecek olursam 
da ondan ancak metresiuı iıtiiade e .. 
der., derdinizi Fakat ben bunu yap
makla beraber bu i~i Matmazel des 
Carpettea'ten gizli tuttum 1 

- Anlamıyorum ..• 
- Şimdi anlarsıruz. . F arzedin ki 

•İzin Yefabnız .a.bit oldu ve muhibbe
niz de iki milyonu aldı .• 

- Benim ölümüm naa•I sabit olur?. 
·-Yavrum böyle her ölümden bah

sediliıte renkten renge girme. . lnaa
nın canını sıkıyorıun. • Eğer içemiyor• 
ıa'l aigarayı at. . Size demin J..evv İJD .. 
zalı poliçelerden bahııediyordum •• 
L~vy imzalı demek bunlan M. Levy 
ıınzaladı demek değildir. • Ben size 
M. de Saint - Gaudena'in suretirearni
yeı.Je vefatından babaediyorum. • M. 
de ""aint - Gaudens biz2at ölecek de
miyorum. • Poliçe üzerind~ sahtekir· 
lık yapılır da mezartafı Üz•.-rind" ya· 
pJİm,'\z mı? .. 

Kont Hubert de Saint - Gauden~ 
bu kabil ıakalardan nefret etliğini ve 
pek nabemahal bulduiunu vaziyetile an
latmak istedi. 

Fakat Banker biç oralı olmadan i
zahatına devam etti. 

- Peki ••• Peki ... Kont de Saint Gau 
dens namı altında bir cenazenin def
nedildiğini farzedelim. Sigorta Şirke
ti Matmazel Estelle des Carpettea'e 
iki milyon frank vermek mecburiyetin
dedir. Simsar Girard'ın davaaıru okudu
nuz, değil mi? 

- Beni bir katilin §eriki cürmü 
yerine koymak iatemezainiz, zanne
derim! 

- Canım aize katilden bahseden 
var nu? Ben size kendi ecelile ve mev
ti tabiile aizin yatağınızda ve ıizin 
isminiz altında ölen bir inaandan bah
sediyorum ... 

- Peki ama... Kanın... çocukla
rım ... hizmetçilerim .•.. 

- Sizin Saint - Claud'da mütecea
aia nazarlardan uzak ufacık bir pav· 
yonunuz var ...... Size bir de basta bala-
cı bulacağız ... Orada sizi kimse rahat-
ız etmiyecek ... Ve rahat rahat ölecek 

siniz ... Bahusus zevceniz, çocukları
nız, hizmetçileriniz, kıtı geçirmek ü
zere kayinpederinizin Canne'deki vjJ .. 
lasına gidecekler zannederim ... 

·----------'!. !l-!1111--........ 1111!111-~lllll!! !AVILZADE VAPURLAR! Deniz Yollan lşletmeıi 
Ayvalık Ekspres Postası ACENT ALARI : 

Karaköy - Köprübatı Tel. 42362 

Selim et 
vapuru her perıen> 
be 16 da Sirkeci-

den hareketle Gelibolu, Çanakkale 
ve Körfez tarikile Ayvahğa azimet 
ve avdet edecektir. Dikkat : Cuma 
günü Edremit yolcularını trene ye
tiştirir ve Ayvalık yolculannı ayni 
gün akşamı Ayvalığa çıkarır. Yolcu 
bileti vapurda da verilir. Adre<ı: Ye
miş'te Tavilzade Mustafa biraderler. 
Telefon : 22210. (6197) 

Dr. A. KUTIEL 
Karaköy, Topçular caddeai No. 33 
5936 4917 • 

Sirkeci Mlihtirdar zade han 
Telefon: 22740 -------------KARADENİZ POST ASI 

GÜL CEMAL 
Vapuru 9 aiuıtos çarıamba 
gDnl aaat 18 de Galata nhtı-
mından kalkar. (3843) 

MERSiN POST ASI 

KONYA 
Vapuru 11/8/933 Cnma günü 
saat onda İdare nlatımından 

1 ~allrar. Gelibolu ve Kuşadasına 
~alnız dönüşte uğrar. (3936) 

OSMANLI BANKASI 
31Mart1933 tarihindeki nıali uaziyel 

A K T 1 F !sterlin ş. P. 

Hisse senetlerinin tesviyesi taJ.ep edilmemiş elan kısmı 
K,ısada ve Bankal&rda mevcut nukut 

5.000.000 - -
5.125.283 11 3 

Kısa vadeli .ıvanslar ve röpor1ar 
Tahsil oluna<>ak sen.etler 
Cüzdanda mevcut Kıymetler 
Borçlu hesabı caxiler 
Rehin mukabilinde avanslııT 
Kabul tarikile borçtular 
Gayri menkul ma!Jıa.r ve mobily.. 
Müteferrik 

PASlF. 

