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Silahlanma 
Hazırlığı Yeni ali T şk ·ıat B gün işleme yor 

Cenevre silahsızlanma konferan· 
aının açılması için ha2ırlık ba9ladı. 
Fakat iki ıene devam eden mü2ake
r e ve münakatadan sonra hiç bir ne
tice elde edilemiyen bu konferans
ta n artık ümitler k eailmit b ir vazi
yettedir. Bilha11a l,.ondra i,kbs~t ve 
m aliye konferanımın akibetınden 
aon r a ıil &hsszlanma konferansından 
b ir netice beklem ek hayal pe9inde 
koşmaktan ba9k a b ir teY değildir. 
Konferans hakkındaki nikbinliğini 
•imdiye kadar muhafaza eden sabık 
Jngiliz Hariciye nazın ve konfe.~anı 
r eiai Henderaon da aon te,ebbusle
r inden sonra ümidini kesmit olacak
tır ·ki tekrar faal politika hayabna 
avdet ~.tmek ü zere bulunuyor. Ha· 
brlardadır iti Henderaon fngilterede 
milli hükfunetin iktidara geçmesine 
müncer olan iatihabatta meb'uı in
tihap ed ilemedikten aonra politika 
hayabndan çekilıni9 ve bütün va!'~
ni Cenevre konferansına hasretmı9tı. 
Bı 1 mesaisinin devamını temin etmek 
için b ir aralık Hendenon'a 1;-<>rtl~': 
Jıamarıuında bir azalık venlecegı 
ııöylenmiıti. Filhakika eğer Hender· 
aon'a lortluk ünvanı verilaeydi, Ce· 
nevre konferanaında faal rol oyna· 
makta devam edecek ve fngiliz ai· 
yaai hayatından çekilınlt olacaktı. 
F akat Londradan gelen aon haber
ler konferans reiainin Amele fırka· 

• b' . 'h ıı naınzedi olal'ak me uı ıntı ap e-
dileceğini bildiriyor. Ve eğer intiJıa
batta muvaffak olursa, galip bir ih
timal olarak Amele fırkaımın reis· 
liğine geçecektir. Bu va2iyette bel· 
ki de Cenevre konferanaı reialiğin
den çekilecektir. Çü?kü. parlament'?· 
da faal muhalif vazıyetınde olan bır 
politika adamı beynelmilel bir kon• 
feranam reisliğinde denm ecleme2. 
Hendenon Cenevrede tarihi bir rol 
oynamak içindi ki ailalı11zlanma 
konferanaına reislik etmek Ü2ere fa· 
al politJka hayatından çekllmitti. 
Şimdi tekrar bu hayata avdet <;tmek 
iıtemeai, Cenevrenln çıkar bır yol 
olmadığını anlamıt olmaama delllet 
etae gerektir. Yakında toplanacak o· 
lan içtimadan aonra devletler ara• 
ımda yeni bir ıllahlanma yanımın 
baılamaaı beklenebilir. 

Fakat kara ıllahlan etrafmda1ı:i 
yarqtan daha tehlikeli bir yanı de
niz ailahlarmm artmauna doğru bat · 
Jıyan cereyandır. Son •amanların 
tarihinde dalma hu nevi yanı, bey
nelmilel münaaebetlerin en cergln 
safhaya girdiği vakitlerde göriilmüş
tür ki bazan harbe de müncer oldu
ğu vakidir Buırün deniz ailihlanm tah
dit eden iki mukavele vardır: 

1 - 1921 Waşington mukaveleıi 
ki bu mukavele ile bÜyÜk harp ge
milerinin hacıni ve her devlete tah· 
aiı edilen tonaj miktan tesbit edil 0 

mi9tlr. Bet büyiik deniz devletJ ara• 
ımda imzalanan bu mukavele ile ln
giltere ve Amerikanın bet nlapeti
ne kartı Japonyaya üç, Fransa ve 
ltalyaya da bir ve üç çeyrek niıpe
tinde büyiik harp gemisi tonajı tah
ais edilmi,tir. 

z _ Londra mukavelesi ki bu mu• 
kavele ile kriivuör, küçük harp ge. 
milerf ve denizaltı gemilerinin nis
petleri teıbit edilmittir. Ancak ltal· 
ya ile Franaa L-.,dra mukavelesinin 
bütün hükümlerini kal>ul etmemi§• 
)erdir. Binaenaleyh W qingtonda tah· 
dit edilen büyük harp gemilerin
den maada diğer sınıf deniz ıllahla
rm!n tahdidi hakkmdald ahkimm 
tamamı ancak üç birinci ımıf deniz 
kuvvetini, yeni l ngiltere, Amerika ve 
Japonyayı bağlıyor. 

Ancak bu mukavelelere rağmen, 
aon zamanlarda Japonyada deniz 
kuvvetlerinin arttınlmaaı yolunda 
kuvvetli bir cereyan batlamıJbr. Ja
ponya, Amerikanın bet nispetine kar· 
ıı Üç ile iktifa etmek istemiyor. Ve 
1936 aeneıinde Waıington mukavele· 
ainin müddeti bittiği zaman biç bir 
kayıt ile mukayyet olmıyarak dem 
ıilihlannı arttıracağını ilin etmiı
tir. 

Amerika da bu rekabet için tim· 
diden hazırlanmaktadır. Rooaevelt 
f9sizlere İ§ bulmak bahanesil~ Ame
rikaya iki mukavele ile tahsis edilen 
tonaj miktannın tamamını inta et
meğe ve bu mukavelelerin çerçeveai 
dı,ma çıkmıyarak bazı harp geınile
rini yenilemeğe ka.rar vermiştir. Fil .. 
hakika Cümhur reisinin elinde ikb· 
sadi kalkınma programını tatbik et
mek için çok büyiik bir tabaiaat var
dır. Ve bu tahslaah istediği gibi kul
lanmakta s<:_rbesttir. Belki meclia ken
diaine tahsisat verirken donanmay1 
takviye gibi bir gaye uğrunda sarfe
dileceğini diifünmemi9ti. Fakat•i91iz· 
]ere it bulmak iktıaadi kalkınma pro· 
gramının çerçeveıi içinde olduğun
dan cümhur r.eisi bu yolda sarfiyat 
yapmaktan da menedilememittir. 

Amerikanın deniz kuvvetlerini 
takviye yolundaki teıebbi!sü fngil
tereyi tahrik etmi9tir. lngiliz donan
masının yeni ba,tan tensiki ve mu
kavele kayıtları kalkar kalkmaz, in-
4anta germi verilmesi talep ediliyor. 
fnırilterede kopan güriiltü tıpkı yir
mi beı sene kadar evvel lngilizlerin 
Almanya ile deniz rekabetine girmek 
için vaptıklan hazırlıklara benzi
yor. Hatırlardadır ki bahriye lordu 
Fiser bu hazırlık cümleıinden olmak 
Üzere t""'iliz ~Remilerinin üçte biri
ni çüriiğe çıkarmıı ve yeni baıtan 

Bazı ecnebi profesörlerin Ankara ziyaretleri 1 

d • d •ıd• Macar başvekili Ceneral a Ve tın en VazgeÇI 1 Gömböş'te gelecek mi? 
SOFY A. 1 (Milliyet) Bul-

Maarif vekil vekili Ya/ovadan döndü 
Üniversitede bir senelik ~uvakkat kadronun vere

ceği neticeye göre hareket edilecek 

Dr. Relik B. 

Maarif vekil vekili doktor Refik 
Bey Y alovadan tehrimize dönmÜf
tür. 

Refik Bey bugÜn Oniveraiteye ge• 
lerek kadro itlerile meıpl olacak· 
tır. ÖğrendiğimiH söre Üniversiteye 
getirilecek ecnebi profeııörlerin bir 
laammm davetinden vazgeçilıniıtir. 
Eaaaen önümüzdeki bu bir aene mu
vakkat kadro ile idare olunacağı için 
tecriibe devresidir. Bu bir aene zar
fında ecnebi profeııörlerden ve kad· 
roya yeniden alman genç elemanlar-

dan ne derece iatifade edilebileceği 
tetkik edilecektir. Kendilerile kat'i 
mukavele yapılan ecnebi profeııör
lerin adedi 9imdilik be~i tecavüz et· 
memektedir. 

Kadroya evvelce alınan profesör 
muavin namzetlerinden daba bir kıa. 
mınm vazifelerinden çekileceği kuv
vetle söylenmektedir. 

Yeni kadroda muavin namzetleri
ne 45 lira asli maq verilmektedir. 
Bu, 126 lira tutmaktadır. Halbuki 
bilhaaaa Tıp fakülteaine alman yeni 
muavinler, hariçte bu paranm bir 
kaç misli fazlaamı kazandıldaruu ııöy
lemektedirler. Tıp fakültesinde da
ha bir çok münhal muaYinlik Yardır. 

Fen fakültesinden, profesör Ke· 
rim Beyin de iıtifaaı üzerine yalnız 
bir tek profeııör kalmaktadır. Profe
ııör Ali Yar Bey ayni zamanda Ft;~ 
fakülteıi reisi olduğu için, bu fakül
tenin kadrosu tamamen münhal ad
dedilmektedir. En· lce tesbit edilen 
projede Fen fakültesinin bütün kür
sülerine ecnebi profesör getirilmesi 
mukarrerdi. Yeni vaziyette, bir kı
aun kürsülerin Türk profesörlere 
verileceği taYidir. Maamafih, Oni
veraitenin eaaa kadroan, hiç nokaan
aız olarak ancak 1934 içindeki ders 
aeneai ba9mda taayyÜn edecektir. 

Bu bir ıene içinde muhtelif (akül· 
telerde bir kaç küraünün vekaletle 
idareıi dahi muhtemeldir. 

Dün posta nakliyahnda 
hiç karışıklık olmadı -

Deniz yolları işletme idaresi hususi 
vapurların seferlerini de yoluna koydu 
Diğer vapurlar şirketin resmen teşekkülüne kadar 

yerlerinde bağlanacaklar 
Deniz yollan itlebne inhiaarı dün bil 

fiil batlamıtbr, Dünden ib'baren Türk 
aalıillerinde muntazam poata seferleri 
ve yolcu talimab deniz yolları iıletme
oiyle Türk armatörleri araaında te9kil e 
dilen anonim ıirket tarafından yapılmak 
tadır. 

Fakat Anonim ıirket vapurcular ara 
aında çıkan ihtil8flar yüzünden henüz t• 
ıeklriil edemediği için Türk bandıralı 
yapurlardan lüzumu kadarına yollar İf· 
)etmesi vaziyet etmiıtir. 

idare bütün ihtiyacı kar§ılaınak üze
re ıimdilik Sakarya, Samsun, Adnan, 
Asya, Nilufer, Erzurum, Kırlangıç, Ge
reze, Dumlupmar ve Uğur vapurlanıu 
lıiralamııtır. 

Bunlardan ilk olarak deniz yolları 
iıletmesi fonu ile Sadıkzadelerin Sa-

Sadullah o. Sadettin B. la 

kıırya vapuru dün ... t 14 te lzmir Sür· 
at poataaım yapmak üzere l.imaıumızdan 
hareket etmiıtir. 

(Devaım S iııci sahifede) 

Hitler tenkit istemiyor •. 
·.Ve demokrasiyi, parlmantarizmi halk 

idaresinin karikatürü gibi görüyor! 
BERLIN, 1 (A.A.) - Wollf Ajan

sından: Baıvekil ~ Hitler Milliyetçi 
Sosyaliıt kongreai münaıebetiyle ne§ret 
ti,ği beyannamede bilhassa diyor ki: 

«Demokrasiye ve Kari Marka meale 
ğine dayanan idare usulünü yıkmak ve 
yerine üçüncü Alman devletini kurmak 
İçin böyle bir değiıikliğin yapılmasını 
mümkün kılacak ilk f&rllan tanıbp mey 
dana çıkarmak ve ona göre davranmak 
gerekti. Bunun için de ilk önce zekaya 
kartı tedhif uıulüne baş vurmağa az. 
metmİf olan bir kuvveti fikir silihiyle 
yıkmağa imkan olmadığını tanımak Ji. 
211Ddı. Daha aonra Markı mesleğine u· 
yanlara kartı senelerce kıt ve kuvvetaiz 
fikir ıilihlariyle kartı koymağa uğra§· 
mıı ve aonunda geri çekilmit olan Bur· 
juvalan fırkalarının ve eski tetkili.bn 
• batlarma yeni yeni liderler getirilae lıi 
le • yeni kahramanlık 2İhniyetiyle can
landırılamıyacağını da tanımak icap et
miıti. lıte bütün bu hallerden dolayıdır 
ki, bütün milleti yorulmak bilmez bir 
çalışma ile ele alarak bu mücadeleye gi 
rişmek için bilhassa idmanlı bir hale gel 

inıaata baf.lanılmııb. Fiıer'in tabiri 
Üzere lngiltere donanması 1'düpnan
la çarpışamıyan ve düımandan kaça
mıyan., bu gemilerin çürüğe çıkanl
masile iki misli kuvvetlenmitti. 

Her halde deniz devletleri müthit 

Hitler nutuk söylerken 

mit yeni bir tqkilit kunııak gereklq
mııb,» 

Bu ııözlerden aonra M. Hitler Milli· 
yetçi Sosyalistlerin halk küt1eleriq_i ne 
suretle kazanıp kendi tarafına çckt'lde

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

bir yarııa hazırlanıyorlar. Ve ıon 
asır tarihinden alınan dersler kartı· 
smda bu hazırlanmanın alribetinden 
ne kadar endiıe ediline yeri var
dır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

gar gazetelerine 
Budape9te'den bil
dirildiğine göre, 
Batvekil Cömbö9 

• ve Hariciye "!ı/ e
kili Kaniya An
karayı ziyaret e
d eceklerdir. 

Sofya, 1 (Huıu
ıi) - Bükreıten 

Zora gazetesine 
bildirilğine ı:öre, 

Romen Hariciye 
nazın Mösyö T i. 

Macar Başuehili tulesku'nun An· 
Ceneral Gömbi>f karaya hareketi 

15 eylôlde olacakbr. Fakat Romaya 
(Devamı 5 inci sihifede) 

Mali teşkilat 
İş başında 

Komisyon dün de geç 
vakte kadar çalışb 

lıtanbulun yeni maliye teıkilatı 
bugünden itibaren i'" baslıyor. Bu
gÜn lıtanbul ma
liyeıinin bütün er
kini, müdürleri ve 
111uavinleri taay
yün etmİ§ bulun
maktadır. Yalmz 
vakit müsait olma· 
dığmdan koıniı · 
yon faaliyetini ik· 
mal edememittir 
Per§elllbe günü ak 
§•m geç vakite ka· 
dar çalıııldıktan 
aonra yalnız katip 
Ye tebliğ memurla
rına tebligat yapı- Muiıakemat mü
larak yeni vazifele- dürü /smml B. 
ri bildirilmiıtir. Memur ve muavin 
kadroıu henüz tamam d ğildir. Ko
m!ıyon dün de bütün gün çalıfDUftır. 
Şimdiye kadar 'kadroya Defterdarlık 
eeki memurlarile mülkiye ve maliye 
mealek mektebi m!'zunlan almabil
miıtir. Uae, Hukuk ve Yükaek ticaret 
mektebi mezunlanndan vazife veri .. 
!enlere bugün tebligat yapılacaktır. 

Tebli wat pazar ve nihave t pazar
(Devamz 5 inci sahifede) 

Arnavutlukta 
İtalyan harsi 

- o-

Kral şayanı dikkat bir 
kararname isdar etti 

TiRAN, 1. A. A. - Kral tara
fından imzalanan bir kararname
de Arnavutluk mekteplerinde 1-
talyan dilinin okutulup öğretilme
si ve yabancı yurtlara gönderile
cek talebeden yüzde sekseninin 
ltalyan üniversitelerine aynlmaaı 
emredilmittir. 

Verilmeyen vergi --Maliye teftiş heyeti de 
tetkikat yapıyor 

Eminönü Maliye ıubesi menıurlan
mn lstanbul kasapları ıirlr.etinde ortaya 
çıkardıkları mektum vergi itinin zannedil 
diğinden daha büyiik olduğu anlaıılmak 
tadır. Söylendiğine göre, Kaaaplar tir· 
ketinin vermediği verği miktarı 170 bin 
lirayı bulmaktadır. Şirketin bu husuıu 
kabul ebnemeaine ve itirazına rağmen 
araşbnnalara devam olunmaktadır. 

Maliye teftiı heyeti de işe vazıyet et 
mittir. BugÜn tetkikata devam oluna
caktır, 

" A 1 " f 'k cı pat ıcan te n amız 

bitti. Yann 

ESRARSIZ 
HAYAT 

Hollywood'da sinema yıldızla
rmm romanını okuyacaksınız •• 
Zamannmzın en maruf kadın 
romancılarından Avusturyalı 

VICKI BAUM'ın 
en güzel eserlerinden biri. 

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

EN SEVDIGINIZ SiNEMA 
ARTiSTLERiNi 

batka isimler albnda bulacak
ıınız. .. Fakat onlan sevginiz ve 
hayranlığınız derecesinde tanı-

yabilecek misiniz? 

Dünkü at yaMf farından ihi intiba 

Dünkü at yarışları 
çok zevkli oldu 

Tarabya tenis turnuvası dömifinali bitti 
Dün ıporcular iki mühim spor hidi

ıenini takip ettiler. Biri Veli Efendide
ki menim aon at yantı, diieri de T rab 
yada Tokatliyan otelinin kortlarında 
oynanan tenis maçlarL 

At yanılan mevsimin aon müaalıa
kaaı olduğu İçin çok fazla kalabalık bir 
aeyirci kitleıi tarafından takip edilmİf" 
tir. Müsabııkıılar büyük bir inti2ıımla 
cereyan etmiı ve neticede ıanlar kazan 
mıılardır: 

Birinci koşu: 
Uç yaımda yerli ve yarım kıın Jngi. 

!iz erkek .. ., diti taylar. ikramiyesi 225 
lira, mesafesi 1400 M, yedi ıı.y.,,an itti 
rak etmiıtir. 

Birinci: Lütfü Beyin Canlaz'ı. 
ikinci : Rüıtem Beyin Suha'sı. 
ikinci k()!U: 
Oç ve daha yukan yqta halis kan 

lngiliz at ve kuraldan. lkramiyeai 550 
lira, meaafeai 1800 ~ üç hayvan it tirak 
etmittir. 

Birinci: Prens Hallin Beyin Akva· 
ton•u. 

ikinci: Akif Beyin Bekir'ı 
Oçüncü kotu: <ikinci lnönü kornıu). 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Birinci mühiilatı ha.zanan müIGsım 
Eyüp ııe Cevat Beyler 

Perşembe gecesi Zincirli 
kuyuda esrarlı bir f acia

1 

Fenerleri 
jandarmayı 

sönük bir otomobil bir 
çiğneyip öldürdü 

Otomobilin sahibi klişeci Alaettin Beydir 
Cümhuriyet müddeiumumi.liji. dün 

denberi ltir jandarmamı2m ölümile 
neticelenen eararenaiz bir ya]<' anm 
tahkikile me11uldür .. 

Perteınbe geceai saat 20 de Bey· 
oğlunda T epelıqmcla Lala binıhan. 
aine iki kiti giriyor. Bunlardan biri 

Ankara caddesinin tanmmıı kili,.. 
cilerinden Alaettin Beyclir. Müıterf 
ağırlamakta mahir olan J .-lanm aar
aonlan bu l1ı:i zab da bir maaaya o
turtuyorlar ve iatedikleri içkiyi ••ri· 
yorlar .• 

(Devamı S fncj :talıiled•) 

Yeni bir kitap: ''Eski saat,, 
Falih Rıfkı B. yakın yılların fikir, poli

tika ve sanat hayatını anlatıyor 
(Falih Rılhmm buırün yeni bir llti• 

tabı çıhh: "E•lıi Saat., ..... 600 den 
fazla aahileai olan bu hitabın 200 
den fazla ç-,it yazısı içinde 1911 
den 1933 e kadar gflÇen yıUann fi. 
hir, politika ve ıan'at hayahndan 
alıialer bulacaksınız. Hepimi:Rn uzah· 
tan ve yakından bildiğimiz fU ya· 
kın tarih içinde acı U.. taUırun, ka
ranlıkla aydınlıim Falih Rılkmın 
•alemi ile harıılaıtınlmlf olman, iyi 
ya;oı okumak ihtiyacımızı ohf(Jdıiı 
kadar, edebiyat kütüphanemin yen/ 
bir eser daha haz.andırdı. Biz bu hl· 
taptan ihi parçayı alıyoruz. Birind
ıi inkiraz günlerinde lırtanbulun me• 
yus ve bunalhcı haoası içinde ciğer
lerimizin uıtıraptan burhulduiu za. 
manlarda etralımı:ı:da ırördü*ümüz 
dekordur. ikincisi de Milli Mücadele 
yıllarındaki gönül ve derinden 11e· 
len hamlenin ilhamıdır.) 

''Şehirde baiıranlar satılık .:.eaa
(Devamı 5 inci sahifede) Falih Rılhı B. 
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• 1, • 

Hidive yazılan ferman 
4 

PadlfQh, tarihten misaller getiriyor! - Tabirler, mutlaka Jeği
ıecek! - Hidiviyet fermanı Ahmet Eyüp Ptlfa ile gönderiliyor. -
lngiliz Sefiri BabıQl.üle! 

Sultan Hamit, hidiYe yazılan fer- 1 
mandaki tabirlere itiraz ettikten ve 
Sadnaabık Sait Paıaya bir hayli çıkıt 
tıktan aonra tarihten misaller getir
meğe başlaınııtı: 

·- Çanyarm üçüncü Hazreti Os
nıan zamanında zulüm ve iti.safından 
dolayı azledilen Mısır Valisi Abdül
lah lbn ebi Serh'in yerine Hazreti E
bubekirin oğlu Mehmet tayin olun
muştu. Valilik fermanı mahsus bir 
sıüye tevdian gönderiliyordu. Halife
nin katibi mahut "Mervan,, ferman
daki (Takbelu) yani "hüsnükabul e
diniz!,, kelimesin~ küçük bfr tahrif 
yaparak «Taktülu» •yani "katledinizl 
emrimeş'umuna kalbebnemit mi idi? 

Filvaki habis Mervan (b) harfini 
( t) harfine çevirerek o ıenaati iıle
mişti. Bereket versin, Ebubekir zade 
Mehmet yolda siiyi rastlıyarak evra• 
kı elinden almış okuyup auikaıti an
ladıktan sonra Mısırdan geri dönmÜ§ 
ve bu yüzden nice kanlı facialar VU• 

kua gelmişti. Sultan Hamit, tarihten 
misal .getirmekte devam ediyordu: 

- Muaviye hilafeti Hazreti Aliden 
böyle fena hüd'alar kullanarak gas
hetmemiş midi? On binlerce islim nü
fusunun kanlan ayni sebeple dökülüp 
heder olmamış mıydı? 

Padişah, dediğinden şa§mıyordu: 
- Siz ne derseniz diyiniz; ben, o 

tabirleri kendi imzam ve tuğram al
tında bir kağıda yazdıramam. Babı· 
iliye irade ve işaret ettiğim veçhile 
(Hilafet) ve (saltanat) kelimeleri U• 

zun tekneli ( t) ile yazılacaktır. Ke-
. ,.nlik «Mürettibi merabih •. tabiri «Mü. 

eyyedi eYBDIİr» ve ikinci cümlede 
''Mükemmili namus,, tabiri «Mübec
cili namus» suretinde musahhah ola
rak tahrir olunacaktır. Böyle olursa 
İş doğrulur, te§Viıten kurtulur. Zahir· 
dir ki hiti.fetin, saltanabn meratibini 
hidivlyet tertip edemez. Ancak hila
fet ye saltanatın emirlerini, iradeleri
ni tatbik ve tenfiz ile teyit eder ve 
namuaumahruıumuzu da tebcil eyler. 
Bundan batka türlüsünü kabul etınek 
ihtimalim yoktur.! 

Diye ayak diremit ve hidivlyet f~r
manı o suretle hazırlanmıftı. 

Sultan Hamit, hidi-riyet fermanını 
götürmeğe memur ettiği Y averiekrem 
Miifür Ahmet Eyüp Papnm derhal 
çatırılmasını ve kendiıüle göriifüp ti· 
f ahi iradelerini tebliğden sonra mai
yetitafıaneye m•h'U.a Sultaniye vapu .. 
ru ile hareket etmesini emreyJemiıti. 

Hünkirın, kendi §Abama ve hilafe
tine dokunur tevehhümü ile bazı ta-

dilat ve taahihat yaptırdığı ve Sait 
Paıanın menfi ıekilde maruzalına 
rağmen tahrir edip yola çıkardığı 
fermanı, lngiliz Hükilmeti, daha Ba
bıalide, geceyansı Amedii Divanıhü
mayunda hazırlandığı sırada öğren .. 
miş ve bir suretini de ele geçirmişti . 

Ahmet Eyüp Paşa, Beıiktaş sahi
linden maiyetişahaneye mabsua Sulta
niye vapuruna binip hareket eder et· 
mez. lngiliz sefiri, resmi ziyaret ve 
tebliğlere mahsus silindir fapkasını 
baıma koyarak Babıaliye gelmişti . Se 
fir, fermanda bir takım değiıik cüm
leler ve hududukadimeye mugayir İ•· 
tikametl.er bulunduğunu dermeyan ve 
ıedit, müessir bir ifade ile itiraz et
miıti. 

Sefir, vapurun İskenderiyeye vüsu· 
lüne kadar müspet bir cevap alamadı
ğı takdirde, Mısırdaki fennaııın okun
masına filen mümanaat mecburiyetin
de kalacaklarmı söylemeyi de unut· 
mamııtı. 

Bu, gayet sert bir oltimatomdu. 
Yalnız sefirin itirazı hqka nokta

lardandı: Sefir, fermandaki hilafet 
ve saltanat kelimelerinin arabi sarf 
ve nahvine hiç ehemmiyet verdiği 
yoktu. O, yalnız her ne larz ve şekil· 
de olursa olsun, tağyir ve tebdiline 
muhalefet ediyordu. 

Bilhaaaa Mıaır Hidiviyeti arazisi hu 
dudunun tayin ve irae eden ibareler
den Turusina cihetine ait kısımda, es
ki fermanlara nazaran mühim bir 
tağyir ve noksan bulunduğunu kayde· 
derek mezkUr sehiv ve noksan düzel· 
tilınezse yeni fermanın Kahirede me• 
raaimi mahsusa ile kabul Ye kıraatine 
ve il&nına m~anaat olunacağım Lon 
dradan aldığı kat'i emre binaen Ba
bti.liye kat'i bir lisan İl& ihbar eyli
yordu. 

Sultan Hamit, fermanı cuma! eden 
Rıza Paşa, Mabeyinci Besim ve Ragıp 

· Beyler, uzun tekneli "t,, ile mi, 'büve,, 
zamirine mülhak olarak mı yazılma ... 
lı? diye gayet derin münakaıalara 
dalmışlardı. Mükemmili namus ile 
mübeccili namusa, İngilizlerin aldmı 
ettikleri yoktu. Evveli., an'anenin 
bozulmasma tahammül edemiyorlar
dı, aonra lafzan dabi olsa, Osmanlı 
HükUınetini Mısır hudut itlerine ka· 
nttırmak iıtiyorJardı. 

Saray ve Babıali için hu ültimatom 
pek tepeden İnme olmU§tu. Kılı kırlı: 
yararak kelimele'1", ilıareler, hatta 
harfle.-le uğra,m.ışlar, bun• rağmen 

gene esmayı Üzerlerine sıçratmıtlardı. 
(Ark- ııar) 

Yann: 

Hidiv'e yazılan ferman 
. 5 

Sadnsabdı Sait PllflUlın he haneti. - Saltan Hamit, Sait Pa
f«Y' imdada çağınyor! - Sait Pasa, mabeyinciyi na.nl kabul et- i 
mifti? 

........................................ !!!!!!Bl!!!!!!!!i!Eilllm. 

Gümrüklerde tebeddüller 
Bir çok memurlar 
başka gümrüklere 

nakledildiler 

Muaddel gümrük 
tarife kanununun 
tatbikına başlandı 

--o-
yeni muaddel Gümrük Tarife kanu

nunun giimrüklerde tatbikine bugünden 
itibaren baılanacaktır. 

Yeni :pekit yalnız bir lmım memleket 
!ere tatbik edilmektedir. 

MaIUnı olduğu üzere, Hükilmetimi
zin bi. çok memleketlerle yaptığı tica
ret anla§malarmdan snnra ticaret mua
hedea.i meYCut bulunmıyan memleketler 
eıya11na kar§ı yeni bir teklin tatl>ikina 
karar verilmiıtir. 

Bugiinden itibaren tatbikine eeçilen 
yeni tarife ıuf muvakkat ticaret muahe
delerin.i tecdit veya temdit ettinniyen 
memleketler muvaredatma ve memleketi 
mizle ticaret muahedesi buluımuyan 
memleketler eıya.ına kartı tatbik edile 
cektir. 

Gümrükier ba~müdürlüğü yeni şe
kil dolayısiyle "bir kanııldığa meydan 
nrilmemesi için her türlü tedbiri alımı 
tır. 

.. • ..-1:; " ' 
' . '· • •J ,........ ~"" · 

Dı ,.... lk"' -. 
Fransa hududu Gandhi ve politika 1 ------...!!!~~!!!!!!:!!!H!!a!!!. 

-o-

M. Daladier seyahatinin 
neticelerini anlabyor 
PARİS, 1. A. A. - Le Journal 

gazetesi yazıyor : Bu sabah top
lanacak olan kabine meclisi ?rk 
hudutlarında yapbğı teftit seyaha
tı hakkında M. Daladier'yi dinle
yecektir. M. Lamoureuks mali is
lahattan ve meclis açılır açılmaz 
tevd i edilecek olan 1934 bütçe la
yihası hakkında söz söyleyecek
t ir. 

10 ve yahut 17 teşrinievvelde a
çılması tasavvur edilen meclisle
rin açılı~ tarihleri meselesinin de 
mevzuu bahis olması mümkün
dür. 

Romaya gelen Avusturyalı 
gençler 

ROMA, 1. A. A. - Kumandan 
Parini Avusturyanın Roma elçisi 
M. Nanberg'i Avustriya Kam
pında verilen bir veda ziyafetine 
ça ğrrmı~trr. 

Bu yemekte fafist fırkası umu
mi katibinin mümessili olarak M. 
Adinolfi ile federasyon komiseri 
ve bir çok yüksek kimscler bulun
muşlardır. 

Avustriya Kampındaki Avustu
ryalı gençler yurtlarına dönmek i 
çin dün sabah hususi trenle hare
ket etmitler, ista.ayonda bir çok 
yüksek kimselerle büyük bir halk 
kalabalığı tarafından uğurlanmış 
ve alkışlanmıtlard1r. 

ltalya Hoferi ve arkadaş
lannı geri verecek mi 
ROMA, 1. A. A. - Siyasi mül

teci addedilen Hofer ile arkadatla-
rı iade edilmiyecekler, fakat hu
dut mıntakumı terk ve propagan
dadan imtina etmeğe davet edile
cektir. 

ROMA, 1. A. A. - Avusturya 
hükUmetinin milliyetıçi sosyalist 
Hofer'in ve kendiıini kaçıranların 
iadesini isteyeceği, fakat bu dile
ğin kabul edilmiyeceği kestiril
mektedir. 
Hofer, yarası bir az kapanmağa 

yüz tutar tutmaz arkada,lariyle 
birlikte bir tayyareye binerek Mü
nib' e gideceğini söylemi.tir. 

Vikont Grey'in hı s alıfı. 
LONDRA, 1. A. A. - Vikont 

Grey'in sibhati bir türlü düzelme
mektedir. 

Belçika istikraz yapıyor 
BROKSEL, 1. A. A. - Hüku

met bir milyar bet yüz milyonluk 
bir istikraz yapmağı kararlathr
mı,tır. 

Bu istikraz yüzde bet faizli ola 
caktır. 

İsviçrenin dahili politikası 
BERN, 1. A .A. - Bale kanto· 

nu parlıimentosunda vukubulan 
bir istizah münasebetile nazır Dok 
tor Ludvig, İsviçre milletinin nas
yonal sosyalist devlet seklini mut 
l&.k surette reddettiği ..;e liberal de 
mokrasiye sadık kaldığını bildir
miştir. 

İtalya ile papalık arasında 
posta 

ROMA, 1. A. A. - Papalik 
nezdindeki İtalyan büyük elçisi 
Kont de Necchi İtalya ile Papalık 
arasmdaki posta tarifelerinde bir 
takım değitiklikler yapılması için 
Papalık hariciye nazırı ile kendi a 
ra11nda ~1rlanan anlatmayi im
zalamıştır. 

Bir merasimde balkon 
yıkıldı 

ALVAR, 1. A. A. - Dini bir 
merasim yapıldığı sırada bir bal
kon çöküp yıkılmıfbr. On alb ki
ti ölmiif, bir çok kimseler.de ağır 
surette yaralanmıtlard1r. 

-o-

Siyasetten elinin çektiril
mesine çalışıhyor 

PUNA, 1. A. A. - Gandhi'nin 
bugüne değin tuttuğu siyaset yo
lunu buakması ve hayatım, hor 
görenlerin iyiliklerinden yana kul 
!anması için kandırılmasına çalı
şılmaktad1r. 

----o----
lngiltere bazı gümrük 
resimlerini arttınyor 
BERLİN, 1. A. A. - Londra

dan alman haberlere nazaran ln
giltere 5-9-933 tarihinden itibaren 
bazı gümrük resimlerini arttıracak 
tır. 

Yulaf resmi yüzde ondan yirmi 
ye çıkardacak ve şeker veya ka
kaudan yapdmıt şekerleme resim
leri de yüzde on çoğaltılacakbr. 
Tasfiye edilmiş bak1r resmi yüzde 
ondan on beşe çıkarılacakbr. Ke
za çelik tomar ve sülfat dalumi
nium ve diğer kimyevi müstahsililt 
resimleri de tezyit edilecektir. 

M. Goering'e hediye 
BERLİN , 1. A. A. - Bavyera 

hükumeti, Bavyerada doğmuş o
lan Prusya ba,vekili M. Göring'e 
Bavyera Alpla.rında Obersalzberg 
üzerinde bir ev inşası için onbin 
metre murabbai erazi hediye etme 
ğe karara vermittir. Bu karar, 1923 
de nasyonal sosyalist hüriyet mu
hariplerin bıqında Münih'e yürür
ken mitralyöz ate,iyle yaralanan 
ve müteakiben poliı tarafından ta 
kip edilirken arkadaşları tarafın
dan Tyrol'a na!·ledilen Göring'e 
karşı yapılan kusurun tamiri gaye 
sine matuftur. 

Amerikada nafia işleri 
V AŞlNGTON, 1. A. A. - Na

fia itleri nezareti nehirlerde ve Ji. 
manlarda yapılacak inpata har
canmak üzere harbiye nezaretine 
yetmit milyon dolar vermiştir. 

Macar ruhani reisi 
VARŞOVA, 1. A. A.-Macaria 

tanın en büyük ruhanı reiai olan 
Monsenyör Seniyi ile Macar orta 
elçisi dün Vavel sarayında cüm
hur reisi tarafından resmi aurette 
kabul edilmişlerdir, 

Von Blomberg 
BERLIN, 1. A. A. - Volff a

jansından: 
Cümhur reisi fon Hindenbourg 

milli müdafaa nazırı Von Blom
berg' e feriklik ve ha Ya itleri nazı
rı M. Goering'e üniforma giymek 
selahiyeti ile birlikte piyade Jene
ralhğı rütbesini vermittir. 

· Yunan ordusundan 
çıkarılacak zabitler 

ATINA, 1 - Pliatiraım diktatör
lük hareketine lmnımıt olan zabitlerin 
ordudan ihraçlan haldmıdaki liyiha, 
çok gürültülü nronalmtalardan aonra 
80 muhalif reye kartı 124 rey ile kabul 
edildi. Kanun derhal tathilı: edilecektir 
Fakat muhalif gazeteler yeni kanun a: 
leyh;nde atq püakürüyoriar. 

lVi. Herriot 
Ve Lehler 
Leh matbuah da memnu

niyet beyan ediyor 
VARŞOVA, 1. A. A.- lllust

ravanny KurierCodzieony gaze
tesi, M. Herriotun Sovyet Ruayayi 
ziyareti ve M. Costin mütesavver 
seyahah münasebetile fU satırları 
yazıyor: 

" Çarlık Ruayası ile Fransa ara
sında yaklqma Lehistan için tehli
keli olurdu. Fakat Fransa ile Sov
yet Rusya. arasında mukaEenet Le
hiıtan tarafından memnuniyetle 
kartılanmabdır. Bu yakmlatınada 
Lehistan mutavasırt rd;.• dahi oy
nayabilir. 

Balkanlarda anlaşma 
Yapılan misaklar nazari değildir, çoğu 

tatbik sahasına bile girmiştir 
ATINA, 1. A. A. - Atina Ajansı bildiriyor: 
Mebusan meclisinin dünkü toplantısında M. Papancutcuyo Bal

kan konferanslanntn ehemmiyetine dikkati çekmİf, bundan sonra, 
Balkan devletleri arasındaki ihtilafların sulhperverane vasitalarla hal
linden ve bir ademi tecavüz misakı yapılmcuından bahsetmiştir. 

M. Papancutcuyo bu konferanslarda kanufulan Balkan devletle. 
rinin iktisadi inkişafı meseluini de ima yalile sözgelifi etmİf, Türki
ye, Bulgar ve Yunan mümessillerinin lstanbul'da buluşup .görüşmeleri
ni mesai iştiraki hakkında bir protokol imzalanmtf olmcuını ve tütün 
ticareti sahasında rekabetin lahdi t edilmeııini bu sahada ilk muvalla-
kiyetler olarak anmıştır. . 

M. Papanastasyo sözüne devamla demiştir ki: 
" Balkan milletleri arasında iktisat sahturnda mesai İftira/ti 

kında Selanik'de toplanacak konle ransın müzakerelerine de mevzu o
lacaktır." 

Bundan sonra M. Papanastasyo Selanik konleransında komaula-
cak diğer meseleleri saymış ve sözlerini şöyle bitirmİftir : • ' 

" Balkan memleketleri arasındaki münasebetlerin seyir ve iııki
~lı tuttuğumuz yolda sulhu kuvvetlendirmek hususunda en ameli yol 
olduğuna bizi inandırmıstır. " 

M. Papanast.aııyo ddha evvelce toplanan Balkan konferansların
da alınan kararların - dördüncü Selcinik konleraıı.mın sulhu kuvvet 
lendirmek yolanda yeni bir merhale olmcuuu temin edecek surette -
tatbikine Yunaniatanın SeUinik konferansında ön ayak olmasını di
lediğini bildirmesini mebusan meclisinden rica ederek ııözünü bitirmif 
tir.'' 

M. Papanastaıı;yo kürsüden Dı;ikten ~onra mcu:bata muharrirleri ile 
fırka reisleri birer birer ıöz alarak Balkan memleketleri ar1111uula bil
hassa iktisat saluuında anltıfmaları gerek olduğu- hep birden ehem. 
miyetle kaydetmİf[erdir. 

Daha sonra başvekil M, Çaldaris M. Papanaata.yo'ya tebrik elmİf 
ve şunlan söylemİftir : 

" Şimdiye değin ba1arılan İf Balkan memleketlerinin milli 8"1P 
larınm mümessilleri için - bugünelıadar değerli teairini göstermif o
lan yüksek ve cuil gayretleri dolayisiyle - pref oeren bir eser mahiye 
tinJedir, hazırlanan ve yapılan miııaklar alelade birer ncu:ariye d&
ğildir. Bunlar, hiç değilse kısmen, tatbik sahasına bile çıkmıflardır. 
Türkiye ile Yunaniatan artUında yapılan ve meriyet mevkime kanan 
pasta mukavelesi bu fili tatbikattan birini feJkil eder. Reisi bulundu
ğum hükıimet bu mukaveleyi imza ltrsatına erdiiüıden dolayi hen 
duini balıtiyar sayar. Bahsettiğim ameli neticelerden biri de tiitiiıt 
hakkında propaganda yapmak için lstanbul'da bir ofİs tqkil edilme
si ve bu hıuusta Türkiye, Yıınanistan ve Bulgaristan arasında bir an
lapna yapılmıf olmcuıdır." 

M. Çaldaris sözüne fU suretle de11am etmİftİr ı 
"Selônik'te toplanacak dördüncü Balkan konlerarÜına iftirôlı 

edecek Balkan memleketlerinin saygı değer mümenillerini kenıli to~ 
raklarında misafir etmek uesileain i elde etmir olmcuı Y ananistan içiıı 
bir bahtiyarlı k sayanm. Biz bu konferamut göreceği İfleri lôyık ol
duğu dikkat ue ehemmiyetle takip edeceğiz. HülıUmet bu mak.atbı. 
bu konferansa hasuai bir müf'lhit gönderecektir. 

HükUmetin görür ve düfünüşlerini 1imJi meclue bildiremem. 
Çünki milletler arcuında mükôlem eler hDlll Jeuam etmektedir. Bu,.. 
dan başka bu görür ve düfüniifler haklnnda Yunan lıükômetile di
ğer hük(pnetler arasında - yuhan da anJr.ğun meHleler istisna edile
cek olur•a - henüz herhangi bir temcu da haııl olmllf değildir. 

"Bununla beraber bu dördüncü Balkan konlert11111tnın her taral
tan sarf edilen banca cuil gayretler İn meVZllll olan sulha kavuetlentlir
me ülküsüne ulaşmak için bugüne değin yorulmak bilmez; ue •aflam 
adımlarla yürünen yolda ilerlemesini, Yunan lıükümeti namına dil&
rim. Bu eserin muvallakiyetle hafa rdması için Yunan meclisinin de hlJ 
kômetin bu temennilerine iftirak edeceğinden eminim." 

M. Çaldaris'in ba •özleri bütün mebuslar ile dinleyiciler tarahn-
da.n çok şiddetli surette alkışlanmıştır. · 

Kütahganın kurtuluş gıldönümü 
KUTAHYA, 1. A. A. - Kütalıyanın kurtalllJUmuı "ldiJnlfmll 

olan bir eylül emsalsiz tezahürat ., e seuin'1• kııtlalaıulı. 

M. Roosevelt geziniyor j Cinayet siyasi görülmiyoı 
POUG KEEPSI, 1. A. A. - M. ı eylUI So'7-. (H.._i) - P&f" 

Roosevelt hafta sonu münasebetiy- makh belediye reb~ Porflofua 1rat!f 
le bir deniz gezintisi yapmak için h~da tahldlıat ıkmal edilmifti. . . . . T ahkilı:at netice.1 Tra"71\ tetkflarm• 
V at~n~ton, ıstikametinde hareket bu İfh! ali.k.aaı oldujunu ıı~:ror-
etmiftir. Pnrfirof, kendi aiyut n tahal cllt-

M. Johnson kömür sanayii kanu manlarmm kurbanı o!muttur. a.... 
nunun tatbikah sahasmda elde· &- ,.et ai1'a•İ deiil, pbıi mabl:rettedir_ 
dilen terakkiler baklanda M. 
Roosvelt'e hareketinden eYVel ma 
lilmat vermittir. 

VASINGTON, 1. A. A. - Bat
müddei umumi, dün akfllm söyle
diği bir nutukta , Rooıevelt'in kal 
kmma. programının hiç bir suretle 
Amerika te,kili.tı esasiye kanunu
na muhalif olmadığım kaydede
rek demittir ki : 

Meccani tahsil 
AYDIN, (Milliyet) - Cümhıari

yet halk fırkası geçen 1ene lise
lerde üç talebe okutmuflu. Bu se
ne yedi talebe d•ha seçilmit Ye oa 
talebenin liselerde okutulması ka
rarlqbnlmıtbr. 

Bizimle ticaret muahedesi olan mem

- Ne iktidar mevkiini ıasbet
mek ve ne de icra kuVYeti yerine 
kaim olmak mevzuu babi• değil
dir. 

Bunlardan ba9ka, kaza, nahQ-e 
ve köy ilk mekteplerinden en eJİ 
derecede çikan bir kaç efeadinill 
de Aydın orta mektebinde fub 
ve Halken hesabına o1aıtu1.._ 
kararlafbnlmqtır. leketler için yeni tarife tatbik edileceği ·=========================-===== 

içİll resimde de istisnai vaziyette buluna ==-------_,.,......., ... ,... __ ...,...,=..,.-----------
Seyfi B. 

Bir kaç gÜndenberi giimriiklerde ye 
ni bir takım tayinler, tebeddüller ve be 
cayişler olmaktadır. 

lstanbul Gümrükleri hqmüdürlüğü 
dahilindeki bir çok memurlar cenup ve 
!ark, bir kıımı da Karadeniz gümrükle
rine tayin edilmiılerdir. 

Bu m.eınurlar daha ziyade muayene, 
manifesto memurlan ve ki.tipleridir. 

Aldığımız malümata göre, lstanbul 
gümrüklerinde 130 kadar memur tebdil 
ve becayiş edilmektedi,ı: 

Diğel' taı·aftan veıilen malumata ııö
re. gümrüklerde yeni bir tadilatrn tat
biki için hazırlıklar ikmal edilmek üze· 
redir. 

Diğer taraftan gümrük ve inhisarlar 
:Vekil eti memleketin şark kıommda iktı 
eadi ihtiyaçlara göre gümrük teşkilatı 
yapmıı ve mahalline tebliğ-atta bulı.ın
mvştur. 

Tebliğata göre Rus ·ıe Iran huduU:ı-

caldardır. 

riyle Irak hududundaki gümrüklerin 
merkezi olan Kızılvize merkez müdürlü 
ğü lağvedilerek yerine Yanda bir mü
dürlük teşkil edilmittir 

Bütün Iran hududundaki gümrükler 
bu müdürlüğe bağlanmıştır. 

l':"'k hudu d~ındaki gümrükler, cenup 
ta Cizrede yem teıkil edilen müdürlüğe 
bağlanmıştır. 

Mevsuk maliimata göre her iki mü .. 
diirlüğe o havali halkının İhtiyaçlanna 
uyğun kontenjanla ithalat yapmak husu 
sunda salahiyet verilmesi mukarerrdir 

Rusya ile kara budutlanm1Z1 teskil 
eden geni~ mıntakadaki gümrükler ld
milen Karttaki merkez müdürlüğüne 
bağlanmııtır. 

Kars viliyetinin işarı Üzerine Kars 
gümrüğü merkez müdürüne Vekaletçe 
işten el çektiı·ilmiştir. Urfa gümrük b~ş 
müdürü Süleyman Vasfi Beye d.- isten 
et çektirihniş, evrak Şurayı devlete· ve. 
rilmiştit·. 

!•Jısulı misafirlerimizin Ankara istasyonunda muh.ıbirimiıı tarafındaı 
alınan n~::imleri 

lllllAmllll 

DİL ANKETiMiZ 
Birbirine yakın manalı sözlere karşıhk arıyoruz 
"Milliyet'', dil iberine açtıiı hu .. ui anlrett. eıı ai,..de fil ana düP,ncey 

klavuz edinmittir: Biribirine yakm manalı olan .özleri ara1-daki me a 
yırdnnları bozmadan kaqdayabi.!ecek öz türkçe .özler aramak. •• 

Dördüncü liate olarak fU sözleri ortaya atıyoruz: 
I - HUY, 2 -SECiYE, 3 -MiZAÇ, 4 - MEŞREP, 5- TABiAT 
6 - HULK, 7 - ŞIYME, 8 - CIBILLET, 9 - TIYNET 
10 - MEZiYET. 

Görülüyor iri bu ıözler biribirine yakm manalara eelmekle beraber, kul· 
lant§ta aralarında incelik ayrıhklar da •ardır. 

Fransızcada bunlara azçok karııl ık olabı.len tözler de ıunla.rdır: 
1-QUALITE,2-CARACTERE, 3 - NATURE, 4-TEMPE 
RAMENT. 

Dilimizde 10 türlü sözle anlatılan bu 4 sözün manalarını tastamam kar§• · 
layabilecek öz türkçe söz bulanların bulutlarını gazetemizd- ve okurlan· 
mızdan esirgemiyeceklerine güveniyoruz. 

Cevaplar gazetemizde anket memurluğuna gönderilmelidir. 
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Kendi aramızda 
Geçen haftalar içinde lstanbula 

uğrayan bir Fransız muharriri bu
Jada iti az, ağzı kalabalık bazı mes 
lekt-.larla edebiyat ve inkılap mev 
•warı üzerine görütmü9, bunlar
'dan biri demit ki: 

- içtimai inkılap henüz sun'i ve 
phirtdir. İçimize hulQI etmemittir. 
Mesela kadınlarımız kafesten ve 
peçeden kurtulmuılardır. Fakat 
ruban henüz dünkü hayatin esiri
dirler.,, 

Fransız muharriri bu seyahate 
alt intibalannı netretti~ zaman bu 
mütalealar meydana çıkb ve bir 
kaç meslektat arasında uzun bir 
münakafaya sebebiyet verdi. 

İki yıl evvel İsviçrede idim. Ba
ıu münevverler bana iııkılabm 
memleketteki tesirlerini sordular. 

- Kadınlarınız haremden çıkb 
far. Fakat medeni muaterete inti
bak edebildiler mi? 

-·- Bizim medeni kanunu aldınız. 
Fakat halk seviyesi bazı Avrupa 
cemiyetleri için bile hafif gelen bu 
kanunu hazmedecek kadar kuvvet
lendi mi? 

Bu sualler samimi idi ve ayni sa
mimiyetle cevap vermek lazımdı. 

Yedi asır mecelle ahkamı ile 
hallihamur olmut bir cemiyetin 
derhal en yüksek bir medeni kanu
na ayak uydurması mütküldür. Yıl
larca kafeı arkasında nebati bir 
hayat ııeçiren mahlukun bir anda 
günetle, açık havaya alıtması tabi
at konunlarma aykırıdır. Fakat. 
hanııi iııkılap Aspirin ııibi yirmi 
dakikada tesirini göstermittir. 

Ne Koca Petro, ne de Napolyon 
kurdukları nizamların feyizli seme
resini derhal idrak edememitler
dir. 

lııkılapta müshil tesiri beklemek 
sülünç bir iddia olur. Fakat iııkı
)ipta maksat acil bir tifa deiil ti
falı bir ııayedir. 

Biz bunu kendi araınızda takdir 
etleriz. Fakat barice kartı vazife
miz tecezzi kabul etmiyen inkılap 
lıamlelerinin sekiz on yıl içinde 
Türkiyede yeni bir alem yarattığı
ııı aleme anlatmakbr. 

Bana tevcih edilen suale ben de 
böyle umumi çerçeve içinde muka
bele ettim. Bundan batka 9ey de 
7apmıya milli gururum müsaade e
demezdi. 