1.065.321 11 5 
5.182.096 19 4 
1.797.340 2 7 
3.792.314 10 5 
1.818.774 9 2 

990.493 - 5 
636.859 13 4 
131.756 3 1 

25.540.240 1-

lsterlin Ş. P .. 

Sermaye 
Statü mucibiw:e ifraz edilen ihtiyat alı: çesl 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

375.847 8 4 
294.141 17 -

11.094.488 4 7 
1.208.541 1 5 

990.493 - 5 
326.728 9 3 

Mevlcii tedavülde bulunan barı.lı:notlar 
Görüldüğün.de ödeııe<:ek senet!« ve va deli senetler 
Alacaklı hesabı carilec 
Vadeli bonoılar ve heaabı car-iler 
ıc..buJJer 

Mütdcrıil 

.... 25.540.240 1 -

Kuyuda muvafık old uğu tasdik olunur 

Müdür 
E. HODLER 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. REİD 

Ottnatein &. Kappel A. '-'· 
Berlin S. W. 

Demiryol malzeme fabrikalıı ı 

Dar hat malzemesi : 1!1!!1!1!!!11!1•1111! ... llll!!l'W'!I 
(inşaat, fabrika tıeei&ıtı 
ve madenler için) 
Türkiye wnum! velı:ili: 
Ahmet Rüştü zade Meh
met Hapi Sirkeci Mitat 
Pasa Han 2 kat. Tel.24420 

"""'' 

Beşiktaş Malmüdürlüğündan: · 
Beşiktaş Kazası Balmumcu arazisi dahilindeki tarlalar yeni
den müzayedeye vazedilmiştir Taliplerinl0-8-933 tarihine mü 
sadif perşembe günü ıaat 14 te Kazada müteşekkil satış ko
misyonuna müracaatları. (3662) 5051 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Yeni Şehirde E nıniyet abidesi etrafında yapı

lacak bir bahçe ile iki havuz ve teferruatının İnşası 8811 O 
Lira keşif bedeli üzerinden ve 25 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmustur. ihale 24 Ağustos 933 per
şembe günü saat 15 te icra edilecektir. Münakasaya girecek 

ler Vilayet Nafia Baş Mühendis ]iğinden alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ve (6608) lira 25 kuruşluk teminatı mu
vakkate makbuzunu ve itibari mali mektubunu 661 Nu
maralı kanun mücibinc~ haz zrlayacakları zarflara koyarak 
ihale günü saat 15 şe kadar encümeni Vilayete vermeleri ve şe 

raiti anlamak üzere her gün 'Ankara Baş Mühendisliğine mü 
racaatlan. (3827) 5181 

- Fakat •.• Şey ..• 
- Ha .... Sizio yerinize ölecek adam 

mı? •• o merak etmeyiniz... Elbette 
haatahanelerin birinde ölüm haline 
gelmif bir biçare buluruz ..• Onu inaa
niyetper...erane bir bahane ile hasta
haneden çıkarmak iıten bile deiildir. 
Siz o iti bana bralunız ... 

- Ya ben? ... Sonra? .•. 
- Siz mubibbenizle beraber bir ec• 

nebi memlekete gider orada bir namı 
müatear altında oturur1 milyonumu:ııu 
yersiniz .•• _ • 

- Milyonumu mu? 
- Tabii. .. Oteki milyon, aYanala-

nma mukabil ve batından sonuna ka· 
dar durup koıtuğum bu iıten dolayı 
komisyon olarak bana kalacak ••• Bu 
da hakkım değil mi? 

- Peki ama.. Mevlı:ii içtimaim .•• 
- imza naklidi cürmünden dolayı 

mahkum edildiğiniz günden itibaren 
mevkii içtimainiz zaten kalmamı§ de
mektir .... Çünkü benim bildiğim ba
ba Levi ondan sizi artık bir dakika 
bile tutmaz... Adamcağızın ahlak 
prensipleri pek sağlamdır. Kendi ta
rifi üzerine yapılan bir tablonun al-

tına Ribera veya Rubent'in ismini ya
zar, çünkü bunu yazmakla Ribera'ya 
veya Rubenı'e bir zaran dokunmıya
caimı 9ilir ... Fakat bir aenedin altına 
Uvy diye kendi imzaaıru atan bir kim 
ae, onun nazarında, kafaıı keıilme

ie Iiyık bir imandır.... Ama ıizi ka
lebentliie Gu,.......•a göndermitler .• 
Ona ne? .. Bilikia kızı Kontea ünva• 
nmı muhafaza edecek ••• Bu ıuretle 
oldukça miz'iç l>ir damattan da 
kurtulmuı olacak •.• Şimdi aöyleJİn ter 
biye Ye nezaketten -hruın bir takım 
aabıkalılarla beraber Guyanne'a 
ıitmek iyi? •.. Yolıaa muhibbenizle bir
likte bir çift itık ıibi ltalyaya seya· 
bat etmek mH haydi, düıün ••• 

- Dütünüyorum. .. 
- Amir bunun diifiinülece~ ellte• 

ti yok ... Gene cörüıürüz, azizim .•• Ha, 
bakın, Rovelveriniai unuttnnuz .•• Ama 
hakkınız Yar .•. 