Buııün bütün medeni tetekküller 
iktisadi mücadele içinde eğri ve 
doğru bir çok mühim nizamlar ve 
kanunlarla siy ve ameli tahdit edi-
7or, gümrükleri mürakabe ediyor, 
alıtveriti kontrol altına alıyorlar. 
.bu cemiyetlere mensup her hangi 
bir münevvere: 

- Döviz için bir kanun yaptınız. 
Nasıl, bari faydası oluyor mu? 

Diye sorarsanız mesele aksine 
dahi olsa alacağınız cevap müspet
tir. 

Binaenaleyh cemiyet içinde sivril 
mit fertlerin de milli davalarda da
ima müspet cephe almalan, samimi 
olmıya çalıtmalarından daha sami
midir. 

Kendi aramızda hayatımızın iyi 
veya fena taraflarını istediğimiz 
gibi münakata edebiliriz. Fakat 
yabancılar arasında menfi ruh ve 
ve dütüncelere yer vermemek li
zımdır. 

Burhan CAHIT 
-•111ıın-•--..uıı-anıııu111111111111nu11ııııuunuııııu• 

1 BORSA 1 
(11 Bankeımdan alman cetTelclir) 

31 AÖUSTOS 1933 
Alı ı a m Flatları 

Iotilırular Tüvil&t 
lıtilcraz daJJJi 96,50 Elektrik 
1933 lsti.lıı:ruı 95.- Tramft7 
Şark D. 7olları 2,90 Tbol 
D. Mırt'ahhidei 54,40 Rlbbm 
CUmrlJJer 3,211 Anadolu 1 
S.7dl .. aı.ı 5,80 
llafdat lo.21 • ili 
T, a•k_.,.• 10 Mü:mu&il 

l!.SHAM 
lı B....ıa..ı Na· T.Jefoa 
Ma 9.IO Bomoati 
., " Haalllae 9M Tıtrlc•ı 

..!! ,. lılı ... ıa lOI Çimenlo 
;Tram••J 48,50 ittihat day. 
Aaadolu Hiıı• 27,55 Ş.rk day .. 
llojl 3,35 Baba 
.... lıoul7e 11,18 Şan ...... 

ÇIK FIATLARI 

P.ariı 1205 Prai 
Loadra 878 Viyana 
Nl7orlr: e7.121i Madrit 
Briikoel 3.3831 Beri O. 
Mllano 8,95 Zloti 
Atla& e:l.23 Peıt• 

C.ene 2.4432 Belarat 
Sof:ya 68.90 Bükreı 

A.mıt~am 1.17.20 Moıko•a 

NUKUT {Satrt) 
ıc-

20 f. Fraaanı 1e7 1 Silie1 A• 
1 lıterlin 682 1 Pueta 
1 Dolar 14&50 1 Muk 

20 Liret 220 1 Zelotl 
20 f ......... 114 IO Lq 
20 Drahmi 24 20 Dinar 
20 L lı,.jçre sı8 1 ÇernoT~ 
20 Leva 25.50 1 Altın 
21 Kur. Çek ı 18 1 1'.fecidiye 
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Ticaret eşyası 
Boşaltma ve yüklehne 
tamamen şirkete geçti 

Dahili ticaret eıya11nın yükletilme 
Ye botaltılma11 iti dünden itibaren mün 
basıran Liman ıirketine intikal ebniıtir. 
Türk limanlarından qya getiren vapru
larla limana gelen qyarun botaJması, 
gerek vapurlara ve gerek ihracat için 
qya yüklenmeai dünden itibaren Liman 
ıirketi tarahndan yapılmağa baılamıı· 
br. 

Liman tirketi bu iı için aynca terti
bat alnuttır. 

OlçUler nizamnamesi 
Olçüler kanununun tatbiki için tan

zim olunan "ölçüler nizamnamesinin» 
m«iyete komnaaı İcra vekilleri heyetin 
ce kabul olunmuştur. 

Çay ithalatı 
Çay tacirleri. lkb&at Vekaletine mü 

racaatle çay ithalat ticaretinin bir el
den idare edilmesinden tikayet etmiı
Jerdir lkbaat Vekaleti ithalat hakkını 
henüz° bir müesıeıeye vennemiftir. Çay 
tacirleri, Türk ihracat eıyası mukabilin 
de, çay getireceklerine dair lkb&at Ve
lriletine teminat nrmiılerdir. 

Avrupada bulunan lktıoat Vekili Ce 
ili Beyin memleketimize dönüıünden 
sonra, mesele etrahnda kati lıir karar 
ver:ilecektir. 

Sovyetlerle ticaretimiz 
Sovyet Rnıyanm Türkiyeye ol.arı it

halatı azalmaktadır. istatistiklere naza
ran, Sovyet Ruıya, 932 ıenesinin yedi 
aymda Sovyet ithalatı 2 milyon 169 bin 
liralık mal göndenniıti. 

933 senesinin yedi ayında Sovyet it
hali.tı 2 milyon 28 bin liraya inmiıtir. 
Türkiyenin Sovyet Rusyaya olan ihra
catı geçen seneden farkıızdır. 

Sovyet Ruıyasının bize ithalatmın a 
aalmasmdaki sebeplerden biri de ı""er 
dir Bir ıeneden fazla bir :zamandanberi 
SoVyetler Türkiyeye ıeker göndermi
yorlar Halbuki bir kaç sene enel. piya 
saclaki tekerlerin üçte biri SoyYet teker 
)eriydi. Sovyetlerin 931 aenesindelô te
ker istilıoali.tı azalmııtır. SoTyet fabri
kaları ihracata ayırdıldan fei<eri de lra 
na gllndennitlerdir. 

Buğday ihracatımız 
Bu seneki buğday istihsalatmuzm 

3 milyon tonu bulacağına dair ol.arı !ah 
minler kunetleniyor. Alman haberlere 
göre cenup Tiliyetlerinden, Suriye, Fi
listin, Mısıra olan arpa ihracatı artınak 
tadır Bilhassa Filistin piyaıaımda Ada 
na b,;ğclaylan sürwiiyor. 

Evvelce Filistin, Suriye pazarlanua, 
Avusturalya buğdaylan hakimdi. Tür
kiye buğdaylan, A vusturalya malların
dan daha ucuz satılmaktadır, 

Ucuzluktan bqka ıriiriimü temin e
den en mühim bir sebep, Tiirldye ııert 
buğıchıylannın A vuıturalya buğdayları
na nlabetle daha nefis oluıudur. 

Diğer taraftan Telrirdağınclan Yuna
nistana buğday satılmaktadır. Fakat bu 
sabılar ehemmiyetli miktarlar üzerinde 
cereyan etmiyor. 

Yapılan tahminlere göre, ba seneki 
buğday ihracatımız bir milyon tonu bu
lacaktır. 

Tutun ihracatımız 
Bu senenin yedi ayma dair yapılan 

istatistiklere göre, tütün ihracatımız ge 
çen ıeneye nazaran farlnızdır. Geçen se 
nenin yedi ayında 12 milyon küsur kilo 
tütün sahlmı§, bu yiiııden memleketimi 
ze 11 milyon 844 bin lira ginniıti. Bu 
senenin yedi ayında memleketimize ııi· 
ren paranın yekUnu, 10 milyon 538 bin 
liradır. 

Arpa fiatları 
Son günlerde arpa fiatleri dütmüı

tür. Söylendiğine göre, takas ile Avru
pa malı getirmek suretiyle, mühim mik
tarda arpa ihraç ediliyordu. 

Son günlerde bu ihracat durduğun
dan fiatler düımüıtür. 

Harp yerine .• 
-o--

500 İngiliz askeri elleri
mizi sıkmağa geliyor 

lngiliz imparator1uk ordusuna men
sup olup ta Çanakkalede harp etmiş 
500 lngiliz aıkeri 1934 seneıi ilk baha
nnda Çanakkaleyi ziyaret edecek, ayni 
cephede harp ebnit 500 Türk zabit ve 
neferleri tarafından kartılanasaktır. ln
giliz ziyaretçiler Aznak koyunda karaya 
çıkacaklar ve tıpkı bir harp hareketi ya 
par gibi önlerindeki tepeye tırmanacak
lardır. Karşılayıcı Türle askerleri, lqi
liz misafirlerini tepede bekliyecekler i
ki tarafın karşılaşması tam ~e samimi 
hir musafaha ıekil -ve suretinde olacak
br. Bu suretle de takriben yirmi sene 
evvel harben varmak istedikleri tepeye 
lngilizler sulhan ~ıkmıı olacaklardır. 

Bu ziyaret ve lngilizlerin buna ver
dikleri isim mucibince cŞovalye tevafı», 
üç sene evvel tehrimizi ziyaret eden A
miral Sir Fredr:ik Fild kumandasındaki 
lngiliı donanması lıtanbula gelmek üze 
re Çanakkaleden geçerken aklına gel
miı; bilahare lngiliz kara ve deniz bat 
kumandanlıklanna bilılinniı; lngiliz or
dusu Başkumandanı Marqal Hamilton 
ve deniz kuvvetleri Baılı.u.-ndanı Ami 
ral Sir Roce Keys bu fikri muvafık bul 
muı, tasavvur etrafında iılenmiı, Lon
dradaki sefaretimizle anlatılarak muta
bakat haaıl olmuttur. Bu projeye, ayn
ca, lngiliz ve Türk Hariciye ve Milli 
Müdafaa nezaretleri de muzaharetlerini 
bildirmiılerdir. 

lngiliz ziyaretçi ve miaafirler Çanak 
kaleden !stanbula gelecekler, burada 

arlak bi etl acakl 

Yol parası 
Vermiyenlerin çalışhrılmak 
üzere listeleri çıkanlıyor 

Yol parau takıitleri zamanı geç
tiği halde henüz bir çok kimseler 
borçlannı vermemitlerdir. Belediye 
ıubelere bir tamim göndererek yol 
paraıı vermiyenlerin liıtelerinin çı· 
kartılmaunı ve bunlardan paralarını 
veremiyecek vaziyetle olanların der
hal yola aevkedilmelerini bi!dirmiı
tir. 

On aylık belediye faaliyeti 
Belediye istatistik müdürlüğü cüm

huriyetin ilanından bugüne kadar 
belediye faaliyeti ve yaptığı işlere da
ir reaim]i bir kitap hazırlamaktadır. 
Eaer 29 teırinievvelde neıredilecek
tir. 

Otomobiller muayene edilecek 
Belediye ıehrimizdeki bütün oto

mobilleri fenni bir muayeneden ge
çirmeğe karar vermiıtir. 

Her semtin otomobilleri için m..u .. 
ayyen yerler teabit edilmiıtir. Fenni 
muayeneler bir hafta sürecektir. Bu 
bir hafta sonunda lazım gelen ıartla
n haiz bulunmadığı görülen otomo
biller iılemekten menedilecektlr. 

Sinemalar teftiş edilecek 
Şehrimizde mevcut bulun-? bü

tün sinemalar tetkik editecekbr. 
Şimdiye kadar yapılan tetkikat ne

ticesinde mevcut sinemalardan ba· 
zılannın evvelce Heyeti Vekilece ta
yin edilen yangından koruma talimat
namesine uygun olmadıklan anlll§ıl
mıftır. Bu miqahede kal'Jllında bele
diye sinema binalannda yaııgmlara 
kal'Jı tertibat alınmasını, yangın vu
lruunda halkın ainema.lan kolayca 
Ye rahatça botaltabilecek meth~ller 
infumı temin edecek, bu tadilatı 
yapmıyan sinemalar kapatılacaktır. 

imar pllnları 
lstanbulun müstakbel imar planı 

müsabakasına lttlrak etmek üzere 
ıehrlmize gelınlt olan Fran11z müte
basaır.lanndan profeaör Agacbe'den 
belediyeye bir mektup ııelmlttir. 

M. Agache, bu mektnbunda tehir 
haldmıda hazırladığı imar projeaile 
raporunu tqrlnlevvel içinde fstan
bula göndereceğini bildirmiıtir. 

latanbvla gelmesini tehir etmelıi 
zaruretinde olduğunu eVYelce bildi
ren diğer Fraıuız ıehircilik mütehas-
1111 M. Proateden henüz yeni bir ha
ber gelmemiıtir. Bazı zevat, lstanbul 
imar pllııuım bir an evvel ba:ı:ırlan
maaı için M. Prostenin celbinden vaz
geçilmesi fikrinde lae de belediye bu 
fikri dofru buhnaınaktadır. M. Pros
te ılbi beynelmilel töhreti haiz bir 
tehircinln müsabakaya ittirak etme
meai doğru görülmemektedir. Şayet 
müteha.111a, uzun müddet daha latan
bula gelemiyeceğini yeni bir mektup
la bildirirae o zaman müıabaka §İm· 
diye kadar aehrimize gelen Alman 
Her Ergüz, Fransız M. Agache ve 
Fransız M. Lamberte ara11nda yapı
lacaktır. 

Meerlff• 

Orta tedrisat --Kadro tamamlandı, mual-
limler vazif~ye başladılar 

Orta tedriu.t kadroları tamam. 

lanmqtır. Yeni tayin edilen bütün 
muallimler vazifeler:ine b&§lamıılar
dır. Bugünden itibaren liae ve arta 
mekteplerde bakalorya Ye ikmal im
tihanları b&§lamaktadır. lmtibanlan 
yeni hocalar yapacaklardır. Yeni ta
yin olunan hocalardan bir kısmının 
iıimJerini dün neıretmiıtik. Buııün 
de bir kısım tayinll!ri daha neıredi
yoruz: 

Yeni kadrolara n •'aran sabık 
Darülfünun müderrislerinden Meh
met Behçet Bey Kadıköy liaeai coğ
rafya hocalığına tayin edilmiıtir. 

Kadıköy liseai riyaziye muallim
lerinden Esrar Bey Kabataı lisesi ri
yaziye hocalığına, Kadıköy liaesi ta
rih hocası Mehmet Ali Şevki Bey ye
ni teıkil edilen Vefa liaesi tarih ho
calığına, Kadıköy liseai muallimlerin
den Mehmet Ali Nasfet Bey Kandil
li kız liseai riyaziye hocalığına, tarih 
muallimi Rll§o( Bey Eyüp orta mek
tebi tarih hocalığına, reıim hocası Eli 
rem Bey Gelenbevi orta mektebi re
sim hoca lığma, Kadıköy liıeai musi
ki muaUimi Ali Bey DaTutpqa orta 
mektebi musiki bocalığma tayin edil
mişlerdir. 

Ressam Şeref Bey Kadıköy liaesi 
resim bocalıliına. Şehir bandoııu tefi 
Hulôai Bey Kadıköy lisesi musiki bo
calığma tayin edilmiılerdir. 

Vekilet meclisi inzibat karan ile 
lıtanbuldan Anadoluya gönderilen 
üç liae mualliminin isimleri alakadar
larca mektum tutulmaktadır. 

Üniversitede kayıt ve kabul 
Onivertiae fakültelerinde yeni ta

lebe kayıt ve kabulüne eylı'.ilün seki
zinden itibaren baılanacakhr. Yeni 
vaziye_1te kayıt ve kabul ıartlan de
ğiımemiıtir. Fakültelere eski ter•İt
le talebe kabul edilmektedir. 

Sanatlar mektebinde tamirat 
lstanbul Sanatlar mektebi çalısı ve 

dahili aksamında, geçen ıene bazı tadi
lat yapılmıı, mektep kısmen ı..mir edil 
mi1tir. 

Bu sene de mütebaki ktsmın1n tamjri 
i~in _al~ı bin lira sarfedilmeıine karar ve 

Bu da bizim gezintimiz .. ....... ' 
Filurya açıkları, Heybeli ve nihayet 

güzel Boğaziçi .• 
Mürekkebi az mı geldi? - Tereciye tere.. - Kedi 

ciyere bakar gibi.. - Ağustosta suya girdik! -
Birinci tabı, ikinci tabı .. - Atlamağa niyetim yok .. 

latanbul Matbuat Cemiyetinin va
pur gezintisi, matbuat itÇiJerine, le· 

nede bir gün olauıı kendi hesaplanna 
gezip eğlenmek fıraabnı verir. 

Bu seferki gezinti de çok parlak 
değilae de, oldukça eğlenceli oldu. 
Saat iki buçuğa gelmeden vapur dol
muıtu. Fakat üç oldu, Üç buçuk ol
d.,, dört oldu. Hala yerinde sayıyo
ruz. Sanki köprüye mıblanmııız. A
rada bir pervane İ§J.İyor, makine tıkır
dıyor, düdük ötüyor. Hatta, §Öyle yan· 
dan bir parça açılır gibi oluyoruz. 
Sonra gene rampa!. • • Bu hareketaiz 
likten içi sıkıJanlar var. Birisi, sabır· 
sızlıkla:: 

- Peki -'\illa, neye kalkmıyoruz? 
diye sordu. 

O teki ceyap verdi: 
- Vapurun hareketi az ııe.lmit- •• 

Aruıra, biz de yazı yazarken lturınn 
kalemin ucu kınlmca, yahut mürek
kep bitince böyle ansızın dunnaz mı
yız? 

Müvezziler, aramızda mekik doku
yorlar: 

- Akf'UI' var, Sonposta var! •. 
- Haber, çıktı. • Haber. • Habe-

rim yok. . diyen! .• 
Elindeki g.'!Zeteyi burnnmuza solıa

cakmıt gibi uzabyordu: 
- Oilum, dedim, hadi itine. . Biz 

onlardan kaçtık ta buraya ııeldik. , 

Y annndaki sordu: 
- Bu ne satıyor kuzum? 
Güldüm: 
- Tereciye tere sabyorl 
Vapur, saat dörde doiru nihayet a

çıldı. Vapurla beraber biz de açıldık. 
Bu arada açılıp saçılanlar da oldu. 

Kadıköy lakeleainden sonra, yapu
run kıç tarafında bir hareket oldu •• 
Meğer filomuzu eelimlıyac;akmıflJI. 
Bizim bayrak, inip çıkarken, Zafer 
torpitomuzdan da bir !alımı i§ll"'tler
le bizi selamladılar. 

Çe'l'ik deniz ukerlerimis torpito
nuıı~tesine disllndflerdi. lc;lerin
de mendil aallıyanlar da Yardı. R.,._ 
sam Ratip Tabirin eaki deniscllilı: gay 
ret! uyanmıf olacaktı. 

Kollarile çapraalama bazı hareket
ler yaptıktan sonra: 

- lıte, dedi. buna denizci dilinde 
"merhaba,, derler. 

Ve bu merhabalar, torpito ile bizim 
yapur arasmda epeyce devam etti. 

Elimizdeki programa göre bundan 
som-a, Fluryaya gideceQz. Amv>a, va
purdan çıkmak yok. . Kedi ciğere ba
kar gibi uzaktan bakıp dönecefi:ı:. 

Biriai sordu: 
- Neden Fluryaya yanafllllldıkl.

Belki içimizde denize ıirecekler bu
lunurdu! 

Otekl, etrafımızda fimdiden kafa. 
lan tutan bazı misafirleri göatererekı 

- Denize girecekler bU!unurdu 
belki. . . Fakat girdikten sonra çıkmı
yanlar da olurdu. Böyle teyemmüm et 
mek daha lyil 

Fluryadan sonra, hadi bôr dümen 
kını daha. • • Bu sefer, doğru Ada
lar .• 

Aktam karanhiı çökerken Heybe
liye geldik. Burada iki saat kalacak
tık. latekli olanlar Sadık Beyin o ca
nım plajına gidecek, banyo alacak, 
gazinoda oturacak, sonra dönecekler
di. Fakat iskelede, yanm aaatten faz
la kalanuyacağmıızı öğrenince hepi
mizde hoıafın yağı buz keati. 

Ancak, iıkeleye çıkıp sahilde bir 
kaç dakika dolll§acak vaktimlz var. 

Bu kısacık fırsattan yanm yamalak 
iatifade edebildik. Vapurda, nevale
leri bitenler, Heybelide ekaiklerini 
tamamlıyorlar. Müskirat satan do:ik
kanlarda ahıver:iı faaliyeti fazla: : 

- Sizde teY rakısı Tar mı? 

- Hayır ••• 
- Ya ıey •• rakıaı? 
- O da yok, vardı, kalmadı. , 
- Peki ne yapacağız? 
- Şey rakıaı vereyim size .. 
- Aman iate- o çarpar! 
.::._ Sen ne aldm? 
- Biraz balıkyuınurtaar, biraz aa

)am. • • Bir parça ela peynir! 

- Ala. . Bende de kaYUD var! 
Vapur düdüğünü öttürdü. t.lıele üa 

tünde iki ga:ı:eteci konuıuyor: 

- Atlasana. • cannn .. 
- Yok. • Azizim, benim atlamıya 

niyetim yok 1. • V apnra bin dersen an 
lanm! 

Henüz neteler kı ammı bulmadı. 
Bu neşe, denilen ıey de misafir gilıi 
clir. Ummadığm zamanda gelir ve ar
tık kovsan da gitmez. 

Benim bütün ümidim Boğazda .. Bir 
kere Boğaziçine açılırsak aanıyorum 
ki bu sünepelik üzerimizden kalka
cak. . Marmaranın havaY-, bu sıcak &· 

ğuatos akıamında, insana uyku geti
rici bir iliç gibi tesir ediyor. 

Saat dokuzda köprünün yolunu tut
tuk. 1 !erinin batından ayrılamıyan 

arkadaılan alıp tekrar açılacağız. 
Köprüde hava bozdu. Arkadaılar 

aırsıklam, Ü§Üyerek vapura girdiler. 
Birisi, uzaktan yapurdakilere ııesle
niyor: 

- Aiustoala suya girdik, balta kes 
mez buz oldu! 

Güliifüyorlar: 
- Teklif edelim de Matbuat Ce

miyeti, senelik gezintisini kanunlar
da yapaın! O zaman biç olmazoa pal
tolar sırtımızda geliriz! 

Tanezrihün bundan sonraki faalı
na ait proııram ıu idi: 

"8.30. • köprüden hareket. • Ve 
gene Suadiye ve Adalar açıklannda 
dolatıldıktan sonra, Boğaziçine gidi
lecek, Tarabya iakeleaine yana§ıla
cak, ve bir buçuk saat tevakkuf edile
cek, saat 11.30 da hareketle Bebek, 
Beylerbeyi. Betiktat. Oıküdar, Kadı
köy ialıelelerine uğrarularak •.• ,. 

Yolda çok geciktiğimiz için Suadi
ye va Adalar açıklannı proııramdan 
açığa çıkardık. Kaldı bir Boğaziçi!. , 

Vapurumuz, bu sefer epeyce yükü
nü tutmu_Jtu. Alt kat kamarada bile 
yer yok. tik vapura niçin gelmediğini 
soranlara nilkteyi aeven arkada,lar
dan biri ceTap yerdi: 

- Matbuat Cemiyeti, tenezzühle
rinde bile ııazeteleri örnek alıyor. 3 
vapunr birinci tabı. • 9.30 poataaı i
kinci tabı- • • Biz ikinci tabı makine
ye verilirken zor yetitebildik ! 

Nihayet islıeleden ayrıldık, ver e
lini Boğaziçi. • • Daha Beılkta11 geç
memiftik ki, hepimize bir dirilik, bir 
canldık .-eıdi. 

Hafif salınbdan rahataı:ı: olan ha
nımlar, birer birer, uzandıkları yer• 
den bll§lannı kaldınyorlar. Sanki bir
den bire ilolim değifti. Marmarada 
küçilk bir yaimur aerpintisine tutuJ
muıtuk. Halbuki Bofaziçinde yıldızlı 
bir gökyüzü bulduk. Ya iıtahnnızın 
anaızın açılmaıına ne dersiniz? Se
petlerde ne var, ne yokaa ortaya dök
tük. Yediklerimizi midemize indirml
yonız da denize abyor gibiyi:ıt. • 
Bir bardak au, bir parça hava, iki pat 
ilcan dohnaamı eritmlye kafi geliyor. 

Iıtabsızhktan ıiki.yet edenler. dok
tor doktor dolatacaklan yerde bir de 
bir Yapura binip Boğaziçini ){ayakla
ra' kadar dolapmlar ! ... 

Saat 1 ı de Tarabya iskelesindey
dik. Sahilde dolatmak istiyenler ne
denae, azdı. Galiba herkes, yerini 
kaptırmaktan korkuyordu. 

Saat 11-30 da tekrar hareket ettik 
ve Boğaz iıkeleleriüe uğrıyarak ikiye 
çeyrek lıala kÖprüye yanll§bk 1 

iskeleye çıkarken yolda Beyoğlnn
dan dönen bir arkadat sordu: 

- Nereleri dolqbnız bakalım? 
Onden sallana sallana gidenleri iJa

ret ettik: 

- Görmüyor muıun? ~andilliyi 
aıyınp Karaaiaca kandil astık! 

M. SALAHADDiN 

Rusyada staj 
25 usta ve muavin 

gönderiliyor 
Sümer Bank, memlekette yeni yapı

lacak fabrikalarda çalıpnak üzere usta 
ve usta mua..üıi yetiıtirmelı: için Rusya
ya yeniden yİnnİ bq genç göndermeığe 
karar venniıtir. 

Bu gençler enelce Bankaya müraca 
at elmİJ olanlar içinden seçilmİftir. 

Gençler Ruayacla fabrikalarda dokuz ay 
ıtaj ııördükleıı sonra avdet edecekler
dir. 

ikinci kafileyi t"§kil e«.n bu gençler 
de bu hafta içinde Rusyaya hareket ede 
celdenlir. 