Kont çıkıp ıittikten aonra Banlier 
Haıenfratz çekmeaind- eski Wr 
defter çıkarıp kanttırmaia batladı. 

- FalaUJt .• Morand.. Po.-, Halı, 
itte.. Maıiuı Pinclaanl .... 

(Dnamı var) 
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• 
lstanbul ve Trakya Şeker_ Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlaaaa yeni •ene mah•altl toz ve k~sme 9ekerler 29 Temmuz tarihinden ;tibaren bia kllodaa az olmamak 
6zere her l•teyeae •atılmaktadır. Fiatlarımız e•kial gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

çt;;:.:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~aolhtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lurustor. 
Ancak en•• bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına b~ı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerl~rden yapılacak slparftler be
della yüzde ylrml•I pepn ve 6at tarafı hamule •eaedl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderHir. Depodan itibaren bitin ma•raflar 
ve me•'ullyet miiıteriye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri hesabına •igorta ettirilir. Sfpariı bedelinin tamamım gön
derenler için •lgorta ihtiyari olduğu gibi en az bet wagon •iparfı ederek bedelinin temamını peıia ödeyealer vagon bqıaa bet Ura 
tenzilattan f•tifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresh lstanbul, Şeker · Telefon No. 24470. 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı .Şar Malt HUiasası Kullanınız sütünüzü artbrır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (6004) 

Mersin Ziraat Bankasından: Mersin Ziraat Bankasından: 
Sıra Cinsi Mahalle Kapu Malaabibi Devir Muhammen 
No. Mevkii No. Kıymeti Kiymeti 

Sıra Cimıi Mahalle mevkü Kupa Malsahibi Devir kıy- Muhammen kı) 
No. No. meti Lira meti Ura 

Lira Lira 36 Hane Mahmudiye M. 3 Kunduracı Manoll 2000 600 
76 Dükkan Mahmudiye M. 9 1/3 hissesi M. Aogell 2.00() 250 204 Bir dön~m lıa'le araa Fınd'k Pınarı o Madam Baruti o 50 
71 •• " 11 .. 2,000 250 
78 .. " 13 

" 
1,50:.ı 300 

205 e·r döcüm fcbrika Yeniköy o A. Ligerdepolus o 100 
ar.sası 

79 
" .. ıs .. 1,000 200 

80 .. " 6 
" o 200 

81 •• " o .. 500 100 
82 .. •• o .. 1,000 20J 
83 .. .. 29 .. 1,000 100 
84 .. .. o 

" 800 150 
88 

" Camiferif M. 6 .. 2,000 200 

258 Hane Bahçe M. 7 Argiro ve Ermiyoai • .f(IO 
26 ! Hane Mahmudiye M. 5 1/3 Kalyopi o 259 
265 "2760., M 2 arN Közne karyesi o DebbH vereaeleri o 55 
106 Hane Mahmudiye M. 114 Rokoani Ye Yorgi 1009 250 
117 Depo .. .. 6 .. .. 2000 15 JO 
124 DOkka1 .. .. 28 Argiro ve E:-mi)ani 2000 50(J 
32-144 (13) adet dülcki.a .. .. Muhtelif 21/192 Hiss.esi Kal- o 900 

Yukarda evsafı yaz.ıh ııayri mabadillere ait. emvalin 1/3 hisseai 318/933 tarihinden itibar~tı açık yopi Erm:yoni 

arttırma ve pefiıı para ile müzayedeye çıkarılmııtır. 

İhaleleri 23/8/933 Yirmi üç ağuatos 933 çarşamba günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında 

Yukarda eysafı yazıh Gayriml1badiller~ ait <mvalden 262 No. lu hanenin 113 hissesi 132-144 No. Ju 
dükkanların 211192 hissesi ve diğerlerinin tam~mı 25-7-933 tarihinden itibaren açık arttırmı çe peşiıı 
para ile müzayedeye çıkarılmıttır. İhaleleri on dört ağustos pazarte3İ günü aaat oo'.h M !rsiıı Z:raat 
Bankuı binasında müteıekkil heyet huzurunda yapılacakhr. Müzayedeye iştirak için muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nisbetiode muvakkat teminat akçesini müzayede saatinden eY'rel Banka vez
nesine yatırılMası lazımdır. Sahş ve mllza;:ede şeraitini anlamak isteyenler Ziraat Bankaı.ına müracaat 

müteşekkil bey'et huzurunda yapılacaktır. 

Milrayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetiode muvakkat teminat akça
s:mn müzayede !aat;nden evvel banka veznesine ya•.!J'ılm~11 lizımdır. 

Satıf ve müzayede ıeraitini anlamak ist!'yenler Ziraat Bankasına müracaat edebilirler. (3859) edebilirler. "3823.. 5141 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası Müfetciıtnamzetliği için 14 Ağustos 933 
pazaı:"tcsi giinü sabahı saat do kuzda Ankara ve İstanbul Zi
raat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. İmtihan netice
:ıinde muvaffakiyet ihraz edenlerden ( 6) Müfettiş namzedi 

alınat·aktır • 
Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye " veya 

" Y tiksek İktisat ve Ticaret ·• mektebinden ve yahut Hu 
kuk Fakültesinden mezun olmaları lazımdır. Müfettis nam 
zetlerine (140) lira maaş vtrilir. İmtihan programına- ve sa 
ir sartları havi matbuala!" : Ankara, İstanbul, ve İzmir Zi
ra~t Bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada )'az.ılı vesikaları bir mektupla be· 
raher Ankara'da Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Müdiırlüğü 
ne nihayet 10-8-933 günü akşamına kadar göndermek veya 
bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulwımalıdırlar. 

(3211) 50!1() -
Akay işletmesi Müdiriyetinden: 

Mülga Seyrisefain İdaresi tarafından Akay idaresine 
devredilmiş olan Mütekaidin ve eytam eramilin maaşları 8 ve 
9 A.ğuıtos 933 salı ve çarşamba günleri verileceğinden mez 
kul' günlerde alakadarların m aaşlarmı almak üzere muhasebe 
Şefliğine behemehal müraca tlar-ı. (3885) 

5246 ! 

............................. 1 ................ .... 

Usküdar Amerikan Kız Lisesi 1 

Mektep EylıUun 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Li"" kıs.mmdan 
maada mükemmel ticari ve ev idare3İ ~ubelcri vardır. 

Lcylı talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlak ve lıii.rnühale son derece 1 
ihtimam eJt'i!. Darülfünün bakaloryasına hazırladığı da bu sene mezun f 
olup bakalorya imtihanına giren hanımların muvaffakiyetile sabittir. 1 

HER AYIN 

Ücret dör: taksit!;; .verilir. Fazla malfunat almak için her zaman mektu,pla ı . 
v' J.pı ··' '~•tan ıtıbaren Salı ve Cuma günleri bizzat mcktelıe -------------------------4_9_ıs_ 

müracaat edilebilir. Telefon: 60474. • {.>207,•t9JÇE 

Beşiktaş Malmüdü,-Iiiğünden: 
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 0 

lan 10-8-933 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te Mal 
dürlüğünde müteşekkil Satış Kon1isyonuna müracaatları. 

5035 

Gedikpaşa'da !andarn1a 
Satınalma Komisyonundan: 

.. ~8) kalem m~uhtelif mik :uda mutabiyenin kapalı zarf 
~.ında a~ası ~5 ~gustos 1933 salı günü saat 10 da yapılaca 
g~? an ·~~eklilerın şa~tname ve nümuneyi görmek üzere her 
gun ve.munakas~ya gırmek için teminah·evveliye makbuzu 
ve te~lıfnamelerıle ~-eraber mezkfı.r günün muayyen saatinde 
komısyonumuza muracautl::r ı . (3381) 50

2
5 

Gedikpayada Jandarma 
Sa,ınalma Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 20000 çift yerli yün veya tiftik ço 
rabrn kapalı zarf münakasası 19 Ağustos 933 cumartesi 
gün ii saat 15 te yapılacağından isteklilerin şartname ve nü 
ınuneyi görmek Üzere her gün ve münakasaya girmek için 
fe.mmatı evvel.iye makbuzu ve tek1ifnamelerile mezkfır günü 
muayyen saatinde komisyonumuza mi.iracaatları. (3676) 

5040 

Istanhul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baştababetinden: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye l daresi iskelesi aleni münakaısa 
suretile tamir ettirileceğinden münakasası 15 Ağustos 933 
ı.ıalı günü saat 14 te Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında 
lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezindeki komisyonda ya 
pılacağından isteyenlerin ~rtnamelerini görmek üzere mez
kur Me;rkez Leva3ım memur luğuna müracaatları. (3565) 

5023 

İstanbul Mıntaka Sanat 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebe yeni talebe kay clına başlanmıştır. 
17 Ağustos perşembe gÜ nü saat 1.7 ye kadar devam edi 

lecektir. Leyli meccanilik için şartlar • 
1 - Türkiye Cümhuriye ti tabiyetinden ve İstanbul, Ko 

Zonguldak, Samsun, Ordu Vilayetleri halkından olmak 
2 -16 yaşından yukarı olmamak ve san'at tahsiline ey 

gun bünyede olduğu mektep Doktorunun raporu ile anlaşd
mak. 