Sigaralar pahalı 
Fiati yük.ı. ıigaralarm -rfiyab 

azalmaktadır. Lı.biaarlar müdüriyeti 
ıarfiyatı a~k için, bapnüdüri
yetlerin mü!ahazaaını sonnuıtu. 

inhisarlar müdüriyeti, ba:11 ıiga
ralann fiyatlannı indirmeğe karar 
Termiıtir. Bu buıusta tetkikat deYam 
etmektedir. Bu hafta içinde aiııara 
fiyatlannda yapılacak tenzilat llb 
edilecektir. 

Bir vapurun pervanesi 
koptu · 

ltaliko kumpıuıyasına ait ltalyan 
bandıralı Corciyas vapuru dün oalıab sa 
at onda Kızkulesi açıklarmdan geçer
ken pervanesi düıerek durmağa -.:bur 
olmuıtur. 

Kaza üzerine limandan gönderilen 
romorkör ile Corcİyas çekilerek Selimi
ye açıklarına demirlemesi temin eclilmi§ 
tir 

0

Gemi bt!gÜn tamir edilmek üzere ha
vuza çekilecektir. 

3 

Hep Türküz .. 
" Bu camianın içinde ırk 
farkı kabul etmiyoruz., 
Matbuat cemiyetine bir rolı im

zalarla ırönderilen iki tell(Tal: 
Matbuat cemiyetine ilci muhtelif y...-. 

den ve bir çok imzalarla iki teJ,ğ...f 
gelmiştir. Ayni mealde olan bu telini 
!arın bir nüshasını ll§a~ıya alıyonı.z: 

OVACIK, 29. - Cümhuriyet 
ııazeteainin 21 ağustos tarihli nüa
haaından itibaren Denim habrala 
n diye bir tefrika çıkarmakta ol
duğunu ve yazılarda kazalarıııını 
balkma Kürt denilmekte ve bun
ların Türk camiasından hariç bir 
muhit olarak ııöıterilmekte oldu. 
ğunu teessürle ııördük •• 

Atalarımızın aılı nedi tariben 
meydandadır. Hala halkımızın ta
tıdığı atlar ve adetlerimiz Türk 
ırkına mensup olduğumuzu açık
ça ııöstermektedir. Biz Kürt diye 
bir millet tanımıyoruz. Türküz ve 
Türklükle öğünürüz. Bazı gafille
rin deliletile isnat edilmek isteni
len kürtlük unvanını kemali cid
diyetle reddediyoruz. Bu sebeple 
Cümhuriyet gazetesinin netriyatı 
kazamız muhitinde pek ziyade 
teessür uyandırdı. Bu yazıları ya
zan zabn her halde bizi tanımamıı 
ve onun neticesi yazılarındaki bu 
yan119lıkları yapmakta bulunmut 
olduğunu sanıyoruz. Çok yanlıt o 
lan bu hatanın derhal düzeltilme
sini dileriz. 

Ovacık beJedir:;,~;m Fezbat, aza 
lılu.atafa, aza · , Aza Necip, 

Aza Hıdır, Aza Ali. Kilsapdere, Ova. Kal 
man, Deyiımendere, Dagyan, Bab
ca, Nazmiye bekdiye reisi Niyazi 
ihtiyar heyetleri. 

Pollate 

Bakır yerine 
Parayı alarak odun ve 

kömür göndermiş 
Sabıkalılardan Tahir namında bir 

tahıs Malatya bakır tüccarlarından 
Hacı Muhittin efendiye müracaat e
derek kendisine para göiiderdiği tak
dirde ucuz bakır göndereceğinden 
bahiale (205) lira alnuıtır. 

Seyit Tahir de bu paraya muka
bil bir aandıim içine kömür ve odun 
doldurarak sandığı kapatmıı ve Ma
latyada Haci Muhittin efendiye gön
dermiıtir. Haci Muhittin efendi aan• 
dığnı içinden odunlann çıktığını go
rünce zabıtaya müracaat etmiştir. Se.. 
yit Tahir yakalanmııtır. 

Hırsız çırak 
Kantarcılar civarında Iımail iıminde 

biriıün diildWunda çalııaa lsmail ismin 
deki çırak geçen gün dükkinda çekme
cenin üstünde bulunan yirmi beş lirayı 
atırdıkta 90Dl'a uıtaaını çekmecesini de 
kırmıı Ye bunun içindeki yirmi altı lira 
ile bir tabancayı da alıp savuımuıtur. 

I>ilkkin sahibi lımailin müracaatı ü 
zerine zabıta tahkikata baılamıı ve ne 
ticede lsmailin hırsızlıktan sonra Rize
ye kaçtığı anlatılmıtbr. 

Hırsızın Rizede yakalanıp buraya 
gönderilmesi için oraya yaz.ılmışbr. 

Otunun ateşi 
Balat Hızırçavuı mahallesinin Kül

han sokağında Selinik mübadillerincltn 
Fatma Hanımın evinin üst katmda üt&.i
den atq çıkmış, yanın metre kadar ~er 
yandıktan sonra ııöndürülmüıtür. 

Manitacılık 
Kasonpaşada Kömürcü Alinin mani

tacılık suretiyle parasını almağa te~eb
lıüs eden aabıkalı Mehmet ve arkadaşı 
Şükrü yakalanmıştır. 

' Bıçak çekmiş 
Eyipte oturan Manav oğlu Hiş.ime 

Edirnekapıda IHçak çektiği iddia olunan 
Karagiimrük ııakinlerinden seyyar sah· 
cı Rifat oğlu Niyazı yakalanmıt, bıçak 
elinden almmııtır. 

euııe şaki olur mu? 
Bebelrte dere boyunda 28 numaralı 

tavukçu Asnnm yanında oturan Hasan
la yine Belıekte hamallık eden Şerif e
lindeki baçakla taka ederken Hasanı 
karnından hafifçe Yaralıumttır. 

Pencereden girmek istiyen hırsıı 
Bey;.t:u merkezinde müst..ııdem be 

lecliye · s memurlarmclan Yaver Efen 
diDin y aldeiirineniaclelııi m.e sabdı•lı 
hırsızlardan Melırnet pmıceeden ııirer-
1.en, refikumın 117anmuı ü-tne kaç
mak iıı-it iae de y•kaJa,.ınıtır. 

Sarhoşun yaptığı 
Y ağkapanında 49 nıın.ralı diikkinde 

Kahveci Mehmet uyurken, camlann kı
nldıims ... ,..... .. hemen kalkarak•dlfll-
n çıkıp lıaktıiı QmaJI Ahmet ee:...ı:.;ı 
minele bir pltsm aariıcıt cılaralı 
indirdifini ııöo ittiio-. !luhot nlıalan
mııtır. j 

Hamile bir· kadın döıUldl 
Şehıwninincle Ne.bahar mahallesin-

• ele eski KaYW'lllllhane mecıre..sinde o
turan Ye bet aylık bimile bulnnan Acliı
let Hanmııı ayni medresede oturan Sa
lıalıat Ye annesi F.- ban_.ar tarafı• 
dan döğülclüiünden tııhlrikat yapılmak
tadır. 

Hırsız 
Karaköy vapur iskelesinde llyasın 

kayığında garson Lı'.itfi Efendiye ait fa
nila, boyuıılıağı, ve gömleği ıaJan Beşik 
taılı sabıkalılardan Haaan oğlu Kemal 
çaldığı eualar ile 
luıJ.ıımııhr, 
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(-,-----~ı _ Fikirler ve insanlar _ 

" ESKİ SAAT [*] 
Bir muharrir için en büyük ıukut 

hiç ıüpheıiz ki kendi yazdığına ken• 
cliainin de ehemmiyet vermemeaidir; 
bunun içindir ki gazetecilik bir çok 
muharrirlere aııl vazifelerini, ellerin· 
den geldii'i kadar ebedi olmaia çalıt
mağı unutturmuıtur. Onla.rı sadece 
ıünün meoeleai ile uiraımai'a, bugün 
uğrunda dünü de yarım da feda et
meğe ahıtırmııtır. Gazeteciyi hor gö
·en, onu edebiyat i.leminin dıımda, 
calemi kullanmaia hakkı olmıyan bir 
•dam sayanlara gÜ!erim; fakat doğ
'USU bazı kimaelerin gazetecilikten 
;efret etmeleri, onu bayağı bir mea· 
ek diye görmeleri yine gazetecilerin 
tabahatidir; çünkü bütün dünya mat 
>uatı günü giinüne çahıan, yazının 
mcak aatıı kıymetini düıünen zaval
. ılarla dolmu§tur. 

Falih Rıfkı'run en büyük meziyeti, 
ıenç yaıta gazeteciliğe ginniı, ıöhre
tini gazetecilikle temin ebnit olmaıı
oa rağmen o sukuttan kurtulabilmit 
>imasıdır. O, yazılarırun günü gününe 
okunup !ıDUtulmasma nza -ııöıtereme• 
di; belki ilk zamanlar parlak bir po
lemikçi olmak ona kafi bir gaye gibi 
görünmüıtür. Fakat bu dali.Iete ka
pılmıısa bile ondan çabuk sıyrıldı.Son 
senelerdeki çalıımau ile sadece iyi bir 
gazeteci olmaktan kurtulup zamanı
mızın en büyük Türk muharrirlerin· 
den biri oldu. 

Eshi Saat'in mukaddimeıinde: 
"1917 de ihtiyardım; 1922 de ilk genq 
liğe kavuıtum., diyor. Doğrusu Falih 
Rıfkı her sene biraz daha ateı bulan, 
gönlünü ve kafasını biraz daha zen• 
ginleıtiren nadir inaanlardandrr. Biz
de herkesin kendiıini ihtiyarlamağa 
baılaıruı, bunun için kendine evelce 
seçmiş olduğu aahada kalmağa mec
b"r sandığı yaıta o yeni bir ıahayı 
denemekten korkmuyor, roman yaz
mağa baflıyor. Yazacağı kitabın ace
mice olacağını bilmesi de onu çekin
dinniyor. Vakıa Roman'da bir ürkek
lik, yaptığı iıten bir nedamet göıteren 
satırlar yok değildi; o kitabın roman 
tarzmda ilk ve ıon yazıaı olduğunu 
ıöylüyordu. Fakat yeni kitabında, 
muharririn öbür e•erJerini kayda mah 
sus sayıfa, Kaynak isminde yeni bir 
roman hazırladığım bildiriyor. Gün
den güne gençleıtifine, dün kendi mi
zacına uygun bulmadığı bir sahaya 
bugün zevkle girmeıinden daha iyi 
bir delil ister mi? 

Eshi Saat'i teıkil eden yazılan top. 
lamış o1ması da yalnız nefsine İti
madını değil, mesleğine olan itibarmı 
gösterir. Bu yazılar Falih Rıfkı'nm 
1917 den bu seneye kadar muhtelif 

gazetelerde çıkan makale ve fıkrala
rının bir kısmıdır. Evet, gündelik ya
zılar· her gün ogünün meselesi ile ik· 
tifa ~den yazılar. Böyle makalelerini 
kitap halinde toplıyabilmek pek az 
gezeteciye nasip olmuıtur. Fakat, 
doğruıu, o yazılan bugün yine alaka, 
hatta heyecaııla okuyabilmemiz yal
ruz Falih Rıfkı'nın ıahıi meziyetin
den değildir. 1917 den 1933 e kadar 
geçirdiğimiz kederli, ııtıraplı, oevinçli 
ıenelerin giindelik meseleleri unutu· 
lacak, unutabileceğimiz ıeyler değil
dir. Bunun için Falih Rıfkı'nın kitabı 
bir araya toplanmı§ muhtelif makale· 
ler değil, tarihimizin ıimdiye kadar 
en hareketli devrinin ruznamesidir. 
Fakat bu bakımdan Falih Rıfkı'ya bir 
sitem etmek kabildir: yazılarının yal
nız bir bmıru alıp öbürlerini bırak
mağa hakkı yoktu; naaıl Maurice 
barr~ı harp zamanında yazdığı ma· 
kaleleri topladı ise Falih Rıfkı da bir 
yerine bet altı cilt çıkarmaktan çekin 
memeli idi. Mamafi kitap, bu hii.li ile 
de, ihtilat tarihiınlzin her giinkü ha
vasını bugÜn hatırlamak, yarın oğren 
mek istiyenler için çok kıymetli bir 
rehberdir. 

Fakat Falih Rıfkı'nın aaıl maksadı 
ortaya bir tarih veoikası koymaktan 
ibaret değildir; o, Roman da dahil son 
kitaplarmın hepıi gibi bunun da aiya
si bir "acte,, olmaaJDı, bu kitabı ile 
de siyaai kanaa ilerini müdafaa ve la· 
mim etmeği iıtiyor. Yazılarının yal· 
ruz bir kıamıru intihap etmeıi belki 
bunun içindir; aldıklarının liaanıru 
değiıtirmeıi iae §Üpheılz bunun için• 

' dir. Liaanı değiıtirmiyecek olaaydı ki
tabın tarih veıikaıı kıymeti elbette 
artacaktı. On altı seneden beri dili
miz, biz farkına varmadan haylı de
ğiıti; bu değitınede Falih Rıfkı da 
en çok ve en hayırlı hizmet etmiş o
lanlardandır . . Onun 1917 deki lisanı 
ile bugünkünün mukayeaeıei herhal
de çok istifadeli olurdu. Fakat bu 
mukayesenin yapılmaaı için muharri .. 
rin muhtelif senelerde yazdıklarından 
nümune diye parçalar hazırlaması İ· 
cap etmez; o malzemeyi bulmak, ya• 
ni gazete ciltlerini kanıtınp en "ı:a
racteriıtique,. parçalan çıkarmak mu 
kayeıeyİ yapacak olanın, yani münek
kidin vazifesidir. Son yİİz aeneden be
ri türkçenin geçirdiği tekamülü gösle· 
recek bir müntehabata ne kadar ihti· 
yacımız var 1 ••• 

(*) - 1 cilt, 632 sayıfa, 150 ku-
ruş. Akşam matbaası. · 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Barik ve hayat ilzerine ıigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için misait ıeraitl havidir 
Merkezi idareıiı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan febirlerde 

Tel: Beyoğlu : 4887 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla talibi çılmu yan Aydın Baş Müdüriyeti bi

nası İnşaatı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin keşifname ve şartname ve projeyi gördük

ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere o/o 7,5 teminatlarıru 
lıamilen 18-9-933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alon Sa
tan Komisyonuna müracaatları. ( 4499) 
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Erzak ve yiyeceklerimizi 
sakladığımız 

yerlerin tehlikeleri 
Bugün bir çok kimseler sıhhatleri 

için gldalannın temiz ve mazarrattan 
iri ve faydalı olmasına ziyadesile dik 
katli bulunmaktadır. Bunun içindir ki 
yiyecek ve içecek §eyleri yapan ve .sa
tanlar onların bu arzularını yerine 
getirmek üzere ekmeği kağıda sarılı, 
sandoviç ve pastırma gibi ıeyleri şef
faf kağıtlar içinde, aütü şİ§ede, biskü
vitleri hava işlemez paketler içinde, 
sucuk ve pitmif etleri muslinler için
de, peynirleri gümüş varaklarda, di
ger bir çok tuzlu balık ve et gibi yağ
lı şeyleri de yağ geçmiyen kutular ve 
kaplar içinde satmaktadırlar. Her 
gün yiyip içtiğimiz ıeylerden daha 
bir çokları bu listeye ilave olunabilir 
ve bunların her biri müıterinin eline 
ve evine girmeden evvel bütün sıhhi 
ıartian tamamile cii.mi olmuş bir hal
de yapılmı§ ve hazırlanmıı olmalan
na dikkatli bulunmak yapaıılarla sa
tanlann en büyük işi ve borcu olmalı
dır. 

Bununla beraber ev kadınlarının 
bazıları bu gıda maddelerinin tozdan, 
pislikten, sinekten korunmasına pek 
dikkatli bıılunurlaraa da diğer bir ta. 
kımlan bu hususa pek ehemmiyet ver 
mez ve aldırmazlar. 

Yiyecekler iki kısma aynbrlar: Bir 
kıaıru kuru, diğeri de bozulan neviden 
olurlar. Herkeain bildiği gibi et, ba
lık. av etleri, kuş, tavuk, süt, pitmiş 
yemekler, meyve ve sebze gibi §eyler 
bozulan neviden olduğu için bunların 
bozulup kokmamasma ziyadeaile dik
kat etmek iıter. Yemeklerin bozul
maıma sebep olan tohumlar havada 
daima mevcut olduğu için ve bunlar 
sovukta tesirıiz sıcakta ise pek çabuk 
teıirleri görüldüğünden aenenin sıcak 
aylannda bu cihete pek dikkatli bu
lunmak lii.zımdır Filhakika muntazam 
aydınlık, havada.-, zemini tat dö§eli, 
duvarılan çini veya hoyalı, mermer 
raflı bir kileri olan ev kadını bir çok 
aıkıntılardan kurtulur ve evin yiyecek 
zahirelerini mükemmel bir halde h1J· 
lundurmıya muvaffak olur. Maatte
eısüf böyle mükemmel bir kiler nadir 
bulunur. Ve ekserisi havasız ve sıcak 
oluyor. Bunun için yiyecek şeyleri te
miz bir halde muhafaza etmek ve bo
zulmaktan korumak huausunda evka
dıru çırpınır durur. Bazan pencereyi 
geni~letmek veya çerçevenin camını 
çıkartmak, hazan sineklerin girmesi
ne mani olacak derecede sıkı ve delik
li tel takmıya mecbur oluyor. Kilerde-
ki rafların tahtalan üzerine porselen 
ve çini döıemekle temizlik işi kolay. 
laıtınlmı§ olur ve kirlendikçe ya§ bir 
bezle ıilinerek temizlenir. Şayet buna 
da imkan basıl olmazsa açık. renkli li
neleum dö,emekle temizlenmesfni ko· 
!ay bi~ hale getirmek mümkün olur. 
iyi havalandırılan bir kiler veya yiye• 
cek.lerin saklanmasına mahsus hethan 
gi kiler haline konmuı bir -Odada hiç 
bir fena koku duyulmamalı. Şayet 
böyle bir koku duyulursa içinde kö
mürtozu bulunan geni§ bir su kabr te
darik etmeli. Y anmıı kömürtozunun 
temizleyici ve kokuku alıcı hassası 
matômdur. Bundan i~tifade etmelidir. 

Sineklerle daimi bir mücadele ha
linde bulunmak, aıhhatimizin korun· 
ması yolunda çok mühim bir iıtir. Bu 
da yalnız kilerde yapılmamalı. Ayni 
zamanda mutfakta, yemek odasında, 
çocukların bulunduğu yerlerde de ya· 
pılmalıdır. Toz, sinek ve diger za
rarlı şeyleri yalnız kilerden temizle
mek için uğra§tP ta sıcaklığı için si .. 
neklerin hücumuna uğnyan mutfakta 
aiit açıkta, şeker, ekmek dilimleri ve 
ıair yenecek şeyler dağınık ve açık 
bir halde bulunursa hiç faydasız ve 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
beyhude olur. Her yemekten aonra 
yiyecekler ortada bırakılmayıp kaldı
rılmalı, sütkabı muslinle dikkatli Ör· 
tülmeli. Maamafih bir kaç damla süt 
veya yemek suyu veya bir kaç ekmek İdaremiz ihtiyacı için pazarlıkla (142) adet birer ve 

(142) adet ikişer kiloluk çelikten mamul ayarlı dirhem satın 
alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 
7 ,5 teminatlarını hamilen 6-9- 933 çarşamba gÜnÜ saat 15 te 
Galatada Alon satnn komisyonuna müracaatları. (4313) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takassız ve bedelleri döv izle ödenmek üzere pazarlıkla 

(200) adet Matbaa yaldız Bobin satın alınacaktır. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et 
mek üzere yüzde 7,5 teminatlarıru hamilen 4-9-933 pazartesi 
günü saat 15 te Galatada Alım, satan komisyonuna müran 
caatları. (4255) 

Milliyet'in edebi romanı: 58 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Bir haber gelmezmola 
Gelinlerden ayladan? (•) 
Gurbet verdirmez, mola; · 
Uzakla.ptun Y aylddan. 

Kınalı gelin .• Gelin .. Gelin! 
Yaylalar serin •• Serin •• Serin. 
Ses gittikçe yavaflıyor, trenin 

aarambıı betik aallantııı gibi geli
yordu. Saatlerdenberi oturduğu hal 
de gene o iç yorgunluğu ile yorul-

('t-) Ayla: Bir köy oyunudur. E
sir almacaya benzer. Genç kızlarla 
delikanlılar beraber oynarlar. 

mutlu. 
Göz kapakları dü9üverdi. 
Dudaklarına bir gülümseme ya· 

yıldı. 

Kartısmda, elinde deyneği, ö
nünde notası ile üstat duruyor ve 
beraber çalıtıyorlardu 

- Sol, la, si, do!!. 
- Sol, la ıi, do! 
- Ağrr ! dooo ! 
- Dooo! 
-Aferin! 

R . f .,, - e, mı a, ıı .. 
- Re, mi ... Fa ...... Si ...... .. 

ufağı dökülmüş kalmışsa sinekleri, bö 
cekleri davet için kafi olduğu gibi ağ
zına kadar taşa taıa dolu ve örtüıüz 
açık şeyler de ayni suretle sineklerin 
hücumuna sebep olur. Evler içinde 
bulunan hayvanlann pisliği ve ağaç 
kaplarda su ve sütün bulunmaaı da 
sineklerin toplanmasına sebebiyet ve
rir. 

Yemekleri temiz ve taze bir halde 
bulundurmak için sineklerin bertaraf 
edilmeıi çok mühim bir meseledir. 
Bunun için arzu edilir ıekilde zahire
sini muhafaza edecek yeri olıruyan 
herhangi bir ev . kadını mihaniki su
rette idare edilen bir müberride ma
li kalmalıdır. Yenecek ıeyleri bozul
maktan korumak için başka uawler 

- Si .... 
- ••.•.•••... Sss 

'f. 'f."' 
-Ah! Bu ne? Bu ne? Bu ne gü

zel! Bu ne mavi! 
-Deniz. 
- Deniz mi? Deniz 1 Deniz! De-

niz ! Su mu bu? 
- Su kııı;ım. 
- Durunca içelim bundan! 
Bir bardak ,iki bardak. bes hel-

ke içelim bundan • , , 
- içilmez o. 
- ? ı ? ! ?!. 
- Tuzludur o. 
- Vi ! Yazık! Niçin tuz lioynıut-

lar ona! Yazık! Vi! Yazık! Böyle 
güzel suya tuz katılır mı hiç? 

Köae dayı gülerek: 
- içindeki balıklar kokmasın 

diye! 
- Bizim Kılıçlar çayında da, Yoz 

DALGINLIK 
Sedat ıabah kahvaltısıru ederken 

kapı çalındı. Postacı bir mektup g~
tirdi. İstanbula giden karısından hır 
mektup. . Açıp okumak için isticale 
bile lüzum görmedi. Sofranın kena
rına bıraktı. Kahvaltısına devam et
ti. 

Hala kafası ağrıyordu. Karısı la· 
tanbula gittikten sonra Sedat ta sanki 
tatile kavu§mU§ gibi, muvakkat be
kar.lığını bir evvelki gece bol içk>Ier 
ve kadınlarla tesit etmişti. Altı sene· 
denberi evli idiler. Sedat lzmirde bir 
ticaret evinde çalışıyordu. işler biraz 
sıkı§ıktı. Kansına lstanbula kadar re
fakat etmesine imkan yoktu. 

Gerçi bu hayat değişikliği bidayet·· 
te Sedadı saramııtı. Fakat hasta ol
duğundan, teptilhavaya ihtiyacından 
bahseden karısının lstanbula gitınek 
arzusunu kıramamıştı. Orada akraba· 
tarı da vardı. Fakat Sedat: 

- Kimseyi rahatsız etıne. Adada 
otur, demİ§tİ. 

- Mektubu açtı ve şunlan okudu: 
«Benim cici cicim» seni görmediğim 

b.ir gün bu kadar kederli olsun, hiç 
aklıma gelmezdi. Bilsen, yalnızlıktan 
nasıl canım sıkılıyor. . Senin olmadı

·ğm yerde her ıey bana tataız ve ya
bancı geliyor. Hatta giyinmiye bile 
cesaret edemiyorum (Sedat: vay bu
rası tuha

0

f! diye düşündü). Zaten bir 
yere de çıktığım yok. Seni bekliyo• 
rum. Sana güzel g.örünmek .için yap .. 
tırdığım bütün elbiseler öyle duruyor. 

.istiyorum ki Nezihenle iftihar edesin. 
Sevgili yavrum, beni bekletıne, çabuk 
gel. Sensiz sıkılıyorum, sıkılıyorum, 
ııkılıyorum .. 0 

Nezihe 
Sedat, ıaşkın şaşkm mektubu iiç 

defa okudu. izdivaç hayatlanndan 
her; ilk defa ayn!dıkları için, Sedat 
karısından ilk defa mektup alıyordu 
ve bu kadar derin bir aşk ifadeıi ta
şıyan bu mektup Sedadı allak bullali 
etmişti. 

Giderken o kadar §en ve mes'ut gÖ 
rünen Nezihe, uzaklarda yalnız ka
lınca, camnm aıkmbsmı ne heyecan.la 
anlatıyordu. Sedat bir den bu kadar 
sevilmit olmaktan mütevellit b.ir gu
rurla kabardı ve hep Neziheyi düşün
meğe başladı. Doğrusu, Nezihe, vücu
du ve yüzü itibarile bir çok güzel ka
dınlardan güzeldi. 

Halbuki Sedat son günlere kadar 
kansını kendisine karsı soğuk ve a
lakasız buluyordu. Demek ki o va• 
kitler başbaşa söyliyemediğini kilo
metrelerin arkasından ifadeye cesaret 
bu1mu§tu. 

Artık Sedadın aklı, fikri karısında 
idi. Hayatında yeni bir safha açıldı
ğını hiHediyordu. 

Birden bir gece evvelki içki alemi
ni düşündü. Arkadaşlarmın sürükle
diği bu alemden derin bir istikrah 
duydu. 

Hemen kararını verdi. Madem ki 
liarısı kendisini bu kadar ıtrarla isti .. 
yor, mezuniyet alıp İıtanbula gi-eı< 
hiç te fena olmıyacak. 

Ve mezuniyet aldı. Derhal kansına 
-••••••••••••••••-•n••••••••••• .. ••••••••••••••,...••••••••• 

de vardır. Su ile soğutulmuı kaplar 
veya buzlu dolaplar, sandıklar, kutu
lar, raflar gibi. Maamafih bir miha
niki refrijeran gibi ucuna basılınca 
derhal harekete gelerek orasını buz 
gibi sovuk yapan aletin iş:ini göremez
ler. Sıhhatiumumiye kanununun yiye 
ceklere dair olan kısmında prezerva
tif istimalinin bazı gıdalar hakkında 
büsbütün menedilmesi, diger bazda .. 
rında ise miktarının tahdit edilmesi 
suretinde tatbikile yenecek ıeylerin 
her ne kadar bir müddet taze ve bo
zulmamış bir halde muhafazaları 
mümkün oluyorsa da bilahare birden 
bire daha çabuk bozulduktan görül
düğünden bu türlü muhafazanın şu 
mahzurlarından korunınak için her 
halde evlerde yemekleri gene en sa-
1im usul olan ıovutucu vasıtalardan 
birile muhafaza etmek daha evla ve 
hayırlı olur. Elektrik mevcu"t olan 
yerlerde kolay ve maarafı fazla ol
mazsa elektrikle işliyen bir müherrit 
hiç şüphesiz en ziyade tercih edilme
ğe değer bir muhafaza vasıtasıdır. 
Elektrik mevcut olmıyan ve fakat ha
vagazı veya petrol kullanılan yerler
de gene bu aletten iıtifade edebilmek 
için havagazı veya gaz 18.mbası hara
retile sovukluk yapan alet harekete 
getirilir ve yiyeceklerin bulunduğu 
yeri tebrit ederek onların bozulmak· 
tan muhafazasına hizmet eder. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

gat suyunda da küçük balıklar var 
ama hiç kimse tuz koymaz. Hem 
koyamaz ki bizde tuz çok pahalı. 
Ne suyu, ne denizi bu? 

- Buna Marmara denizi derler. 
Gideceğimiz lstanbula kadar uza-
nır. 

- latanbul çok güzel mi? 
- Her vakit söylemedim mi? 

Çok güzel. 1stanbulu çok sevecek
sin. 

Bir köy türküsüne batladı:. 
- Gitti ağam lstanbula, 
'.Ağam sık sık mektup yolla; 
lstanbulda yosma rolunu, 
Bakma ağam sakın ola. 

lstanbula yaklattıkça, Adalan 
gördükçe sevinci artıy_or, Pencere
den fırlacak gibi oluyordu. 

İçeriye yolcuları deftere yazan 
polis girdi. Samuel Efendi kendi
sini yazdırdı. Sıra Petek'e gelince 

bir telgraf çekti. 
* * • 

Ve bir akıam saat altıda :'d_adaki. 
otele geldi. Bavulunu yerleıtırdı. Nezı 
henin Dile doğru gittiğini öğre":di. 
Holde bekledi. Çok geçmeden Nezihe 
Hanımefendi göründü. 

- Vay Neziheciğim. 
Sedat kansını, orada herkesin gö

zü önünde kucakhyacak gibi idi. Fa
kat cesaret edemedi. Zaten karısı da 
sanki bunu hissetmiş gibi, aman yap· 
masm diye kaşlarını çatmıştı. 

- Telgrafını aldım, dedi, fakat İz. 
mirdeki bütün işleri aerip gelmek, ne 
delilik! .• 

- Hayır Nezihe. • Ben her ıeyi dü· 
zelttim, öyıle geldim. Arkadaılar ek
sik olmasınlar. On beş gün için benim 
de işlerime bakacalı:lar. Ben hiç seni 
burada cansıkıntısı içinde bırakır 
mıyım?. Bak, sıkıldığın yüzünden 
belli •. 

- Ben mi sıkılıyorum, yok canım. 
Genç kadın gülümaemiye çalıştı. 

Sedat düşündü ki hazan gülüm&iyen 
yüzlerin arkasında da bir ıstırap var• 
dır. Artık bir kaç ıenedir unutulan 
yeni evlenmiş koca rolünü takınmıı· 
tı. Kansının her arzusuna dikkat edi
yor, bir dediğini iki etıniyordu. 

Erteai akıam otele dönerlerken Se0 

dat dedi ki: 
- Ben ıimdi aeni daha iyi tanıyo

rum. Sen hassas, aıık ve ketum bir 
kadınım. 

Ketum mu? Nezihe birden bire kı
zardı. Niçin ketum? Sesi titriyordu. 
Fakat Sedat bu tahavviile dikkat et• 
meıniıti: 

- Evet, ketumsun. Meıela birisin[ 
hala seviyoraun da, sevdiğini söyle· 
miyor.sun. 

Kıpkırıruzı Nezihe hu defa aapsan 
oldu. Göğsünün altmda kalbi öyle . 
çarpıyordu ki, sesini uzaktan duymak 
kabildi. Fakat Sedadm kulağı ile de
ğil .•• 

Genç kadın mütereddit bir tavır• 
ıa: 

- Sedat, dedi, beni dinle.. Sana 
her şeyi söyliyeceğim. .. 

- Hayır, aen söyleme, ben ıöyliye
ceğim. Sen ıevdiğin adama aıkıru di
Jjnle değil, fakat mektupla ikrar edi
yorsun. Sevdiğin adam da işini gÜcÜ• 
nü bıralayor, vapura bindiği gibi Ne
ıiheciğinin yaruna koşuyor.Mektubun 
hii.la cebimde ve daima yanımda taıı· 
yacağım. 

Sedat hala o aermesti içinde cüzda
nından mektubu çıkardı: : 

- Gel, bir kere de beraber oku
yalım: "Benim cici cicim ... 

Nezihe tirtir titriyordu. Çünkü müt- [ 
bit bir korku geçirmişti. Fakat birden 
her şeyi anladı. 

Dalgınlıkla sevgiliıine yazdığı mek 
tubu koca.ama göndermişti. Halbuki 
o Adada kocasını değil, aııkmı bekli
yordu. Fakat gelen kocası nJ.m.uıtu. 

Fakat nan! oluyor da o kadaı• gön
lünü bağladığı ve uğruna bu kadar 
tehlikelere katlandığı adam, lzmirden 
hareketinden beri ıea ıada çıkanın· 
yordu? Neden evvelce kararlaıtırdık· 
lan gibi, o da lzmirden ikinci vapur• 
la hareket edipte Adaya gelmemitti? 

Baıltl Çünkü o da Nezihenln koca
sına yazdığı mektubu alıruıtı. Bu mek 
tubu da okumak iıterseniz, buyurun: 

"İıtanbula geldim. Güzel bir •eya
hat oldu. lzmirde çok itlerin olduğu
nu biliyorum. lş.lerinle meşgul ol. 
Senin buraya gelmende bir mana yok. 
Fuzuli masraf olacak. Bir iki hafta 
sonra dönüyorum.,, Nezihe . 

Netice ıu oldu ki, Sedat bilmiyerek 
bir batkasma yazılan mektupla kendi 
mevkiini tarsin etti. Nezihe şöyle 
düıünüyordu: Demek ki kocası ken• 
disini bu kadar çok seviyor. ilk ha· 
berde koşarak geldi. Saadetin bun· 
dan iyi işçisi mi olur? O zaman Nezi
he arkası gelmiyecek bir maceradan 
geri dönmiye karar verdi. 

- Nezihe, ne düşünüyorsun öyle? 
- Ah, Sedat seni ne kadar seviyo-

nım, bilsen seni ne kadar seviyorum. 
Ve Nezihe doğruyu söyliyordu. , 

Yazan: 

Dr. BESiM ÖMER Pş. 
Ozum ve UzUmle tedavi 

Dördüncü ••fa adeta yeniden yazılmış 
ve bilyütU!müştür. 

K&naat ve lkb&! kütüphanelerinde 
50 kuruşa satılmaktadır. 

(6552) - 6003 

it biraz çatallaştı. Petek'in nülus 
kağıdı Samuel Efendide idi. Tu
haf bir bakışla bakarak sordu:. 

- Sizin neyiniz bu ? 
- Hiç. Konturatlıyım. 
Petek abldı: 
- Ben artistim! \ 
- Sen mi küçük hannn!? .. 
Polis gülümsedi. Samuel Efendi 

konturatoyu çıkarıp gösterdi. No
terlikten yapdmıt pullu mullu ka
ğıda baktı. Samuel F.fendi her feyİ 
önceden dütündüğü için tüccardan 
iki kişiye de kızın velisi namına im
za ettirmitti. İki ziyafete iki imza. 
Pahalı değil. 

- Nereye misafir olacak? 
- Bristol oteline. 
- Pek tatafatlı artistmİf yahu! 

Vesikası var mı? 
Samuel Efendi irkilerek sordu: 
- Ne vesikası!? 

RADYO 1 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon 
18,30 Franaızca. dera, Müptedilere mahau" 
19 Udi. Refik Talat bey •e arkadaılan. 
20 Bedayii mu"ikiye heyeti. 
21,30 Gramofon 
22 Anadolu Ajanaı, Borsa haberleri, ıaat 

ayarı. 

MOSKOV A, 1481 m. 
7,15: Sabah konaeri. 10,20: öileyin konaerL 
11,15: Gündüz konaeri. 
VARŞOVA, 1411 m. 

21: Türk muaikiai. 22,35: Cbopenin eserlerin .. 
den parçalar. 23,.20: Hafi.f akıam muaiki.ai. 24J 
10 Caz. 

ViYANA, 518 m. 
21,15: "Çay maaaaın.da,., isimli bir perdelik teni 
ali. 22,55: an• m.uaikiıi. 

MILANO, TOR!NO, FLORANSA 
21,45: Karıtık neıriya.t. 

PRAG, 488 m. 
20,15: Sloven atk ıarkılan. 21: Karıtık netrf .. 
yat. 23,20: orkeatra. 

ROMA, 441 m. 
21,20: Pl&klar. 21,35: Tiyatro. 
BÜKREŞ, 394 m. 

20,25: Muhtelif aletler ile parçalar. 21: kili•• 
musikisi. 22: aktam muaikiai • 

BRESLAU, 325 
21: Viyana muaikiai. 23,35: Dan• parçaları •• 
hafif ve neıeli mu&iki. 

SATILIK 
FABRiKA 

Eskişebiroe gayet iyi muhafaza edil
miş ve tesisatı ile birlikte bir atölye ve 
f.abrika veyahut yalnız fabrika binas< 
satılıktır. TaJ.iıp ota.nların .sarih malU
mat almak için (R.V. 46) numara ile İs
tanbul 176 No. lu ;posta kıu.tıusıu adresine 
müracaat etmeleri merc>ıdur. (67"3) 

6011 

Darüşşafaka lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebe ait bazı tamirat ka 
palı zarf usulile ihale olunaca
ğından taliplerin şeraitini an
lamak Üzere her gÜn ve zarfla 
rm açılışında hazır bulunmak 
üzere 12 Eylül 1933 sah günü 
saat 14 te Nuru Osmaniyede 
Cemiyeti T edrisiye merkezine 
müracaatları. (4424) 6129 

1!111-- İstanbul, Galata 1111!!11-... 
LEYLİ VE NEHARİ 

SEN JORJ 
ERKEK 

Lise ve Ticaret mektebi 
12 ve 13 Eylnlde ikmal imtihanı 
14 Eyliilde derslere başlanacak
br' 21 Ağustoatan itibaren 
cuma ve pazardan maada her 
glln talebe kaydına başlanınışhr. 

[6582)_ .. 
6006 

ÇIKTI: 

l ktisat: 
Yazan : İBRAHİM FAZIL. 

O'mvenıitıe prO<fesöt'lerinden İbra· 
him Fazıl Beyin iktisat C9el"İnin İ· 
kinci cildi çıkmıştır. Bi.ri.nci ciddi 
tammnlıyan bu eser gerek talebe vıe 
gerek nııemleket mütefeklrlrlerine 
taıvsiyıe olıınur. 

5984 

(lllilliyd 
Aırm umdeıi "M 1 L L 1 Y E T'' tir. 

ABONE ÜCRETLERi: 

3 ayl.i"< 
8 n 
ız n 

Tiirkiye içi .. 
L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç için 
ı.. K. 
8-
14-
28-

Celen evrak .. ri verilmez.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kuruftur.- Gazete Te 
matbaaya ait itle.- için mlidiriyet• mü
racaat edilir. Gazetemiz il&nlarm mıu'u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy b.a•a ruat merkezinden aldı

inıuz malWnata nazaran buııün hava •~ 

1reçecektir. 
1-9-933 tarilıiade h.a•a tazyiki 762 m.i .. 

lim.etre, en fazla harar•t 24, en as 13 de 1 l'ece id,i. --
- Pardon, yanlıt anlamayınız. 

Artist veaikası. 
Sahne artisti olduğunu gösteren 

kağıdı uzattdar. Tren Haydarp4'1L 
garına ııirdi. Petek garın lotluğun• 
dan bir şey anlamadı. Biraz canı 
sıkılır gibi oldu. fakat kapıdan ÇI• 

kıp mermer merdivenlerin iiatün
den latanbula doğru bakınca ken• 
dini tutamadı. Ne güzel! Ne güzeli 
Diye çırpındı. Yolcular, kartıcdar 
bu güzel, süslü genç kızın sevinçli 
çrrpmıtma gülümseyerek bakıp ge
çiyorlardı. Vapur büabütün hofUD& 
gitmitti. Saatlerce denizin hep ke
narından gitmitlerdi. Şimdi deni
zin ta üatünde idiler. Artık bir se
vinç ve güzellik buhranı ııeçiriyor
du. Otele girinciye kadar hiç bir 
teyİ ayrı ve net olarak görememit
ti, 

(Devamı var)) 



MlLLlYET CUMARTESi 2 EYLOL 1933 -
Mali teşkilat 
İş başında 1 

Yeni bir kitap 
" Eski saat " 1 

Ank;!~ ~~~~f~!tleri 
hareket edeceği daha tahakkuk et· 
memiıtir. 

MEML 
HA 

(Başı I inci sahifede) 
teai günü ikmal edilecektir. 

Verilen malUınata göre İstanbul 
tna!iyeainden açıkta kalan memur
lar lzmir Buraa ve Samaun maliye
lerine en 'aeri bir ıekilde tayin edile
ceklerdir. 

Bir kıaon memurlar da tekaüde 
aevkedilmitlerdir. 

Dün akfllllla kadar tayin edilen 
ınemurlarm tam liateaini neırediyo
ruz: 

Merkezde: 
fatanbul tahakkuk müdürlüğfl. 

tnümeyyizlifine Defterdarlık ~ua
tnele vergisi memuru Bedri, vandat 
katipliğine istihllk katibi Kl.znn, 
Cevdet, Recep Nuri, doıyamemurlu
ğuna eski dosya memuru Süleyman, 
evrak mukayyitliğine Defterdarlık 
mukayyitlerinden Tevfik, Zühtll Ber
lerle Nübüvvet Hanım, evrak aevk 
memurluğuna Belkis Hanon, doaya 
ınemurluğuna eıki evrak mell!unı 
Necmi Beyler tayin edilmiılerdir. 

Divanyolu tubeai: 
Tahakkuk memurluğuna Maliye 

vekaleti tasfiye kalemi tetkik me
muru Celal, Sabri, tahakkuk ki.tip: 
liklerine Necmi, Remzi, tahakkuk 
tebliğ memurluklarma Ali, Sait Bey
ler. 

Yedikule şubesi: 
Tahakkuk memurluğuna Hüsnü, 

muavinlik1erine Saim, Süreyya, k& .. 
tipliğe Tahir, Rifat, tahakkuk teblii' 
memurluklarına F ahrettin, Keriı:ıı, 
muamele memurluklarma Tevfik, A
tıf, Abdülhamit Beyler. 

Yeni cami şubesi: 
Tahakkuk memurluğuna Maliye 

vekfileti merkez mümeyyizlerinden 
Osman. mülkiyeden Bedri lsmail, mu
avinliklerine Mersin varidat mümey. 
yizi Esat. Bursa on birinci fırka mu· 
hasebeciliği katibi Mahmut, Yenica
mi tahsil memuru Arif, tahakkuk ka
tiplij?ine maliye meslek mektebin
den Tevfik Doğan, Fuat Nazif, teb
lii? memurluklanna Yenicami kazanç 
k "atibi lbrahim Eminönü bina katibi 

' k" Muharrem, KüçükPazar kazanç a-
t ibi Mehmet irfan, merkez varidat 
katibi Talat, Eminönü varidat kati
bi Salih Sırrı, muamele memurluğu
na Kumkapı Tahsil muavini İbrahim 
Hakkı, Mercan tahsil muavini Abdül
tnecit Beyler. 

Küçükpazar tubesi: 
Tahakkuk memurluğuna mülkiye 

tnezunlarmdan M. Hilmi, muavinli• 
ğine Galata muamele katibi Edip, 
katipliklerine Küçükpazar tebliğ me
muru Hamdi, Altunizade t~hsll mu
avini Saim, tebliğ memurlu~arma 
Küçükpazar bina memuru Refık, Ka
sımpaşa tahak'l uk kStibi Haaan Tah
sin, Mustafa, Küçükpazar ka,;ıanç 
katibi Eyilp, muamele memurluguna 
Çarşı tahsil muavini Mustafa, tahak
kuk memurluğuna, Tavıanb malmÜ· 
dürü Şemsettin Beyler. 

Fatih •ubeai: • 
Tahakkuk memurluğuna Defter

darlık hesap memuru Muçteba, mu
avinliğine Mercan tebliğ memunı 
Z. Tahir, katipliğine H. Ali, tetkik 
memurluklarına Tophane katibi M. 
Nuri, Abidin, Eminönli tahakkuk teJ;
Jii memuru A. Nuri Beyler. 

Kumkapı •ubeıl: 
Tahakkuk muavinliğine Suat, kl

tlpliğine Yaıar, teblii memurluğuna 
M. Zülfikar Beyler. 

Çarıı ıubeai: 
Tahakkuk memurluğuna mülki

yeden Avni ve Mecdi, tahakkuk mu
avinliğine Sabri Beylerle mülkiyeden 
Mudelet Hanım, tahakkuk kStinlüi· 
ne Halit, tahakkuk tebliğ memuru 
Celal, Lı'.itfullah, Rifat, tebliğ memur
luğuna Mustafa İzzet Beyler. 

Aksaray şubesi: 
Tahakkuk muavinliğine A, Avni, 

katipliğine Eşref, tebliğ memurluiu
na Necmettin Beyler. 

Şehzadebaşı ıubeai: 
Tahakkuk memurluğuna mülkiye

den Rüştü ve- Şerafettin, katipliğine 
Osman, tebliğ memurluğuna Sali.hat• 
tin Beyler. 

Edirnekapı ıubesi: 
Tahakkuk memu~luğuna Şevki, 

tebliğ memurluğuna Rifat, Eyilpsul
tan tahakkuk memurluğuna Sezai, 
muavinliğine Zeki, katipliğine Ih
san, tebliğ memurluğuna Asaf, mua· 
mele memurluğuna Arif Beyler. 

Şehremini ıubeai: 
Tahakkuk katipliğine Belkis Ha

non, tebliğ memurluğuna A. Haydar 
Beyler. 

Kocamustafapata tubeai: 
Tahakkuk memurluğuna Talat, 

muavinliğine Bürhan, katipliğine Naz 
mi, tebliğ memurluğuna Kadir Bey
ler. 

Hocapata ıubeal: 
Tahakkuk memqrluğuna Cemil, 

muavinliğine Cemal, katipliklerine 
Osman Zekai, Ali Rıza, Ahmet, Mü
nir, Faik, Meaut Bfirhanettin, mua
tnele memurluklarma Hadi ve Hilmi 
Beyler. 

Eminönü tubeslı 
Tahakkuk memurluğuna Cemal, 

llıuavinllğine Agi.h, katipliklerine 
hamdl, ve Ziya, tahakkuk memur
luklarına Enver, Şuuri, Cemil, Milat, 
Saim, Şaban, Tevfik _Beyler. 

Fener ıubeal: 
Tahakkuk muavlnllfine İsmail 

liakla, katipliğine Cemal, Fuat, teb
llğ memurluklarına thaan, Resiil, Fü
l'uzan Ali, teblii' memurluklarma lz
:tet, Kadri Beyler. 

Mercan ıubesi: 
Tahakkuk memurluklarma izzet, 

llıuavinliklerine Refet, Mir'at, kitip· 
lifine Mustafa Sabri, tebliğ memur
luğuna Samih ve Netet Beyler. 

latanbul maliyesi merkez ve ıube
lerine ait tahail kısmı memurlan kad 
l'oau henüz ikmal edilmemiıtir. Bu
ırün ve yarın bu memurlara da teb
liırat yapılacaktır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
retlerini, susanlar satılık namusları· 
nı sokağa aenniılerdir. Fuhut. kadın· 
ların boynunda bir iri elmas gibi; 
alçaklık, erkeklerin batında bir al
hnlı taç gibi yanıyor. Herkesin öyle 
bir vatanı var ki evine aığabilir; Öy· 
le tcrefi var ki cebine aığabilir. 

lnaanlarm ağızlarmdan içleri a
lı:ıyor; gözlerinden içleri bakıyor. 
Ve hepsi kokan bir nefea gibi ya
nondan geçiyor: Hepsi barsak, çiğer, 
böbrek, hepainde bir koyun !eti ko
kuyor. 

Nakarat 
lstanbul'un fetih maaallan ara

amda okumuttum: Halk, bu ıehir İ· 
çin dökülen kanlan o kadar unut· 
mamıı ki, Ensi.ri kap111 ile Şehit ka
pm arasında Haliç aurlarmın senede 
kırk gÜn kızardığına inarunnıt. Bu 
inanıt fetihten sonra iki asır aÜrmÜ§. 

Eski Türk hükümdarlan hiçbir 
zafer takı altmda, bir gün, fıtanbu
Jun tat kemerli kapılarmdan geçmelı1 
hıramı dindiremediler. Çıplak Türk 
kılıcı, fatanbul'u asırlarca bir km 
gibi aradı. 

O zaman Türk kanı pahah imİf. 
Haliç, fetih gününün kanını, iki asır
da tuzunun içine ancak aindirebil
mit. 

İmparatorluğun askeri gene 1stan• 
bul için 913 !enberi vuruıuyor. 

Bet senedir, toprağın çatlak aizr, 
ayni kanı, damarlarımızdan, fakat 
ne ucuz içiyor. 

Süveyt'le Baara körfezi araaında 
ne kadar çöl, Kudüsten Halebe doğ
ru ne kadar ıehir bırakbksa, hepsini 
o kanla ıslak bıraktık. Kaç yaz bü
tün yurt sonsuz bir bohordan gibi 
tüttü. 

Fırat kızıl aktı. 
Uç milyon Türk ceaedl aon Aaya 

baharlarma gübre oldu. Sulan aüzse· 
ler, bu karun pıhtı11 tortulanır; çiçek 
köklerini aıkaalar, bu kan aızar. 

Ey Üç milyon! Gazze bozgunla
rından aonra Filistin'in aan toprağın-. 
da üzüm daha iyi pitiyor; kayalık
larda gür otlar fışkırıyor. 

Uç milyon, havaya kalbolan bir 
toz ıı:ibi dağıldı, gitti. 

Uç milyon, imparatorluğu beş se
ne kemiklerinin üstünde tuttu. Zel
zele Öyle derinden geldi ki on bir ay 
üatüate yığılan enkaz, hali. ayni hız· 
la çölriiyor. 

• • • 
Ve ne zamandayız. Sanki bir ci

n'1yetten dönüyoruz. Paslı kılıçları
mızı, haydut bıçakları gibi saklıyoruz. 

Ve hiç kimse üç milyonun kanı· 
na katil diyeti kadar paha biçmi-
yor. 
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(Ayni kitrıplan aldığımız fll b"f
ka yazıda da Kuoııayı Milliye zama
nındaki mücadele havawıı bulacak
ıınız.) 

Cengi 
O zamanki muhtelil gaze
teler bu yazıda Damat Fe
rit Paıamn kastedildiğini 
yazarak muharriri jurnal 

etmİflerdi. 
Jngıliz ediplerinden "Rudyard 

Kipling,, Hint Cengl'i için yazdığı ki
tabında Moğli isminde bir Hint ço
cuğunun kurtlar, ayılar, paralar ve 
yılanlar arasında geçirdiği hayatı ne 
gilzel anlatır. 

Otuz aenedir yaııyorum. Soydat· 
larımın arasında Balow adlı Cengi a· 
ym iyiliğinde bir kimaeye hemen he· 
men rastgelmedim. Bu kitabı okudu
ğumdanberi bana para köpekten da
ha yakın, kurt kediden daha sokul
gan, yılan tavuktan daha ehli, akba· 
ba bülbülden daha gönüllü ıreliyor. 
İstanbulun sokaklan ortasında Hin
diatanm yabani cengllerine hasret 
çekiyorum. 