3 - . İlk mektepten şa hadetnamel' olmak ve bu mek 
teplerde okunan derslerden yapılacak musahaka <mtehanm 
da kazanmak. 

4 - Mektep müdürlüğü ne verilecek bir istida ile birlik
fe aşı şahadetnamesi, nufus cü:ı:dam, mektep şahadetnamesi, 
dört adet·kartonsuz vesika fotoğrafı getirmelidir. (3835) 

5182 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek L~sesi 
Tedri•at 3 Te9. Evvelde haşiar. 

Tam devreli Lise olduğu Maarif vekiletinaı tasdik edilmh•i ·. 

Türkçe, lngilizce, Fran•ızca: 
San'at, Ziraat, Ticaret 

Leyli ücret 220 lira, Nehari ücret 40 · r4, '1r. 

Fazla malümat için Mttdiirlüğe mfıraca-at . - {6143] 
• 

~--~~~---~-~~~~~---~----5227 

Konya Belediye Riyasetinden~ 
Konya Şehrine 13-5 Kilometre mesafede bulunan dutluk 

Menba suyunun Şehre isalesi için muktazi 200 M. M. kutrun 
da ve 13500 metre tulünde Sa ntirifüj dökme Boru ile buna ait 
vana, Vantuz ve dirsekleri 31 Temmuz 933 pazartesi günü 
ihale edileceği ilan edilmişti. Ahiren fenni şartnamede bazı 
tadilat icra ve çelik borunun dahi kabul edilmiş olmasına meb 
ni Santirifüj dökme boru ve hem çelik boru olmak üzere key 
fiyet yeniden münakasaya konulmuş ve yevmü ihale 26 Ağu& 
tos 933 cumartesi gÜnÜ olmak Üzere tesbit edilmiştir. Talip 
lerin teklif edecekleri fiyatların yüzde 7 ,5 nisbetinde teminat 
la beraber 26 Ağustos 933 cumartesi günü saat 15 te teklif 
zarflarını vermeleri ve daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin 
Konya belediyesine müracaatları ilan olunur. (3803) 5139 

Liseler alım satım komisyonundan:· 
Komisyonumuza merbut Mekteplerin Kayısı ve Hayvan 

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

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

5060 
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! ebna!ma l-om. iliinları 

- Nasıl, ikinci 'Vitesle saatte 45 mil, son 
vites gibi işliyor ? 

- Yeni bir Şevrol.e görüne.,, geri dünü 
bakmaktan kendirr. i alamıyorum. 

- Hayret ettim, hem de vites deği~tirir

ken ufacık bir ses bile çıkmadı. 
- Şu Aero - Dinıamik sti!l hakikate 

arabaya J'<'k zarJf bir şekil veriyor. 

rı!erkez Kumandanlığına 
merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 20000 kilo karpuz 
l0-8-933peı·şembe günü saat} 1 

.. 

Bu otomobilin saatte 70 mil sUratle bu kadar 
se<ı9İz işlemesinin sebebi, 6 5ilindiınl.i motö
rün lastik mesn.etledc şasiye raptedilmesi.dıi:-. den 1 1 ,30 a kadar pazarlıkla 

satın alınacağından şartname 
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve pazarlığa girişecekle 
rin belli ·saatinde Merkez 1 

Kumandanlıh -5atmalma Ko 
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (139) (3883) 5234 

Merkez Kumandanlığına 
m'!rbut kıt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 6000 kilo Bulgur 3-
9-933 pazar gÜnÜ saat 14 ten 
14,30 za kadar açık münakasa 
ile satın alınacaktır - Şartname 
siıı.i görmek isteyenlerin her 
giin ve münakasaya girişecek 
İt>rİn belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satın alma ko 
misyonunda hazır bulunmala
rı. (150) (3942) 

işte Bu Kıym~tlerden 
ŞEVROLE'yi 

Dolayı 
Tercih 

Bütün 
Ediyor 

Dünya 

• • * 

- Nasıl 1 Marş dilğmesi yok mu? 
- Hayır, bu.na lüzum yok: çilnkü gaz 

- İşte, lüks buna derler Ucuz araba
larda bu kadar teferırüat görmemiştim. 

- Tabii ŞevroLe'de pahalı arabalar gıibi 
FİŞ!:R karoserisi ınevc.uttur, 

- Şevrole'nin basit 
serbest tekerlek terti
batı ile kombine edil
miş sinkromeş'ıin:i tec
.-übe edinciye kadar 
araba sürmede daha 
çok d<Siğim vardL 

* Herkesi memnun bırakmanın imkanı yok <Je.,Jer 
de bunu yeni 6 silirıılirJi Şevrolıc için kabuJ edemeyi 
ÇünkU, bütün dünya bu arabayı hayretle karşılamıştı 
Teşhir edildiği mahalLerıde, sokaklarda ve her yer 
ahali bu arabaların etrafında toplanmaktadır. BuJ 
Şevrole, dünyanın en fazla satılan markadır. Şirr.d i 

kadar kazanılan şöhret bu kadar hakedilmemişti. Çüı 

ki, yeni Şevrole'nin fevkaradeliklerinin hiç biri d 
üzerinde bulurunryordu. Dünyanın en fazla otomob 
imal eden fabrikası olan Şevrole, bittabi iştira kuvv 
ti, vesait ve imalattaki tasarruf gibi çok mcziy<:tle 
maliktir. Bu meziyetlerden de Şevrole tamami 
istifade etmiştir. 

Bunun i9indir ki, yeni ŞevroLe diğer arabalard 
tamamile ayrı, daha şık, daha rahat, daha emin 
daha idarelidir. Ve gene ayni meziyetlerdendir ki 
fiat!arda olan diğer hiç bir araba bu kadar esas 
yeniliklere malik değildir. V e.Lh.asıl bütün dünya ij 
arabaya bakıyor ve herkes Şewoleyi almağı terci 
ediyor. Yeni Şevrole bu senenin en yüksek kıyın 

ve fevkaladeliğini bilıakkm kazanmaktadrr. 

Y cşilköy Hava Makinist 
nıektebi için alınacak 2500 ki 
lo Sıi;:ır ve 4000 kilo Koyun e 
tine verilen fiat gali görüldü
ğünden 16-8-933 çarşamba gÜ 

nü saat 15 len 15,30 za ka 
dar pazarlıkla alınacaktır. Ta 
liplerin !?eraitini öğrenmek ü
zere her gÜn ve muayyen gün 
de pazarlığa girmek üzere 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma kon~iısyonuna gelmeleri. 
(147) (3939) 

peclalinc basınca motör harekete getiyor. 
- fştıc ŞeTroJ.e bu gibi bir çok yeo:i

likle.ri icat etmiştir. - Doğru, şimdi arabayı 

lıkla kullanıyorsun. 

çok k<>lay-
Hanif zade biraderler 
Otomobiıl ticareti T.A.Ş. (O.T.T.A.Ş.) 
]. V. O'Carroll, (R. E. Turre.ll halıcfi) 

Müftü zade Mehmet Hayri ve Ali Veli 
Mehmet Ali B. 

Ankara 
İtanbul 
İzmir * • • 

Malteıx Askeri Lisesinin 
42 adet dershane sırasına ve
rilen fiat pahalı görüldüğün 
den 14·8-933 pazartesi gü
nu ~aat 10,30 dan 11 re ka
dar pazarlık]a satın alınacak 
tır. Pa:z.arl;ğa girişeceklerin 
belli saatinde !\1erkez Kuman 
danlığı satın alma komisyo- 1 
nunda hazır bulunmaları. 
(148) (3940) 

* * * Harp Akademisi ihtiyacı 
İçin alınacak 800 kilo kabak, 
1000 kilo Ay§e kadın F asulya 
sı ve 500 kilo Domatese veri 
len fiatlar pahalı görüldüğün 
den 14-8-933 pazartesi gÜnÜ 
saat 11 den 11,30 kadar pa 
zarlık1a satın alınacaktır. Pa 
zarlığ:ı !?jrişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı ,.atın alma komisyonunda 
hazır buhınmaları. (149) 
(3941) 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çin 6000 kilo Bulgur 3-9-933 
pazar ~ün Ü saat 14,30 dan 
15 şe lrctdar a~.ılc münakasa i 
le satın alınacaktır. Şart-
namesını görmek iste-
yenlerin her gün ve mü-
nakasaya .girişeceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı satın alma komisyonunda ha 
zır bulunmaları. (151) 
(3~43) 

- Aman, bir az hava alalım. 
- İstediğin gibi ya;p, bana dokunmaz. 

- Çünk:il bu FIŞER u.reyan tevlit e1mi 
yen hava.!an<hnna tesisatı milkemmeJ.dir. 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

Er~:k F eyziye Lisesi ~1~:. 
Memleketimizin en eakl busuai liaeaidir. '' Feyziye mektepleri 

cemiyetinin " idare•i altında manevi bir ıahalyettlr. 
Kazanç müess~seai olmadığından ücret vesair hususlar hıkkında talebesine her türlü kolaylığı gösterir 

Mektep, talebenin sıhhati ve terbiye•I ile ayrı ayrı uğraıa
bilmek için azami 150 leylt talebe kabul eder ve her aınıfta 

otuz beıten fazla mevcut bulundurmaz. 

Mektebin ana, ilk, orta ve lise kıslmları vardır. 
Cumarte•I, pazarte•i ve Perıembe günleri müracaat edilebilir. 