Geçen gün kıt güneıi altmda ge
ne bu hasretle kırlan dolatıyordum. 
Ta uzakta, dere kenannda pinekli
yen birkaç etek gözüme ilitti. Ken
di kendime dedim: 

- Acaba eteklerin yanında da 
avunmak mümkün müdür? 
B~ yanlarına yaklaımca kulak

lannı havaya diktiler; ağızlarmı ot
tan ayırdılar. Ve sanki başlarından 
çekiyonnutum gibi art ayaklannı ge
rerek inada hazırlandılar. Hiç böy
le bir niyetim yoktu. Moğli'nin kurt
lar, paralar ve akbabalar arasında 
bulduğu avuntuyu eşekler arasında 
aramağa gelmiştim. Gene söylendim: 

- Moğli yılanlarla ne güzel gö
rüıüyor. Acaba eşek dili Cengl'de 
yırbcdarla konuıulan lisandan daha 
mı zordur? 

Bu eteklerin yılan gibi zehirleri, 
para gibi pençeleri, kurt gibi ditle
ri yoktu. Ve üstelik itilmek için pek 
uzun kula klan vardı. Fakat onlara 
itittirmek, hele anlatabilmek imki.n
aızdır. Ucu beyne kadar gitmiyen 
kulak, ne kadar uzun olursa olsun, 
ne ite yarar? Bizim Cengl'i doldu· 
ran bu mahluklarm yalruz kulaklan, 
budalalıkları ve inatlan vardı. 

- Ketke zehirleri olsa akıtıalar, 
ditleri olaa 11ıraalar, pençeleri olaa 
çarpaalar •.• Yılan, kurt veya para ol
salar, fakat eıek olmaaalar ...• Diyor
dum. 

Kulaklarını dikmiı, sanki dinli
yorlardı. Fakat işitiyorlar mıydı? An
lıyorlar mıydı? Kepçe gibi kula ki a
rma, yalak gibi ağızlarına bakarak 
Cengi hikayelerini dütünüyordum. 
Sonra birdenbire aklıma geldi: Aca
ba neden parsın, kurdun, ayının ve 
kaplanın yaşadığı Cengl'de eşek yok
tu? Tahammül ile tanmmıs olan bu 
mahluka tahammül etmek -yalnız bi
ze mi mahsustu? .. Surası muhakkak 
ki yaban atı, yaban kedisi, yaban 
köpeği, hatta yaban tavuğu hali. var
dır. Fakat bütün etekler ehlidirler 
ve ancak insanların arasında yaııya
biliyorlar. Bu sözü söylerken ilim 
yanlıtı etmi§ oluyor muyum? Fakat 

M. Caldaris'in ziyareti ve 
- ltalyanlar 

ROMA, 31. - İtalyan gazeteleri, 
Yunan başvekilinin Ankaraya ya,pacağı. 
seyahat hakkında Ati.nadan aldıkları u
zun te.Igrafnameler.i neş.rediyorları. 

Roma gazeteleri, M. ÇaJ.darİısin An· 
kara ı;eyahatin<kn ba.Mederkrkeın, Tür 
kiye ile Yunanistan ar.ısında yeni bir 
misak aktedilec:eği sırada Türk • 1 tal
yan misakmdan sonra iki memleketi 
yaklaştınnak teşebbüsünü fuıerine alan 
zatın M. Musolini olduğunu batırJatı· 
yorlar ve diyorlar ki : 

" Bugün Yunan hükumeti, asırlarca 
süren ç<:tin mücadelelerden sonra 
Türk - Yunan dostluğunu yem Balkan 
istatukosunun temel taşı ve devamlı bir 
aulh i.stinatgfilıı olarak t<:lakki ediyor. 

Yunan harici siyaseti, bugün Türk 
dostluğuna dayanıyor.'' . 

Turinoda münteşir Stampa gazetıesı 
Atin.adan alıp neşrettiği uzun bir mek 
tu.pta Türk· Yunan dostluğun.un <>
hemmiyetini kaydOOiyor ve harıPJ.e.r:Je_ 
dolu olan maziyi unutturmak ve ilri 
memleketi biribirne yakl.aştınnak için 
M. Mussolinin sarfettiği gayretleri o 
da hatrrlatıyor ve d.iyor ki : 

" Faşist İtalya bir ç.ok defalar Av
rupayi kana boğmuş olan Balka~ 
sır istatukoswwn tarslıı ve takviyetıı 
makııadile iki memleketi barıştırmak te 
şebbfuıüne on.ayak olmuştur." 

Stampa gazetesi bun.dan sonra İamet 
paşanın Sofyaya yapacağı ecyahatten 
balıse.derken, M. Çaldarisin .Ankaraya 
seyahati akabinde vuku buJaı:~ Safy~ 
2iyaretinin, aBl.kan devJ.etlcrının teşn 
ki mesaisine matuf teşeıbbüsleTde Bul
gar hükfunetinin hakiki emel ve niyet
lerinin tavzihine yaroun edıeıc:eğini yazı 
yor. 

Rivayete göre İfllDCt Paııa, Yun~ ~ 
Bulagr ihtilJ.flanrun hallin<: ve iki 
memleket arasında mevcut sui teıfeh
hümlerin izalesine tavasut edecektir. 
M. Venizelos ne zaman gelecek? 
ATİNA, 1 - Sabık Yunan başvekili 

M. Venizelos, teşrinievvel aonlarma 
doğ,ru Atinaya dönecek ve siyasi müca 
delesine devam e<le<;ektir. Atinadan ge 
len haberlere göre, M. Venizel.aıı l&
tanbulu ziyareti hakkında Tevfik Rüş
tü Beye de bir mektui> gön<lermiştir, 
M. Venizek>s bu mektubunda, lstan
bula ağustıooı sonlarında g~ği 
düşünürken, zevcesinin aıhvali sıhhıye
si, tedavi ve istirahata lüzum gö.ste<-
mesine mebni, aru:ak eyltl1 ortalarmda 
gelebileceğini bildi.rmiştr. 

Zincirlikuyuda 
Esrarlı bir facia 

(Başı 1 inci sahifede) 
Ali.ettin Bey ve arkadatı biraha

neden çıkarlarken saat 21,5 ia gel
miıtir. Aradan bir müddet zaman 
geçiyor. Saat 23 e geliyor. O esnada 
Ali.ettin Bey tekrar Lalaya ıı-eliyor 
ve bir müddet daha oturuyor. Bu es
nada kendisi sakin görünüyordu. 

Ayni gece, saat 10,S raddelerin
de Zincirlikuyu ile Maslak arasında 
dolaıan jandarma devriyesinden Ma
latyalı Hasan biraz aonra duruyor. 

latinyeden doğru bir otomobil, mo
törü horuldıyarak, yıldıron ııibi, bü
tün aüratile geliyor. Bu otomobilin 
fenerleri yanmıyordu. içinde bir teı< 
ıtık bile yoktu. Otomobil bütün ıü
ratile ilerlerken jandarma Haaanm 
gÜr sesi gecenin aükfuıetini yırbyor: 

- Durl •.•• 
Bu ı;e.dayı bir gürültü ve can:lırroş bir 

sayha tak\p ediyor. Malatyalı Hasan 
yolun kıyısındaki hendeğin ôçine y.u
V"-"lanmış bulunuyor. 

Malatyalı Hasan son ne.fesini verir
ken ve arkadaşı bayğm bir halde ya
tarken otomobilin motörü susmuş ve 
içinden gölgeler uzaklaşmıştı. 

Saat 23 e doğrıı. 
Saat 23 e gelme.den AJaeddin Bey 

Beyoğlu merkezinde nöbetçi polisi kar· 
şısmdadır. Alaeddin Bey ı.aıa biraha
n esinde otururken bir sokak içinde bı
raktığı otomobilinin kaybolduğunu 
söyliyor. Polis bu gaip otomobilin a
ranması için her tarafa telefon.la ha
berler verirken bir taraftan da ıPOliS is
tihbaratına Zincirlikuyuda bir jandar
manın ölümile neticelenen hadisenin 
raporu veriliyor. 

Hadiseye vaziyet eden Müddeiumu
mi muavinlerinden Salim Bey gördüğü 
lüzum üzerine Alaeddin Beyi nezaret 
altına almıştır. Dün akşama kadar de
vam eden tahkikattan henüz kat'i bir 
neti« almamamıştrr. İstanhui polisi bu 
hadise hakkında dün şu raporu ver
miştir. 

"Matbaacı Alaeddin Bey bu gece 
saat 23 te müracaatle bu akşam Lala bi 
rahaneıine giderek işret edip avdetin
de lstikl5.l caddesinde Kazmirci Ali Ri 
za Beyin mağazası önüne bırakmış ol
duğu 780 ımımaralı hususi otomobilin 
kaybolduğunu bildirmiş ve -tavasiye ta 
mim edilerek otomobilin Zincirlikuyu 
caddesinde bir jandarmaya çarparak ve· 
fatına sebebiyet verdiği anlaşılmış, tab 
kikatm tamiki znnnında Alaetldin Bey 
Ziru:irlikuy.u Jandanna kumandanlığı
na gönderilmiştir. Tahkikat devam e
diyor.'' ' 

"""'UlllHlll ... llllMlllHllllUlllMlllMUl ... I.__ 

doğrusunu isterseniz burada hiç bah
aetmek istemediğim ıey, hayvanat il
midir. 

Feylesofça dütündüm: İtte bir 
mah!Uk ki gözlerinde iyilik elifbe gi
bi okunur; yumuıaklık, tatlılık, sa· 
bırlılık, yÜzÜnden su gibi akar. Ze· 
hkaiz, dişsiz, pençesiz, bir dervi§ 
bağdat• gibi yatar, durur. Buraaı böy· 
le ... Fakat acaba ne için Cengl'in bü
tün vahıetlerini eıeklerin bütün sü
kiitlarına tercih ediyorum? 

Acaba ne için karşımda Moğli'nin 
konutmuı olduğu yırtıcıları arıyo
rum? 

Acaba niçin 7 
Kcinunuaani 922 

Afyonda zaf ~r abidesi 
İstiklal tarihimizde şerefli yeri olan 
Afyon, gün geçtikçe mamurlaşıyor 

Afyondan bir 

AFYON, (Milliyet) - Afyon
karahiaar: Bu tehir ismini teli.f
fuz eden her vatandaf, heyecanla
rın en tatlısını hissetmekte gayet 
haklıdır. Çünkü latikJi.l harbinin 
en mühim safhaları bu tehir civa
rında cereyan ettiği gibi, dütmanı 
vatanın hariminde boğacağız di
yen ulu Gazimizde büyük zaferi 
Afyon civarında yarabnıftır. Bü
yük reisimiz memleketi ve milleti 
kurtarırken Afyon ve civarında gü 
zel, heyecanlı ve gururlu g{inler ya 

tandı. 
Afyon için çok büyük olan bu 

mazhariyeti bilen ve takdir eden 
Afyonlular, yakında bir zafer abi
desi rekzederek büyük yaratıcı
nıızın eserini ve Afyon tarihi maz
hariyetini bu abidenin etrafında 
toplanarak ilelebet tesit edecek
lerdir. 

Afyonun ikmadi vaziyeti: 
Civar vilayetlerle mukayese ya-

Afyon Belediye reiıi Hafİm B. 

pılınca; Afyonun iktisadi vaziyeti 
her halde tükrana ,ayan bir hal 
arzetmektedir. 

ihraç ettiği tiftik, yapak, yu
murta, ve bira için dünyaca tanın
mıt arpa ve koyun miktarları da 
kayde şayan bir derecededir. 

Arpa ve buğday mahsulü, fey
zübereket uzun senelerdenberi gö
rülmemiş bir haldedir. 

Afyonun iktisadi vaziyetini mü -
talea ederken bu şehirde beş tane 
banka şubesi bulunduğunu unut
mamak lazımdır. 

Afyonun imarı: 
Halen Afyon için hayati bir 

mesele olan imar meselesi için sar
fedilen faaliyet gün geçtikçe art
maktadır. Kıymetli bir reise ma
lik olan Afyon belediyesi şehri gü
zelle,tirmek ve asrilettirmek için 
yorulmak bilmez bir mesai sarfe
diyor. Şehir baştan bata beyaz bo
yanmış ve elektrikle tenvir edil
miş, en muntazam su tesisatına 
malik olmuştur. 

Afyona ille girenlerin nazarın· 
da çıplaklığı ile fena bir manzara 
te,kil eden dağ ve tepeler, çam, 
badem ve palamut ağaçlarile süs-

manzara 

lenmekte olup az bir zamanda or
man haline getirilecektir; o zaman 
fehir güzel bir dekor içinde, çok 
cazip bir manzara arzedecektir. 
Şehrin güzelliği ve halkın sihhat 
ve istirahatile bizzat pek yakından 
alakadar olan kıymetli Belediye re 
isi Hüseyin Hqim Bey, yaptığı 
güzel itler kartıaında, yaradılışın· 
daki tevazuu ile yalnız vazifesini 
yaptığına ve yapmakta olduğuna 
kani olarak durup dinlenmeden 
sarfı mesai ediyor. 

Şehrin merkezinden başlayıp 
biri İstanbul, diğeri İzmir istas
yonlarına müntehi olan iki ana cad 
de parke döşenmiş ve dötenmek
te bulunmuf olup ağaçlarla stis
lennıit genit ve temiz çok güzel 
iki eserdir. 

Afyonda halkın istirahat etme
si ve, temiz hava alabilmesi için 
müteaddit parklar ve bahçeler 
mevcuttur. Belediyenin çok mun
tazam itfaiye tetkilatı caddeleri 
ve sokakları her zaman sulayarak 
halkı tozdan vikaye ediyor. Afyon
daki çoçuk bahçesi emsaline az te
sadüf olunur güzellikte olup, şeh
rin çocukları bu parktan çok isti
fade etmektedir. 

Afyon asri bir mezbahaya ve 
çok temiz bir kasap çarşısına ma
liktir. Şehir lokanta ve kahvelerile 
ban, hamam ve otelleri sıhhi ve te
miz bir haldedir, Belediye reisi 
bunları zaman zaman bizzat kon
trol etmek suretile sıhhi işlere bü
yük bir ihtimam gösterir. 

Yerli tespit edilen ve icap e
den parası hazır bulunan asri bir 
mezarlığın yapılmasına yakında 
batlanacaktır. 

Afyon vilayet fOsalan: 
Afyon, civar vilayetlere munta

zam fOSa yollarile bağlı olup yol
larının güzelliği ile ne kadar ifti
har etse azdır, bu itlerle ali.kadar 
ve kıymetli yardımlarını esirgeme
yen Afyon valisi Ahmet Durmut 
Bey halk tarafından sevilmekte
dir. 

Afyonda spor: 
Halkevi spor tubesinin teşvik 

ve yardımile gençler spor sahasın· 
da varlık göstermektedir. Halke
vinin kıymetli reisi Galip Beyin 
gayretile ,ehir yakında asri bir 
futbol sahasına ve güzel bir tem
sil sahnesine malik olacaktır, bun
dan başka Afyonda Kolorduca 
yaptırılmakta olan saha tehrin 
spor hayatında yeni bir mevcudi
yet arzetmektedir. 

Afyonda içtimai hayat: 
Aileler arasında cuma gezinti

leri, sinema ve parklarda eğlence
ler, gıpta edilecek kadar güzel ve 
samimidir. Kolordu kumandanımı 
:1m hallca tahsis ettiği Kolordu 
bahçesinde akfADl Üzerleri tehrin 
en kibar halkı müıtesna vakitler 
geçirmektedir. 

Posta nakliyatında karışıklık olmadı 
( BaŞI 1 inci aahifede) 

hletmenin bayrağı vapurun grandi 
direğine çekilmiı, gemiye iıletme namı 
na muamelatı tedvir etmek üzere me-
mur konuluı, vapurun süvari ve müret· 
tebatmda defitiklik yapılınamıttır. 
Diğer kiralanan vapurlar da ayni suret 

le hareket edeceklerdir. Dün huıui va· 
purlal'dan Kırlangıç vapuru lzmite git. 
mittir. Uğur vapuru bugün lmıit sefe
rini yapacaktır 

lıletıne ida~eıince aefere hazırlanan 
Y elkencizadelerin Erzurum vapuru da 
dün Galata rıhtımına yanaıtırılmııtır. 
Erzurum vapuru yarın K.aradenize hare 
ket edecektir. 

Denizyollan iıletmeai huauıi kum· 
panyalardan isticar ettiği ıı-emilerle bu
ııün Karabiga, Bandınna aeferlerini de 

temin edecektir. 
lıletme idaresinin istifadeye lüzum 

görmediği diğer huau:tj gemiler seferden 
menedildilıleri için bulunduklan liman
larda evvelki gece yanımdan itibaren 
bağlanmıılardır. Bunlardan on bq ka
darı da limannnızda bulunmaktadır. 

Bütün limanlara bir tamimle vaziyet 
bildirilmit olduğundan dünden itibaren 
hususi vapurlardan aefer ruhaatnameoi 
için va.ki müracaatler reddedilınittir. 

Kanun meriyete ıı-irmeainden evvel 
yolcu alarak aefere baılıyan huauai va
purlar bundan sonra uiradıldan liman
larda yalnız mevcut yolcularını çıkara
bilecekler ve yeniden yolcu alamıyacak· 
lardır. 

Bu gemiler bulunduklan yerden ı;. 
marumıza avdetle ancak bot olarak clö-

Afyonda kurtuluş bayramı 
nasıl geçti? 

AFYON, (Milliyet) - 27 ağus
tos, Afyonun kurtulut günüdür. 
Merasim saat 16 da süngülerinin 
uçlarına halkın taktığı çiçekleri 
taşıyan muntazam bir asker kıta
sının şehre girişile batladı. 
Halk şehrin methalinde ve memw 

lar hükiimet önünde askerimizi ae 
lamladılar ve içten tapn bir ğu
rurla alkı,ladılar. Belediye önün· 
de azadan Bekir Bey çok alkı9la
nan ğayet heyecanlı bir hitabede 
bulundu. Bunu müteakip kıymetli 
mebusumuz izzet Ulvi Bey, tarafm 
dan, istila günlerinin bütün sefa
hatım ve iztirabını ve bu iztirap 
içinde kurtuluş hareketlerinde Af
yon halkının bütün tehlikeler gö
ğüs gererek yaptığı fedakarlığı 
çok heyecanlı bir lisanla anlattL 
Büyük kurtarıcımız tarafından za
ferin hazırlandığı Belediye odası
nı itaret ettiği zaman alkıf, heye
can son haddini bulınuftu. Gece 
gündüzden daha sevinçli geçti. Be 
lediye meydanlığında mübalağa
sız binlerce kadın ve erkek bü
tün halk yapılan ıtık oyunlarına 
iştirak etti • 

Emsalsiz bir güzellik içinde a
lektrik ampullerile yazılmıt olan 
(Kurtulu,) kelimesinin tarihi Af
yon kalesinin en sivri uçunda gö
nüllere tatlı ve bedii bir akıtı bu 
gecenin ehtitamını ve tirini artı
rıyordu. 

incir kurdu ile mücadele 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın zi

raat mücadele müfettiti Nadir Bey 
bir haftadanberi Sarayköy kazası 
İncir bahçelerinde tetkikatta bulu.t 
makta idi. Nadir Bey göriitlerini 
Ziraat Vekaletine raporla bildire
cektir. 

Dönütte Nazilli mıntakaımm in
cir kurdu mücadele hazırlığım 
teftit etmif ve bahçelere yeni gö
çülmesine rağmen bu buıuıtaki hı 
zırlıkları geçen seneye nazaran 
çok iyi bulmuştur. 

Nadir Bey, Muğlaya gidereli 
Muğla vilayeti incir bahçelerini 
tetkik edecek ve Muğladan dönüf' 
te Kuşadasmı, Torbalı, Bayındır, 
Tire ve Ödemiş kazaları incir bah. 
çelerinde \etlr..ikatta bulunmak ü
zere oralara gidecektir. 

Vilayetimizin her mıntakaamda 
incirler ermeğe baflamıfhr. Bir 
haftaya kadar kuruma ve sergiye 
ba9lanacaktır. 

Pazara gelen incirler çok iri ta
nelidir. Geçen senelerden fazla gö
rülen bozuk incirlere bu sene rast. 
!anmaktadır. • 

Aydın sanatlar mektebi 
AYDIN, (Milliyet) - Bu sene 

Aydın mmtakası sanatlar mektebi 
ne 33 talebe alınacaktır. Vilayeti
mizden bef talebe mektebe kabul 
olunacak 28 i diğer vilayetlerden 
gelecektir. 
Aydından alınacak talebeler i

çin açılan müsabaka imtihanına 13 
efendi girmittir. imtihan evrakla
rı komisyonca tetkik olunmaktadır, 

nebil~elılerdir. Mamaafih ıilepçilik aer 
besttir. Aldığımız malıimata ıröre. lıif 
laann vapurcular tirket meaeleai halledi 
linceye kadar gemilerini eıya nakliya• 
tında kullanacaklardır 

Liman idaresinden· aldığımız malu
mata nazaran bu dakikaya kadar kanu-
na muhalif olarak hiç bir huauai vapur 
kendiliğinden aefer yapmak teıebbüsüa 
de bulunmamıttır. 

Vaziyetin tavzihine intizaren hususi 
vapurların kadrolarmda biç bir değiıik 
lik yapılmamııbr. iki taraf vapurcu
lar, kendi zararlarına olan ıimdiki vazi 
yetin düzeltilmeai ve bir a .. evvel ite bat 
!anabilmesi için hükiimet nezdinde teıei 
büaatta bulumuılardır. 

Bütün nakliyat itlerini Deniz yollan 
idareai deruhte etmekle beraber, deniz 
münakali.tmda dün hiç bir arıza ve aar 
amtı oln:ıamıı ve her zamanki ıribi nor
mal tekilde seferlere devam edilmittir. 

Yeni vaziyet üzerine muhtelif bati,.. 
nn I atanlıuldan hareket ııünlerinde qa
ğıdaki tadilit yapılmqtır: 

Trabzon hattında perıembe ııünlerl 
sürat, pazar ve salı gÜnleri posta aef""" 
leri ve aynca lüzum ııöriltiirae cuınart .. 
ai ııünü de bir aefer yapılacaktır. 

Bartın hattı - Her hafta pazartesi 
ve perfembe ııünleri olmak üzen iki va 
vur itliyecektir. 

lzmit hattında, Cuma pazar Ye çar
pmba olmak üzere üç sefer yapılacak· 
tır. 

Mudanya hattında Cwnarte.ı, aab., 
çarpmba ve pertembe ırünleri olımlİ1 
üzere haftada altı gün Mudanyaya -
pur itleyecelctir 
Bandırma hattında cumarteal, ..ıt. 

Pertembe olmak üzere teapit edilmlıtiı\ 
lmroz hattı cuma ırünü, Ayvaldı: hatta 
pazar ve perf6Mbe ırünlerl, I :ı:mlr hattı 
eka~rea olarak cuu. ırünleri yapılacıılf, 
lzmır • Menin hattı pazar günleri ve 
lüzum haaıl oluna aynca cuma ırünJ., 
ri C:c bir vapur iıletilecektir. latanlıul • 
lzmir • Pire • lakenderiye hattı ealôü 
ıribi aalı ırünleri yapılacaktır. 
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Dünkü at yarışları Dün gelen seyyahlar 
Çok zevkli oldu 

(Baıp 1 iaoi '8hlf•d•) 
iki yaımdaki yerli haliı kan lngiliz 

..kek ve dili tayları. lkraııııiyai 200 li

... menle 000 M. 

İçlerinde İngiliz ve İspanya hanedanına 
mensup prensesler de var 

l>irinci ı bmall Bıılıılu Beyin Çe
..... i. 

Dılnd M. Vladimlr'ln lhapa'ı 
Uçllncıllı CeW Beyin Ozke'.&. 
Dördlincii kotuı (Bendikap) 
Dllrt va cWıa yukarı Yattaki yarım 

.... lnallia at ve kuraldan. Jkramiye.t, 
too lira, melllfesi 2600 M. yarqa bet 
.. yvan lttirak etti. 

Birinciı Emir lallb Efendinin 8-
brl'a. 

ikinci Emir SaHh Efendinin IClao'i. 

IJetinci kotu• 
Dört ve deha yukarı Yatla yerli ya. 

nm kan Arap ve h81iı kan arap at -
kuraldan. lkramiyeoi 300 lin, mesafe. 
ıi. 2800 M. 

Altı hayvan lttirak etmiıtlr. 
Birinci: Kemal Beyin Al D<ırYit'i. 
ikinci: Tevfik Beyin Seadet'i. 

Vela galip 
ADAPAZARI, 1. (Milliyet) - Vefa 

takımı bıısfuı şehrimizde yaptljı futbol 
maçını, 3 - 1 kazamnqtır, 

Fenerbalıçe 8. - Lkifehir maA 
telifi maçı •• 

ESKiŞEHiR, 1. A. A. - Bugün blııı 
lerce seyircinin önünde yııpılan Fener
bahçe B. - Eskitebir muhteliti maçı çok 
heyecanL olmut. birinci de....., berabe
re bitmittir. ikinci de..... tanwnlyle E .. 
lı:İfehir'lilerin hakimiyeti altında geç
mit ve maç 2.() Fenerlilerin mağlübiy.,. 
ti ile neticelenmlıtir. 