- Doktor • Operatör -

AHMET MUKADDER 
Doğum, kadın haatalıklan 

Birinci sınıf mütehassısı 
:ıc.dtköy, Moda ceddeei No. 100/64 

(6142) 

İstanbul 3 üncü icra 
memurluğundan: 

Mektebin tarifname•ini ist•v .. iz 
Telefon: 44039 [ 6153 J 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Bu sene Eylülün 1 1 i nc:i pazartesi günü tedrisata hat 
lacanaktır. 

2 - Mezuniyet ve ilmıal ın1lihanları 2 Eylülde hatlı-
Y'-Cak ve 10 Eylüle kadar devam edecektir. (Program 
mektepte görülebilir.) 

İstanbul Deniz Yollama Bir borcun t.eınini için mahcuz ve para 3 - Eski talebenin kayıt tecdidi 21 Ağustos 933 tarihin 
Müdürlüğü emrinde mevcut i ya çevri.lmesi mukaırrea- Dirin.g marka den itibaren 31 Ağustosa kadar devam eder. Bu müddet için 

tiraktör 12-8-933 tarilıinıde saat 17-18 d k dm nil · • ki 1 b h LJ __ ki numaralı "at 16-8-933 çar e ay ı ye eştirmıyen es ta e e aKKllll kaybedecek-
" kadar Sirkıccıide Macar Ziraat Makinıe • 

ıamba günü saat on dörtte a- leri şirlreti ardiyesirule satıJacalıotır. Ta tır • 
leni münakasa ile tamir ettiri !iplerin mahallinde memuruna müraocaat 4 - Bu sene yeniden alınacak leyli Ücretleri talebenin ka 
lecektir. isteklilerin ıartna lan ilan olunu.-. (6212) yıt ve kabul muamelesi 20 A ~stos 933 tarihinden itibaren 
mesini görmek için her gün ve her gün öğleden sonra devam edecektir. 
münakasaya girişeceklerin bel Beyoğlu dötıdUncil sulh hukuk mah 5 - Mektebin senelik tahsil iicreti, üç taksitte ödenmek 
li vaktinde Merkez Sabn alma kemesi.nden: Bey oğlunda Şehit Muh Ü7ere lise için 300 ve ilk kısım için 27 5 liradır. Birinci tak 
Komisyonunda hazır bulunma tar Bey mahallesinde Feridiye eokağın- sit talebenin kayıt ve kabul olunduğu gün, ikinci ve uçuncü 

farı. (1} 13) (3623) 4985 da (14) No. lu hanede sakin iken müp taksitler birinci kanun ve mart iptidalarmda alırur. 
• , * tel& olduğu hastalık dolayısı ile halaı 6 - Baremde 7 inci ve daha aşağı derecede maaşlı Dev-

L · 1 1 • D • İ Pastör Fransız hastanesinde t.:ıdavi al- l l l kl d m evazım t erı aıresi ı- e memur arı çocu arm an -io 1 O tenzilat yapılır. (Bu 
b l Y il tında bulunan kenarhkrı And<ın ef. nin 1 

tan u o ama Müdürlüguw ·· • memur arın memuriyetlerini ve maa" mıktarlarma dair 
hastalığı kendi işlerini görmeğe mani " 

emrinde mevcut Sarmı ismin teşkil ed«.ek derecede olduğu 1abip ra dairesi amirliğince tasdikli ve 15 kuruşluk pullu vesikanın 
deki Romorkör 23-8-933 çar , ponmdan anlaşılmış olmakla mümai- her taksit için mektebe verme kıi ve bu vesikanın sureti için 
ıamba günü saat 15 te kapalı leyh hacredilerek karısı Jilli H. in kıcn de 8 kuruşluk pul iliştirilmeleri lazmıdır.} 
zarfla tamir ettirilecektir. Şart disine va.si tayinine 6-8-933 tarihinde 7 - Ücretle tahsil eden sayılı kardeşlerin ikincisinin 
namesinin görmek isteyenle karar verildiği ilin oıunw-. <6191 ) % 15, diğerlerinin ücretindeg %20 tenzilat vardır. Kar 
rin her gün ve münakasaya gi - .................... ~ .................... ,.,,,,,'"'"". df'şlerin, kardeş olduklarına ve ücretle tahsil ettiklerine dair 
rişeceklerin belli saatinden ev le kömürü 23-8-933 çar§am- ınahalli idare Meclislerinden alınacak mazbata ile tevsiki la-
vel teklif mektuplarını Mer- ha günü saat 14 te kapalı ~ınıdır. (3955) 
kez Kumandanlığı Satmalma zarfla satın alınacaktır. Şart 
Komisyonuna vermeleri. namesini görmek isteyenle-