Tenis maçları 
Düın Taralıyadaki Sumer Palasta ı.

nis maçlarına devanı edilmiştir. 

Dün sabah Yugoala';f bandırah Kra ı anıda dolaşarak Venediğe dönülecek 
ilçe Marya vapurile Venedikten iki- ve oradan l:ondraya avdet olunacak-
yii.z yebııit İngiliz seyyahı gelmi§tir. lD'. 

Bu seyyahlar arasında lngiltere Eski Türkiye sefiri Lort d' Aber· 
krallık hanedanına mensup prenaes non timdi (90) yaıındadır. Hala zin-
(Marie Louise) ile sabık ispanya kra- deliğini muhafaza eden eski sefir 
b 13 üncü Alfonıun kızı prenses dün vapurda bir muharririmize §Un-
(Enfente Beatrice A'Espagne) gel- lan söylemittir: 
mittir. - Türkiyede sefir olarak evvelce 

fnırilterenin eaki Türkiye sefiri uzun müddet kalmıttım. Sonra fırsat 
Lort d' Abernon, eski İngiliz batvekil- buldukça gÜzel memleketinize gel-
)erinden Lort Aıııuitin oğlu Kont dim. Bu dördüncü seyahatimdir. Tür-
'.Aaguit, yirıni kadar Lort ve Loydi i- kiyeyi eskisine nispetle fevkalade 
le bir çok manıf İngiliz diplomat ye mükemmel ve çok kolaylıkla aeyahat 
mlJyonerleri bulunmaktadır. Prenaeı- edilebilir bir halde buldum. Çok ya§· 
ler mütendıkiren seyahat etmekle be- h olmaklığıma rağmen buradan tek· 
raber Galata nhbmmda vilayet ve rar gelmek arzuaile, adeta istemiye-
belediye na,mma kartılanmıt ve ken- rek aynhyonım. 
dileri hükiimetimizin mi .. firi adde- Prensesler de Türkiyede gördük-
dilerek tehrimizde refakat ebnek Ü· )eri hüınü kabulden ve gösterilen •· 
zere maiyetlerine komiser Nail Bey J'kadan dolayı mütefekkir kaldıkJan-
memur edilmi§tir. Bundan bagka mi- nı söylemitlerdir. 
aafirleri gezdirmek üzere otomobil- Bu seyyah kafilesinin reisi ve lDÜ-
ler de tahsis edilmiftir. rettibi İngiliz zenginlerinden Lort 

Prensealel'le İngiliz diplomatlan Henry Lunn'dur. \ 
kendilerini iıtikbal eden İngiliz sefa- Kendisi bu sene ayni vapurla dört 
reli erkanı ile birlikte sefaret kona- seyahat tertip ebıılttir. 
ğma gibnitlerdir. Sefir Sir George Lort Henrı, Lunn bu defaki aeya-
Clerk hazretleri prenoealer şerefine hatin mevııimın son turnesi olduğu-
sefaret konağmda bir öğle ziyafeti nu, gelecek sene de Türkiyeye dört 
vermi§tir. Öğleden sonra lngiliz sey. seyahat tertip edeceitini, seyahate ken 
yahlan otomobillerle tehrimizi gez- disinin ahbabı olan İngiliz asılzade-
mitler, müzeleri, ıayanı temBfA yer !erinin iştirak ettiklerini söylemittir. 
leri ziyaret etmitlerdir. Misafirler 9 eylulcle tehrimize (300) Yugos· 
bilhaua Topkapı sarayında fazla lav seyyahı gelecek ve bir hafta ka-
kalmıglar ve çok ali.kadar olmuşlar- lacaklardır. Aym ( 16) ında Fransız 
dır. lngiliz seyyahlan dün akıam sa- müne.,;erlerinden mürekkep bir sey-
at yirmide ayni vapurla hareket ede- yah kafilesi gelecek, lstanbulu gez-
rek Çanakkaleye giımltlerdir. dikten sonra Ayaslog ve Bergamayi 

Bu sabah Çanakkalede İngiliz me· da ziyaret edeceklerdir. 
zarlığını ve Trova harabelerini zi- Tetrinievvel iptidasında (400) 
yaret edecekler ve oradan Rodosa gt. Macar seyyahı gelecek ve dört gÜn 

He• sme büyük bir alaka ile talcii> 
ııdilen bu maçlar, bu aeı>e de yinıe ay
pi heyecan.la devam ediyor. Dün oy
penan maçları turnuvanın dömi f.inali 
J.dı. Büyük bir seyirci kitleııi tarafından 
.. yredilen bu maçlar çok güml oluaıt
tur. Dev adimlarik mıııva.f fak.iy«. :W
vcıaine doğru yükselen Miıııı Go:ocı..t. 

ky dün de ha:rükülilde oy.unlar yıapmıı 
ve tam bir yıldız gibi o)"DamıftH. 

deceklerdir. Sonra Akdeniz havza- kalacaklardır. 
"""'~""""'-===,,,..,,========""'=,,,,.:......;:;;.,.;;,;,,,================~ 

Hitler tenkit istemiyor 

Neıtia>ler §W>laıdır : 
Tek kadınlar 

Me-1 GrodeJ;tky-M* Qımiııa 
6/1-6/.1. 

Mellıe Poul,.MdJıo Geoı:ge 

4/6 - 6/1 - 6/4 

Tek erkekler 
Suat • Karakaş 0/ 6 - 6/.3 - 6/0. 
Şiırinyan - Trebougofıf 6/3 - 6/.1 

Çift kadınlar 
(Madam deri - Mile Paul) 

.(Madam Rovental - x.Iwkoıre.i) 
6/i - 6/2 

(Melle Grodetaky - Mell.c Cuminıg) 

(Jhüe Salcıı - Sıwie) 

6/1 - 6/4 

Çift erkekler 
(Suat - CJ:ıaOOoir) (Bimııı-Foreal) 

6/2 - 6/3 
(Şerinyan - Karakaıı) (T .. egouboff -
jeffe) 3/6 - 6/ 2 - 3/6 

Muhtelif: 
.CM.elle c~ - Şirinyao) 
~~le Grodıet.eky - Kanılr.q) 

6/2 - 9/7 
(Ma.dem !.evi - Binn'B) (Mlle Bon»

toin - C<>IJinıa) 2/6 - 6/3 - 6/4. 

Eakifehirıle 
ESKİŞEHİR, ı. (Huatııt te.leıfooJa)

Bugün Fesı:eı:bahçe B takmıı ile Eski
tehir Tayyare - tdman Yurdu muıhteli
ti arasındaki maç binlerce kitinin 
j:ıuzurıında ya;pılmıştrr. Birinci 
haıftayın berabere biıtmiı; ikinci hafta
yında Eslciı;ehir muhtıc>liti .&d karşı 
iki gol almıştır. Fenerbahgc B takımı 
lıa.J.eci:ıi hastalandığı i~in yerine yedek 
kaliıci Saim oynamıştır. 

Fene.. takımı !ji)yJe çıkmıştır: 
Kalıeoi : Saim. 

Bek: Ziya, Fazil. 
Haf : Ekrem, Şekip, Esat. 
For: Reşat, Sedat, Şevlııot, Necdet, 

Sdıip. 
Her iki takımda göze ça.rpanlar 

ıunlarıdır: Fenerden: Z.iya, Fazıl, Esat. 
Eakitehirden: Mahmut, Niyazi, Zey

nel, Sii?hi. 

Mllllyet'ln romanı: 33 

ıl'a3011: G. de la FOUCHARDIERE 

- Eier köpek havlamamıı olsaydı, 
ıııutıl 11Uf1) uyuyacaktJJD. Bu köpek 
k nereden çıkb? 

Köpek Viski idi. 
Hayvaneai12, efendİliDin kundura

nnın izlerini, Blaru:ş Manteaeux soka
't-ıan ta Saint - Cloud'ya bdar, k.,. 
IDali .. b ... la takip ebniıti. O zaman
'danberi mevcudiyetini izhar için bir 
fınat kollıyarak kötkiiıı etrafında do
latıyordu. 

Viaki timdi Bouif'in kollan araım· 
Cla .idil 

Bouif silah sesini ifidince bahçeye 
fırlanuıb. 

Viski Efendisini, üııtündeki cicili 
bicili bijamaya rağmen tanJDJakta te 
raddüt etmemiıti. 

Bouif, cereyan eden faciaya faha
ne bir surette l&kavıt ve baıma örül-

(Ba~ı 1 inci sabifttle) 
rini anlabnıf, hrkanın 1920 yılındanhe
ri yaptığı kongreleri bir tarihçesini çiz
miıtir. 

Daha sonra milli inkılap aahaıına ge 

1 

tır. Bunun içindir ki, biz Demokrasi ve 
Parlamantarizm prenıiplerini tanımıyo
ruz Biz bu prenaipleri sadece halk İra· 
desinin bir karikatürü göziyle bakıya-
ruz. •• 

çen M. Bitler Alman milletinin çok bü N b -'J r k 
yük bir ekseriyetinin bu inkılaptan yana üren erır e pen ı 
davranarak onu tulmııt ve korumu§ ol- NORENBERC, 1. (A,A). - Blr ta-
maı:ıdan dolayı duyduğu derin sevinci, raftan Milliyetperver Soayaliot Fırfmaı 
bildirmi§, F aıiat ihtilili bir tarafa hıra- tali t"§ekkülleri cliln fırkanın ko....,e 
kılacak oluna diğer lier hangt bir tarİ· merkezinde içtima halinde iken cllğer 
hi hadisenin - zapturapt ve intizam ba. taraftan hususi trenler Almanyanm her 
lommdan • Alman iııkılAbiyle bir tutu- tarafından binlerce Nuyonal Soıyallsti 
laımyacağını ııöylemiıtir, fehre anldetmitlerdir. 

M, Bitler ikbsadi meseleler hakkın- Şehir baştan bap clonanmıftL Umu-
da ıunlan ııöylemi•tir: mi meydanlarda verilen konserlere im-

• Bu meseleler: hükıimet tarafından !abalık halk kütleleri ittirak etmİftİr. 
alman tedbirlerin bütün milletçe tam bir Berlinde bulunan Sefirler heyetine 
inan ile kartılamnası halinde ancak hal- menaup otuz bir zat buııiin huıuai tren 
]edilebilir. itte bunun içindir ki, bükü- le Nuyonal Soıyaliat konaresi • ' Nü-
met, Alman milletinin yıkılıp perİ§811 ol renherg'e geleceklerdir, 
ma11nda amil olan eski münasebetlerin " Tem,,. " in 11öziiyl e .• 
çürütüp dağıbcı faaliyetleriyle hu ınil- PARIS, 1 (A.A.) - •Teınpa• lraze 
Jeti irade ve azim kuvvetlerinden mah- tesi dünkü lıq yaZJ11nı Nüremberg'de 
rum bırakmakta veya felaketin önüne göıteriı kabilinden olarak yapdan geçit 
geçmek ve buhranı yenmek için bütün reıınine tahsis elmittir. Temps bu yazı-
iradeoine hikiın olması icap eden bir sı 11nda diyor ki: 
rada onu şüpheye ve karanızbğa diitür « Bu geçit resmi Almanyayı bugün 
mekte devam ebnelerine artık göz yu. tesiri albnda bulunduran yeni zihniye-
mamaz. tin parlak bir tezahürü olacaktır. » 

« BükUmetin ilk iti iısizliğe kartı Yazısnn sonuna doğru Insbruck'da 
mücadeleye gİrİ§mektir. Ancak hükU- yapılan cüretli teıebbüse temas eden 
met bu vazifesini yerine getirirken • biz Temps ıu satırları ilave ediyor: 
den evvel gelip geçenlerin yapbkları gi « Bu le§elıbü.sün iyice bellenecek ve 
bi - çallfllnlarm alın teriyle kazandıkla- hatırda tutulacak. bir ciheti vardır, o da 
n bir kısmı çalıımıyuılara yardım için ıudnr: 
ellerinden alacak değil, fakat çalııma lrkcılann giriıtikleri hile ve tabrik-
imk.iin ve vasıtalarım herkese dııığrtmak !erin ıiddetli surette tenkil edilmesine, 
yolunu tutacaktır. IMl!llyetçi .SO.yaliıtlerin Avuıturyada 

« Biz bu sahada yeni yeni yollara yerleten nizam ve intizam lçln, saniyen 
ııirmit bulunuyoruz. Tarihte bu yolları kendisini, müttehit bir hale gelen Al· 
andınr hiç bir örnek bolunamez. Bun- manyamn sert ve ağır vaıillği albna al 
elan dolayı hiç bir yararı dokunmıyan mak istlyenlere kartı milli istiklali ko-
tenkidin arbk sesini kemıe11i lil.zımdır. rumak gibi ağır bir vazifesi vardır. 

Baıvekil beyannamesinin sonuna doJ « Milliyetçi Sosyalistlerin Slesvig'· 
ru demiıtir ki: de, Ha.ncis'de, Eupen ve Malmedy'de, 

« Alman milleti, mukadderatın, elle- Çelroslovakyada, hatta lsviçrede bile 
ri arasına bıraktığı Milliyetçi Sosyalist yapmakta oldukları tahrikler ve tutuı· 
hareketini, yürünmesi gerek olan yolu turduklan galeyanlar yeni Almanyanın 
sağlam ve kuvvetli bir ıurette çizdiğini sulh arzusu bakkmcfa söylenen nutuk· 
görmekle memnun ve bahtiyar olacak- !ardan çok daha manalı ve belagatlidir.» 
..;;...~~~~~~~~..;;...~~~~~~....:..~~~~~~~..;;...~~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Hususi fevkalade Rakı şişelerine mahsus (35000) Bo

ğazlık ve (23000) Pul ile Mıs ıra gönderilen Rakı şişelerine 
mahsus (1000) Gerdanlık ve (1500) Boğazlık pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin n ümuneleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak edebilmek için yüzde 7 ,5 teminatlarını ha
milen 4-9-933pazartesi günü saat 16 da Galatada Alım, Sa
tnn komisyonuna müracaatları. ( 4256) 

Tercüme: 
mek iatenileı;ı çoraptan tamamiyle bi 
haber, kendini Viski'ye kavuımaktan 
mütevellit ae:vince terketmigti. 

- Sen misin, ah maıkaral.. Sen 
ıniıin, a edepsiz! •• Seni külhani, seni •• 
Ben canımla uğr&§ll'ken sen sokak so 
kak sürtersin ha •.. Eh, anladım, anla 
clnn. .. Ne İle dediğini biliyorum ... Gel 
bir kadeh iç te aldın baıona gelsin! .• 

Bouif kendiıı.ine zehir de vermiı 
olsa Viıki kemali nete ile içmeğe çok 
tan razı idi. Hayvan gülünç bir şekil 
de .zıp .zıp aıırıyarak pesten neşeli ne 
teli havlıyordu. 

itte o zaman Mariette takdim me
raaimini icra etmenin münasip olaca
ğını hükmetti. Vakıa niçin ve nere
den gl!ldiklerini bilmiyordu amma, 
madem ki ortada iki kadın mevcuttu 
her halde ev sahibini tanıtmak lizım .. 

dı. 
Bouif'i İ§aret ederek: 
- Kont de Saint - Gaudens .... De-

di. Bu kötkün sahihi! 
Fakat yeni bir takJDJ kimselerin 

gelmeleri üzerine vaziyet biraz daha 
kanttı. 

Bu aırada bahçeye bir kaç polia 
gfrdi. 

Bunlar ite kalka ikinci bir serseri 
getiriyorlardı. 

Bunun da kıyafeti ötekinin ayni 
idi. 

Polisler silah sesini itidince kötke 
kotmuılar. O sırada bu adamın par
maklıktan atlryarak kaçmağa teıeb
büs ettiğini görerek yakalamıtlardı. 

Estelle adama baktı. · 
Bakınca hayretten dona kaldı. 
Vakıa ?fılacak kadar da vardı. 
Estelle gözlerine inanamaz gibi: 
- M. Hasenfrat:ı:!.... Diye mml-

dandı. 
Fakat adam giilümıedi: 
- Hayir, Madam... Dedi. Yanılı

yorsunuzu. 
Filhakika Eatelle yanılıyordu. 
Adam ertesi gÜn parmak izi dai

resine sevkedildi. Orada yapılan mu
ayene neticesinde adamm tehlikeli 
sabıkalı.lardan, hali firarda bulunan 
ağırceza mahkfunu iplik Juloh nam 

- - ...... 

İtimadı Milli TürkSigorta 
Anonim Şirketi Hissedarlarına 
l - 26 Ağustos 1933 tarihinde toplanan fevkalad~ heyeti u~u

miye Şirketin 933 senesi Haziran sonu hesaplarını ~sdik ederek ~ısse 
senetlerinin kıymetini yüzde elli noksanile beter lıra olarak tespıt ve 
sermayenin 62,500 liraya yani nısıf dereceıine tenezzülünü k.arar :Jtı
na almıstır. Ticaret kanununun ahkamı mahsusasına tevfikan ıfbu 
tenkisi ~rmaye için icap eden muamele ifa edilecektir. 

2 - Ayni heyeti umumiye içtimamda 62,500 liraya tenezzül eden 
ifbu sermayenin 200.000 liraya iblağı ve yeni hisse ~enedi ihracile nısıf 
bedelinin tahsili ve eski hisse senetleri hakkında tıcaret kanununun 
mevaddı mahsusasına tevfikan muamele ifası karar altına alınmıtbr· 

Arttırılan sermayeye eski hiHedarların hisseleri nispetinde İftira 
ke kanunen hakları vardır. Eski hissedarların ilan tarihinden itibaren 
iki hafta zarfında lstanbul'da Galata' da lTIMADI MiLLi Hanındaki 
tirket merkezine müracaat ederek bu kanuni haklarını istimal etmeleri 
ve alacakları yeni hisselerin yarı bedellerini petinen tediye eylemele
ri idare meclisince karargir olduğundan keyfiyet ilan olunur. (6872) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Vekaleti celilesinden: 

Ankarada Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kain Hıf 
zıssıhha Enstitüsü binaları kirli sulau için inşa ettirilecek ve 
bedeli keşfi 6789 liradan ibaret tasfiye çukurları inşaatı kapa~ 

zarfla ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Teklif 
\llektupları eylülün 12 ci salı gÜnÜ saat 15 te Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti münakasa komisyonunda açdacaktır. Ta-
liplerin plan ve keşfini görmek ve malômat almak üzere Ve 
kalet mürakip mühendisliğine müracaat eylemeleri ve tel<lif 
mektuplarmı yevmi ve saati mezkiirdan evvel Vekalet ~le 
mi mahsus Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. ( 4369) 
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I&1t. Mr. Kumandanlığı Sa. Kom. ilanları 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: • 

Kara.köy • Köprllba§t Tel. 4236.0 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 - ------------
KARADENiZ 

2 inci aralık postası 

ERZURUM 
vapuru 3 Eylül pazar saat 18 
de Galata rıhtımından kalka
cak Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun, Fatsa, Gireson, 
Tirebolu, Görele, Trabzon'a uğ
rayarak Rizeye gidecek ve 
DöNOŞTE ayni iskelelere ila
veten Of, Pulathane, Ordu'ya 
da uğrayacak yalnız Zongul
dağa uğramıyacaktır. (4548} 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

MERSiN 

' 
·' 

' 
i 

i 

1 

vapuru 3 Eylül pazar saat 17 de 
idare rıhtımından kalkacak ve 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ı ı 
ve Dikiliye uğrayarak İzmir'e 
gidecek ve dönütte aynı iskele
lere uğrayacaktır. (4549} 

MERSİN ARALIK 
POST ASI 

KONYA 
vapuru 3 Eylül pazar saat 10 da 
İdare rıhtımından kalkar, Ta-
9ucu, .Anamur, Kupdası ve 
Gelibolu'ya yalnız dönü9te uğ
rar. (4550) 

.... 

' 
1 
1 

1 

1 

' 

Merkez K. ihtiyaci için on 1 rüldüğünden 4-9-933 pazar
iki bin kilo zeytin yağı müna- lesi günü saat 15,30 dan 16 
kasa ile alınacaktır. İhalesi ı ya kadar pazarlıkla tamir et-
5-9-933 salı günü saat 14 ten tirileceğinden isteklilerin şart 
14,30 kadar yapılacaktır. Ta namesini görmek için her gÜn 
liplerin şartnamesini görmek ve pazarlığa gireceklerin bel 
için her gün ve münakasa gü li saatinde teminatlarile Top 

. nü belli saatte Merkez Satın hanede Merkez Satınalma Ko 

•-~~~~~~~~~--~-

İZMİT HA TTl'na 

Alma Komisyonuna gelme misyonuna gelmeleri. (235) 
leri. (158) (4001) 6020 (4362) 6068 

* * * 
Harbiye mektebi için üç bin 

kilo Zeytin yağı aleni münaka 
sa ile alınacaktır. İhalesi 5-9-
933 salı gÜnÜ saat 14,30 dan 
15 e kadar yapdacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gÜn ve münakasa 
günü belli saatinde Merkez 
Satın Alma Komisyonuna gel 
meleri. (157) .(4003) 

6021 

*** 
Akademi Kumandanlığı i

çin 800 kilo zeytin yağı aleni 
münakasa ile alınacaktır. İha 
lesi 5-9-933 salı günü ıaat 15 
ten 16 ya kadar yapdacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör 
mek üzere her gÜn ve münaka 
sa günü belli saatinde Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel-
meleri. (159) (4004) 

6022 

Harbiye mektebi için alına
cak 850 ton lavamarin kömü
rüne verilen fiat pahalı oldu
ğundan 4 eylôl 933 pazartesi 
günü saat 14,30 dan 15 e ka
dar pazarbkla salın alınacak
tır. Taliplerin ıartnamesini 
görmek için her gÜn ve pazarlı 
ğa girişeceklerin belli saatinde 
Komisyonda hazır bulunmala
rr. (213) 4234) 

6056 

Levazım işleri dairesi İs
tanbul Deniz Yollama Müdür 
lüğü emrindeki " Sarim " ro
morkörünün tamirinin kapalı 
zarfındaki fiatlar pahalı gÖ-

gahıs olduğunu tayin etti. 
FAS 1 L Xlll 
Batiıne yerine.,. 

- Haydi bakayım... Hekimler 
bundan sonra da "Alkol zehirdir!" 
desinler de ahnlarını kan§lıyayım ... 

Bouif bu sözleri Bridaine sokağın 
daki meyhanenin tezgahı önünde söy 
liyordu. 

Anguıte'in, Honore Gradouille'un, 
Viski'nin de hazır bilmecliı olduğu
nu söyJemeğe lüzum var mı? .. 

Fazla olarak Mariette mecli•te ha
zırcı.. 

Bastabakıcı Bouif'in hakiki fab11-
nı nihayet öğrenebilmifti. 

Bicard bir gazete açıp okudu: 
"Tıp akademisine Doktor Mariua 

Pinchard tarafından pek calibi dik
kat bazı itaratta bulunulmuttur. 

"Doktor bu raporunda verem te
davisi hususunda kegfettiği bir usulü 
tetrih etmektedir. Bu tarzı t.;.ıavinin 
şifakar kıymeti ümitsiz bir vakada te
zahür elmi~tir. Lariboisiere hastaha
nesi tabibi Doktor Marolles terkedi
len bir hasta tamamen kesbi afiyet et 

. " mı~···· v.s •... v.1: .• 
Bouif: 
- işte bu benim be! ... Dedi. Doğ

rusu o adama ni~an bile verirlerse ye 

. "'"' 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müesaesat ih 
tiyacı için 600 adet yüz havlu 
su ile 262 adet mendil 17-9-
933 pa;ı;ar günü saat 15 te ale 
ni münakasa ile satın alınacak 
hr. Şartnamesini görmek iste 
yenlerin her gün ve münakasa 
ya girişeceklerin belli aaatinde 
Merkez Kwnandanlığı Satın 
alına komisyonunda hazır bu 
lunmaları. (237) ( 4386) 

6069 

"'"'"' 
Merkez Kumandanlıima 

merbut kıt'at ve müessesal ih 
tiyacıı için 40 adet yemek tevzi 
kepçesi, altı adet et bıçağı iki 
adet et baltası iki adet et ma
kinesi elli adet çinko su koğası 
17-9-933 pazar gÜnÜ saat 16 
da aleni münakasa suretiyle 
satın alınacağından şartname
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve münakasaya girecekle 
rin belli saatinde Merkez Satın 
alma komisyonunda hazır bu
lunmalan. (238) ( 4387) 

6070 

"' "' "' 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müessesat ih
tiyacı için alınacak 8890 çeki 
odunun pazarlığında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 16-
9-933 cumartesi günü saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman 

ridir ... Doktor dediğin böyle olur .... 
Allah için söylemeli ..• Herif beni iyi 
tedavi etti ..• Maamafih gunu da bilin 
ki, ister kendisine hekimlik aleminde, 
iater b&§ka bir yerde tesadüf edeyim, 
Mariette'e kartı yapbğı itin yolouz ol 
duğunu söylemekten zerre kadar çe-
kinmemu. iT 

Mariette Bouif'e müıfik bir bakış-
la bakarak: 

- Bende de kabahat var ... Dedi. 
Boui f urar etti: 
- Olsun efendim, olsun ... Ne de

mekmif? ... Methur oldu, bat taci ol
du diye seni böyle yii.z üstü mü bı
rakmak lazımdı?... Billkis seni ba
,mda taııınalıydı ... Çünkü doğrusunu 
söylemek lazJDJ gelirse, bugünkü mev 
kiini, §aD ve şerefini aeninle benim 
sayemde, bizim sayemizde kazandı.u 

Mariette mahzun bir eda ile: 
- O geçti ... Dedi. Marius Pinchard 

şimdi büyiik bir adam oldu... Meıhur 
oldu . ., Zengin oldu .. Bundan sonra ge
lip te bizimle karşı karşıya tezgah ba
şında rakı içer mi hiç., Buraya geleceği 
ne Mamtazel des Ca,11ettes'in çay ziya
fetlerine gidip beyaz yeleği, albn kordo 
nu ile aleme caka satar ... 