( 127) (3767) 5079 rin her gÜn ve münakasaya gi 
• rişeceklerin belli saatinden 

Merkez Kumandanlığına teklif mektuplarını Merkez 
merbut kıt'at ve müessesat ih Kumandanlığı satın alma ko
tiyacı için bin ilci yüz altı ton misyonuna vermeleri. (128) 
Lavamarin ve üç yüz ton kı·ip 

1 (3768) 5080 

lstanbul Maarif Müdürlüğündenı 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsüne talebe alınacaktır. Ta 

]iplerin 8 gün zarfında idareye müracaatla §eraiti öğrenmele 
ri. (3935) 

Um-um---:i-:N-;-e-p-:i:-ya_t_v_e_Y::-az-ı-1:-,:-le-rı:-. M:-:-ü-:d:-ü""nı""· E~T-E-M--:-IZ_Z_E_T_.,,,,,,..,... 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş 

(6186] 

Müftü zade Mıehmet Hayri ve AJıi Vedi 

Mehmet Ali B. 

G.Antt~ 

Mersin 
Erzurumlu za.ı,, Ahmet Bey Trabron 
Aldıkaçtı zade Rüştü yiğenleııi Samaun 
Hacı Salih efendi zade Ahmet Şevki ve Ş.-ı Antalya 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Ağustosun yirminci pazar gününden itibaren lale 

be kayıt ve kabulüne başlanacaktır. 
2 - Pazar, Salı, Perşembe günleri saat ondan on yediye 

kadar eski talebenin kayıtları tecdit, müracaat edecek yeni 
talebe namzet kayıt olunacaktır. 

3 - Kayıt ve tecdit kayıt için müracaat edecek talebe 
nin sıhhi muayeneleri yapılmak üzere muayyen günlerde 
aaat onda mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 

4 - Yeniden kayit olunacak talebenin hüviyet cüzdan 
lart, evvelce bulundukları mektebin şehadetname veya tastik 
naınesi ; beşbin beşyüz kuruşa kadar maaş alan memur ço 
cuklarından pansryon kanun una tevfikan yüzde on tenzilat 
yapılmak için babalarının hu lunduklan vazife ve maaş mık 
tarım gösterir vesika " onbeş kunışluJc pul lazımdır" bera
berlerinde olarak velileri ile birlikte müracaat eylemeleri. 

5 - Mektebimizin ilk kısım dördüncü ve befinci sınıfla 
rile orta ve lise sınıflarına leyli talebe kabul olunur. ilk kıs 
mın leyli ücreti 200, orta ve 1 ise s1nıflarmm 225 liradır. 

6- Eylül iptidasına kadar kayıtlarını tecdit ettirme
miş olan eski talebelerin yerine yenidmı müracaat edenler 
kayıt olunacaktır- Tatil münasebetile bulundukları mahal
lerden muayyen zamanda gelemiyecek olanlar ücretlerini 
gönderınek §Utile yazı ile müracaat edebilirler. 

7 - Mezuniyet, ikmal ve kabul imtihanları Eylül ipti 
dasmdan onbirine kadar yapıla~ak Eylülün onbirinci günü 
d·~ı·slere başlanacaktır. t:i937) ' 

Maarif Müdürlüğünden: 
İstanbul Kütüphanelerine üzun.u olan 189 çeki kuru mete 

od 1nu ile 2100 okka mangal meşe kömürü ve 12 buçuk ton 
kok kömürü, 9 Ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. Şartnamesine 
göre itaMllll talip olanların Defterdarlıkta müteşekkil ko 
n1rf.yona 29 Ağust9s 933 salı günü saat 15 te müracaatları i
lan olunur .(3934) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz müıtahdemini için 200 ila 240 adet Kamsela 

n1iibayaa edilecektir. Kumaşı yerli olmak şartiyle yüksek ev 
safı haiz Kamselayı imil edebilecek Müeısese veya Fabrika 
Sahiplerinin idaremizde mevcut re&İnı dairesinde nümunesi 
ni ihzar etmek üzere yerli kum aş nüınunelerinin 20 Ağustos 
933 tarihine kadar Tahlisiye Umum Müdürlüğüne ibraz et 
n1eleri ilan olunur. (3926) 

Haydarpaıa Emrazı lstiliiye 
Hastahanesi Baştabipliğinden: 

Hastahanede Elyevm mevcut binanın üzerine yeniden 
bir kat İn§ası ve Çamaıırban enin islabı kapalı zarf usulil.e 
mevkii münakasaya konulmuı tur. Münakasa 29-8-933 tari 
hlnt~e tesadif eden Salı günü saat 14 te Galatada Kara Mus 
tafa Paşa sokağında İstanbul lünanı sahil sıhhiye Merke 
zindeki komisyonda icra edileceğinden taliplerin münakasa 
ya ait şartname ile projeyi almak üzere İstanbul sahil sıhhi 
ye merkezi levazon memurluğu ile Haııtahane İdaresine mü 
raraa!. eylemeleri. _(3929), 