Bouif ciddi bir tavır aldı: 
- Charlotte hakkında fena söz iste

mem! Dedi, O artık Sigorta kumpanya 

Badema Cuma, Pazar, Çar
şamba ıünleri idare nhtımın-

1 
dan saat 9 da Kırlangıç vapu-
ru kalkacaktır. (4551) 

... --------------~ danlığı Satmalma Komisyo 
nunda hazır bulunmaları. -
(253) * .. .. (4459) l 

Harbiye mektebi için alına 
cak 2300 çeki oduna verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
6-9-933 çarşamba günü saat 
14 ten 14,30 kadar pazarlık
la alınacaktır. Taliplerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa gireceklerin 
belli saatt~ teminatlarile Top 
hanede Merkez Sabn alma ko 
misyonuna gelmeleri. (246) 
(4394) 6080 

*** 
Y eşilköy Hava Makinist ı 

mektebi ihtiyacı için alınacak 
350 çeki odunun pazarlığında 
talip çıkmadığından 16-9-933 
cumartesi günü ıaat 15 ten 
15,30 kadar pazarlıkla salın 
alınacağından şartnameainl 
görmek isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı 
ğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulUJilmaları. (252) 
(4458) 1 

• * • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut krt'at ve müessesat ih 
tiyacı için 4530 çeki odunun 
pazarlığındaki fiat pahalı gö
rüldiiğünden 16-9-933 cumaı 
lesi giinü saat 14,30 dan 15 
kadar pazarlıkla satın alınac:U 
tır. İsteklilerin . şartnamesini 
görmek için her gÜn ve pazar
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez K. Satın alma komis 
yonunda hazır bulunmaları. 
(254) (4460) 

ımdan iki ınilyon frangı krnrdıktan 
sonra aklı başında, rabıtalı Mr kız oldu •• 
Anladın mı Mariette? ••• 

Mariette itaatkar bir tavırla: 
- Anladım, Kont cenııplan .. Dedi. 
Bu IÖ:ı: üzerine Bouif önündeki kade 

hi bir ılikiıte bitirdi. 
Her feyi bot görür bir insan tavriy• 

le: 
- Artılı: bundan sonra bana Alfred 

diyebilirsin! .• Dedi 
• • . BlTrl 

Dikkat: - Ynından ita.ren bu ıil
tunda yeni bir telrikamızı okumağa bat 
lıyacaksmız. Yine Kinwan Şerif Bey 
tarafından tercüme edi1- bu yeni roma 
IU'Q ismi: 

ESRARSIZ HAYAT 
tır. Hollywood'da ıinema yıldızlan· 

mn lal'ZI muaıeretini taıvir eden lıa ro
man, sinema payitabbnda yaıayıp ıi...,. 
ma artistlerinin hayabnı yalonclaa tet• 
kik etmiı maruf bir kadın romaııcmm 
eseTidir. Eoerin nıevz.uu bakild hayat· 
tan iktibas olunmuıtur. Y abaııcı iaimlef 
altında göreceğiniz eıhu, hakikatte her 
gün sinema perdesinde görüp takdir et 
tiğiniz meıhur aktörlerdir, Bu ,iaim
lerin altında kimlerin ıaldandliım ket· 
fetmek görüıünü:ı:deki isabete kalmır 
br. 

r 
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İstanbul ve Trakya <Şeker Fabrikalan Türk Anonim~ Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaan yeal •ene mah•uUl toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bia kilodan az olmamak 

6zere her l•teyene •atılmaktadır. Fiatlarımız e•ki•l gibidir. Yani l•taabul'da Sirkeci l•tasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 San~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 lorustur. 
Ancak ea a• beı vagon ıekerJ birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve l•t tarafı hamale •en~dl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren btlttln ma•raflar 
ve me•'ullyet m6tterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından mütteri he•abına •igorta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön-
derenler için algorta ihtiyari oldutu gibi en az beı vagon alparlı ederek bedelinin temamını petin ödeyenler vagon baııaa bei lira 
tenzilAttan l•tlfade ederler. 

Adreaa lstanbul'da Bahçe~apıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-!0 Telgraf adreslı l.tanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

Asipirol Necati; grip, nezle, bat ve diş ağrılarının ka t'i ilacıdır. Deposu : 
Bahçekapıda Salih Necati 

9) 

t 

t 
r 

at 
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~a 
3 

lılı 
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Erzincanda Jandarma Mektebi 
Satınalma Komisyonundanı 

(1 ) - Mektep efrat ve hayva nabnın 933 senesi ihtiyaçtan olan a 
tağıda mıktarı yazdı (35) kalem m uhtelifülcins erzakm 13-8-933 tari. 
binden itibaren 3-9-933 tarihine m üaadif pazar ve pazartesi gününe ka 
dar isimleri hizalarında gösterildi ği veçhile aleni ve kapalı zarf usuli 
le (20) gün müddetle münakasaya konulm~tur. (2) - Kapalı zarflar 
ı>azartesi günü saat tS te ihalesi yapılacaktır. Münakasaya ittirak 
edecek zevatın mezkUr tarihten iti haren bedeli muhammenin yüzde 
'715 niabetinde teminatı muvakkate akçesi veya kıymeti muharreresi Ü· 
ıerinden istikraz dahili veya borsa fiatından yüzde 10 nokaanile diğer 
Milli esham ve Şömendüfer tahvili.tının malsandıklarma teslimini ha. 
"1 makbuz veya banka kefaletnamesini hamilen 3,4-9-933 tarihine 
ınüaadif pazar ve pazartesi günleri öğleden evvel saat 9-12 ve 13-15 te 
kadar Erzincan Belediye Salonunda "Jandarma Umum Kumandaıa 
lığından badeliıtizan" ihaleyi kat'iyesi icra kılmacağmdan izahat 
&lmak iıteyenlerin her gün Komisyonumuza müracaatları ilin olunur, 

Kilo Münakasa U suli C i n s i 
350000 Aleni Mete Odunu 
195000 = Tahniye "Ekmek " 
150000 Kapalı Un (Ekmeklik 

35000 Aleni · Sığır eti 
15000 = Bulğur 
15000 = K. Fasulya 
10000 ~ Arpa 
8000 =- Tuz 
8000 """ Sade Y af 
8000 ... Patates 
8000 ""' Kuru Soran 
8000 ....._ Kuru Ot 
7000 - Saman (Düi->; 
5000 - Sakız Kabaft 
5000 -=- Lahana 
5000 """ Patlıcan 
5000 - Kırmızı Tomates 
4000 ... · Sabun (Hacı Bekir); 
4000 - Pirinç Tosya 
4000 - Kendime (Çorbalık). 
4000 """ Gaz yağı Batum 
4000 - Yoğurt 
3000 ~ Fasulya Taze 
3000 -=- fspanak · 
3000 """ Praaa 
2500 - • Mercimek 
2500 - Şeker kesm• 
2000 -= Makarna 
2000 .., Kuru Ozüm 
1000 .,. Salça 
1000 - Zeytin Yaitı 
1000 ocs Zeytin 
1000 - Peynir Tm11.D1 
1000 - Pekmez Dut 

2S . - Çay 
35 .,.. 

(4159) 6113 

Çanakkale Nafıa 
Başmühendisliğindenı 

Ezine • Ayvacık yolunun O -ı-000 kilometrosundı.....l 
~2/687 kilometrosuna kadar olan kısmınm tesviyei turabiye, 
•rnalatı sinaiye, §Ose inıaatı 11-9-933 tarihine müaadif pa
~eai günü saat on bette iba le edilmek üzere kapalı zarf uıu 
liyle münakasaya konmuıtur. Bu İ'n§aatm bedeli kqfi 
124811 lira 56 kuruıtur. 

Münakasaya ittirak edecekler (661) numaralı müzaye 
de ve münakasa kanununun mevadı mabsuaaama tevfikan 
leklif mektuplamu ve muvakkat teminatlarını aynı giinde 
'&.at on bete kadar Çanakkalede makamı vili.yete tevdi et
ttleleri 18.zımdır. 

Münakasaya konulan mezkUr yolun evrakı keıfiye ve 
krtnamesini görmek ve fazla tafsilat almak isteyenlerin 
~karada yollar umum müdürlüğüne ve İstanbul, Çanakka 

·. (le bqmühendisliklerine müracaat etmeleri ilin olunur. 
de 4471} 6135 

ed De•let Demlryollar ı idaresi ilanları 

. Samsun - Sıvaa bath üzerinde Hacı - Bayram istasyona 
:!; Cı\<annda kilometrt? 95,660 daki taş ocaklarından çıkarılacak 
~ ~m' balastmkapahzarfla münakasası 20 Eylul 1933 çar
ıma kınba günü saat 15 te Ankarada idare Merkezinde yapılacak 

ltr • 
lan- l Tafsilat Ankara ve Kayseri veznelerinde beşer - liraya aah 
~~ ~§&l'tnamelerdeyazılıdır. (4498) 6136 
r.;: 1 
"'"' •tanbul Sıhhi M6.e••eseler Sııtınalma 
,.ı-
ını• Komisyonu Reisllğlndea: 
~: J-. TIP Talebe yurduna mayıs 934 sonuna kadar lüzumu o· 
,;..,.. , lt Süt ile Silivri yoğurdu 12 Eylul 933 salı günü saat 14 te 
lreı· ~ni münakasa suretiyle ihale edilecektir. tsteklilerin milraca
mr tları. ( 4265) 6117 
) 

---. ' ·ı_~~--_ .i'. ' -

Rusyaya gönderilecek işçiler 
S6mer Bank Umum Müd6rltlğünden: 
Afağıda isimleri yazılı Efendiler Rusyaya stajiyer gl>nderile

ceklerinden en geç 2 eyliıl 1933 cumartesi gününe k '\dar Ban
kamız Pamuklu ıubesine müracaatlan. Silleyman oğlu Hasan, Ali 
oğlu Bekir, Faik Fikri, Halil izzet, Sadettin lımir, Hilmi Hakkı, 
Ziya Necip, Mehmet Ata, Hamdi Konya, Ahmet İlmi, Ömer 
oğlu AYni, Rqit Ankara,· Tahsin Kıbnı, Mustafa Bursa, Rüştü 
Kaaaba, Refik Eıref, Şefik İzmir, Abidin Manastır, Ahmet Ge
libolu, K~malettin Ankara, Ahmet Riza, Vehbi Nevrekop, İbrahim 

Şevki, Süleyman Necip (4555) 

Ankara Ytlkaek Ziraat Enstitü•tl 

Ziraat ve Baytar Fakül-
telerile Yüksek 
Orman Mektebi 

Kayıt ve kabul .tartları 
1933 ders senesi için Ankara (Yüksek Ziraat Enstitil 

sü) Ziraat ve Ziraat sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek 
olmak üzere (50), Baytar Fakültesine Kız ve Erkek (50), 
Yüksek Orman Mektebine (30) talebe alınacaktır. Müessese 
leyli ve meccanidir. 

Kabul şartları ıunlardır: 
1 - Türkiye Cümhuriyeti tabasından olmak 
2 ~Lise bakaloryasını venniı ulunmak 
3 - Yatı 17 den qağı olmamak 
4 - Bu mesleklerin icap ettirdiği bedeni kabiliyete 

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

5 - Tahsil leyli ve meccani olduğundan staj veya tah 
sil devresinin ortasında (arız olacak mazeretler 
dolayısile tahsillerine devam ebnek imkanı-
rum kayb etmiş olanlar müstesna olmak 
üzere) stl\j veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıbrı· 
lanlarm bükfunet tarafından kendilerine yapdan masrafı 
tazmin edeceklerine dair Noterlikten muaaddak kefaletna· 
me vermek (Müessesece verilecek nümuneye tevfikan). 

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

7 - Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince ıahadet 
name dereceleri ve müracaattarihleri sırasile kabul muame 
lesi yapdacaktır. 

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

Bu şartları haiz olup Ankara (Yük.ek Ziraat Enstitü 
sü) Ziraat Baytar Fakültele rine . ve Yüksek ·orman 
Mektebine girmek istiyenlerin 31 Eylfil 933 tarihine ka
dar yukardaki prtlan gösterir vesikalanıiı bir istidaya rap 
tederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek 
töHüğüne müracaat etmeleri. lstanbul'da: Selimiyede Bay
tar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi 

İstanbul Yüksek İkhsat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
. 1 ,- Kayıt ve kabul işi 1 Eylül 933 de ha§lıyacak ve 30 

Eylül 933 akşamına kadar sürecektir. 
2.- Kayıt işi için pazartesi, perşembe günleri sabahlan 

saat ondan akşamları saat 1 7 ye kadar Mektep Müdürlüğü 
ne müracaat olunacaktır. 

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

derecede olduğu Maarif Vekaletince tasdikli ve bakalQryaya 
tabi ecnebi ve akalliyet liselerinden §8hadetnameli olanlar ve 
Ticaret Lisesi ile Galatasaray Lisesi Ticaret kısmı mazunla 
n (Galatasaray) Ticaret kısmı mezunlarının bükômetçe 
mali müeaaeaelerde bir sene staj görmüş olmaları ıarttır. 

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

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

ra, İzmir, Adana, Trabzon, Samsun Ticaret mektepleri me
zunları alınacaktır. 

B.- Bu kısma gireceklerin yaşları on beşten aıağı ve 
yirmi birden yukarı olmıyaca ktır. 

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

smıflarmdan tasdilmame ile gelecek olanlar. Bunlarm Yat
ları da 13 den aşağı 18 den yukan olmıyacaktır. 

6.- Kayıt ve kabul için aıağıda yazılı veaikalan Müdür 
lüğe hitaben yazılacak bir isti daya bağlanmalan İcap eder: 

7 - Mektebin her üç kıs mı nehari ve muhtelit olup ted
risat öğleye kadardır. Yükaek lktiaat ve Ticaret kısmı ile Tica 
ret Lisesi talebesinden üç sene zarfmda tedris ücreti ve imti
han barcı namile dört lira yetmiş beş kuru§ alınır. 

1..- Mektep tahadetnam e veya tasdikııaıneai, 2.- Sağ. 
hk ve qı raporları, 3.- HükUmetçe musaddak iyi hal varaka 
11, 4.- Hüviyet cüzdanı, 5.- Üç adet fotoğraf, 6.- Mektep 
idaresinden alınacak matbu beyannamedeki aorgularoı cevap 
lan yazılacaktır. (3772) 6110 

Deniz Gedikli Küçük Zabit Hazırlama 
Mekteline talebe alınıyor 

Istanbul Deniz Kumandanlığından: 
1 - Ortamektep derecesinde olan Deniz Gedikli Küçük 

Zabit Hazırlama Mektebinin birinci smıfma girmek isteyen 
15 : 18 Yatındaki~ tahsilini bitirmiş ı-ençler 1 Eylfil 933 
den 1/1 ci teşrin 933 tarihine kadar İst-nbul'da Kasımpaşa
da tersane dahilinde Gedikli mektebi müdüriyetine, Ankara 
Deniz Müııteprlığına, lzmitte Mm. Üs. Bh. Kumandanhğı. 
na, ve Viliyetlerde Askerlik Şubelerine mevkiin en büyük 
Askeri makamına müracaat edebilirler. 

2- llk tahsilini ikmal etmiı olupta 18 yqmı bitirmiı o
lan ve denizle ülfeti bulunan 20 iateklid'- mektebi bu ıene biti 
ren talebe ile birlikte talim ve terbiyeye tabi tutulmak üzere 

· doğrudan doğruya Gedikli ne feri olarak almacaktır. 
3 - Verilecek istida sureti ile bu istidaya ilitdirilecek müracaat olunabilir. 

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

müracaatları vesikalar butırıl.mıttır. Bunlan almak kabul prtlarmı anla-
6109 makiçiniateldilerin 1 incimaddedem~acaatlanlizundır. 

(4412) 6081 
Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: ---------------

Cinsi Mikdarı Haydarpaşa Emrazı iatiliive 
Böhler çeliği 610 Kloğ " 

Muhtelif-Eğe 1360 tane Hastah~nesi Bqtabipllğindenı 
Erkek Klavuz 165 tane Hastanemizde yapılacak çam aıırhane ile bava kürü ve tara· 
Mpdul Çakısı 112 tane çaımda yapılması açık olarak m ünakaaaya vazedilmittir. 12 Ey 
Freze desteresi 12 tane ifil 933 salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafapap soka-
Vilayet mmtaka Sanat mektebine lazım olup yukarıda ğmda İstanbul Limanı sahil Sıb biye merkezinde miinakaauı ya 

cins ve mikdarı yazılı malzeme açık münakasaya konulmuı- pdacağmdan iatejrenlerin ıartname ve projelerini ırörmek üze
tur. 17-9-933 Pazar günü saai 15 te ihalesi yapılacaktır. Ta- rehastaneidaresilemezkilrmerkez levaznnmemurluğunamü-
liplerin şartnameyi görmek üzere Ankara ve İstanbulda Sa- racaatlan. (4324) 6119 
nal mektebi müdürlüklerine ve Edimede daimi encümene mü 
racaatları ve münakasaya İştirak edeceklerin de ihale gÜnÜ Z }d kT• t S • Qd d 
dipozitolariyle Vilayet Daimi encümenine müracaatları ongu a ıcare Ve anayı asın an 

( 444 7) 6132 Meırutiyet mahallesinde Zonguldak Ticaret Odası bina-

Ak E S sım tevsi" ikmal etmek üzere inşası mukarrer olan ve 3558 
şam rkek anat Mektebi lira 31 kuruş bedeli keıiru üçüncü katının inşası eylfilün 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 8 Eylule kadar devam e- 9 uncu cumartesi günü ihalesi icra edilmek üzere 20-8-933 ta 
dilecektir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayıtlarının ye· rihinden itibaren 21 gün müddetle kapalı zarf usulile müna
nilenmeai ve 932 - 933 mezunlaruun şahadetnamelerini alabil· kasaya konulmuştur. Pilan keşifname ve şartnameyi görmek 
meleri için 4 vesika fotografı g:! :irmeleri .azımdır. ( 4310) İsteyenlerin Zonguldak Ticaret odasına müracaatları lüzumu 

1)118 ilan olunur. (4437) 6131 

• 

• 



1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
K. O. Kıt'at ve müesseseleri 1 

le 1. F. Kıt'at ve müesseseleri 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 356 ton hamam odunu sa
m alınacaktır. İhalesi 9 Ey
lül 933 cumartesi günü saat 
16 dadır. İsteklilerin ıartna
meyİ görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
o gün ve vaktinden evvel te
minatlarile Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu satın alına komiıyo 
nuna müracaatları. (305) 
(4200) 6043 

Çatalca Mat. Mv. Kıt'aları 
ihtiyacı için 90,000 kilo un ka 
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. 
İsteklilerin nümune, evsaf ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatlan. 
(304) (4201) 6044 

"'"'"' 
İkinci süvari fırkası ihtiya 

cı için 12,200 kilo Sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muştur. İhalesi 9 Eylül 933 
cumartesi günü saat 16,30 da
dır. İsteklilerin ıartnameyİ 
görmek üzere her gÜn ve mü 
nakaııaya girmek için o gÜn 
ve vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplarile Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satm alma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(303) (4202) 6045 

••• 
K. O. ya bağlı Kıt'alar ih

tiyacı için 340 ton Un kapa
lı zarfla münakasaya konmuı 
tur. ihalesi 9 Eylül 933 cu
martesi günü saat 14,30 da
dır. İsteklilerin nümune ve 
ıarlnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
tekJif ve teminat mektuplarile 
F mdıklıda üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü 
racaatlan. (302) (4204) 

6046 
••• 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı i 
çin 280 ton Un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale 
si 9 Eylül 933 cumartesi günü 
saat 14 tedir. İsteklilerin nü
mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile F mdıklıda üçüncü Kol 
Ordu Satm alma komisyonuna 
müracaatları. (301) (4205) 

6047 
••• 

Kırklareli Askeri Satnı al 
ma Komisyommdan : 

ikinci Süvari Fırkası ihti 
yacı için 12,200 kilo Sade ya
ğın kapalı zarf uıulile müna
kasası 9 Eylül 933 tarihine 
tesadif eden cumartesi günü 
saat 15 te lıtanbulda Üçüncü 
K. O. ve Kırklarelinde ikinci 
süvari Fırkaaı Satın alma ko 
misyonlarında yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek için her 
gün ve münakaııaya iıtirak ü
zere o gün ve saatte mezkUr 
konıisyonlara müracaat edile 
bilir. Taliplerin teklifnamele
rile beraber 861 lira muvakkat 
teminat yatırdıklarına dair 
makbuzun verilmesi llzımdır. 
,(3237) ( 4206) 6048 

••• 
Danca Askeri Satm Alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 60,000 kilo arpa, 25,000 
kilo Saman ile 16,000 kilo bul
iur kapalı zarfla münakasaya 
konmuttur. İhalesi 10 eylfil 
933 pazar aünüdür. İsteklile
rin ıartnamelerini &'Örmek ü
zere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
lariyle Darıca Askeri Satın Al
ma komisyonuna müracaatları 
(3263) (4331) 6060 

• • • 
Darıca Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 8,000 kilo pirinç, 6,000 ki
lo üzüm ile 6,000 kilo şeker 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 12 eylul 933 
salı günüdür. İsteklilerin şart
namelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya girmek i
çin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarile 
Darıcada Askeri Satın Alma 
komisyonuna müracaatları. 
(3265) (4333) 6062 

* * * 
Çorlu Askeri SA. AL. KOM. 

dan: 
Çorlu Kıt'atı için 110,000 

kilo yulaf ve 110,000 kilo ar
pa ile T ekirdağı kıt'atı hayva 
natı için 60,000 kilo arpa açık 
münakasa ile alınacaktır. İha
lesi 17 Eylül 933 pazar günü 
saat 14 te ve Tekirdağmmki 
saat 15 tedir. Taliplerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 
SA. AL. KOM. nuna müra-
caatları. (3279) (4434) 

6082 
* • * 

Çorlu Askeri SA. AL. 
KOM. dan: 
Tekirdağmdaki kıt'at için 

13,000 ve Çorludaki Kıt'at i
çin 9,000 kilo sade yağı kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. lhaleai 17 Eylfil 933 pa
zar günü T ekirdağındaki saat 
16 ve Çorlununkü saat 15 te 
dir. Taliplerin tayin edilen 
gün ve saatte teklif ve temi 
nat mektuplarile Çorluda As
keri SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatlan. (3278) (4435) 

6083 
••• 

Haydarpaşa hastahanesi i-
çin müteahhidi nam ve heıa -
bma bir ay pazarlığa konan 
12,406 kilo yoğurda teklif edi 
len fiat pahalı görüldüğünden 
açık münakasaya konmuştur. 
İhalesi 18 Eylfil 1933 pazarte 
ai günü saat 11 dedir. lateklile 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti -
rak etmek için tayin edilen gün 
ve saatte teminatlariyle Fındık 
lıda üçüncü Kolordu Satın al- j 
ma komisyonuna gelmeleri. ı 
(320) (4454) 6088 

••• 
7. K. O. hayvanatı ihtiyacı 

için 1400 giyim nala teklif e 
dilen fiat pahalı görüldüğün 
den pazarlıkla ihalesi 4 Eylul 
933 pazartesi günü saat 11 de 
dir. İsteklilerin ıartnameıini 
gÜinıek üzere her gün ve pa
zarlığa &'İrmek için o gün ve 
vaktinden. w+el F 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
&'elmeleri. (325) (4484) 

6095 
••• 

1. F. ihtiyacı İçin 800,000 
kilo Oduna teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden pa
zarlıkla ihalesi 4 Eylül 933 pa 
zartesi günü saat 14 tedir. İs
teklilerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için o gÜn ve vak
tinden evvel teminatlari ile 
birlikte F mdıklıda uçuncü 
Kol Ordu Satın alma komis
yonuna gelmeleri. (327) 
(4486) 6096 

* •• 
Darıca Askeri Satm Alına 

Komisyonundan: 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i

çin 2, 700 kilo Sadeyağı, 3,500 
kilo Faaulya ile 5,000 kilo Tuz 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. İhaleleri 11eylw933 
pazartei günüdür. İsteklilerin 
ıartnamelerini görmek üzere 
her gün ve münakasaya gir
mek için o gün ve vaktinden ev 
vel Darıcada Askeri Satın Al
ma Komisyonuna müracaatla-
n. (3264) (4332) 

6061 
••• 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlığa konan 1430 ton odu 
na teklif edilen fiat pahalı gö-

MiLLiYE CUMARTES 2 EYLOL 1933 

Nipntaşmda tramvay caddeııinde kendi mlllkli olan binada 

Kız 
ve 

Erkek F . L. . L l"' 

eyzıye ısesı N:E~ı 
Verdiğin para 
çektiğin bir 

saniyelik acıya 
Memleketlmlzln en e•kl husuat llıesldlr. "Feyzlye mektepleri 

cemiyetinin ,, ldare•I altında maaevt bir ıah•lyettlr. değmez 
En kolay Hastalığın Kazanç müesseaeıi olmadığındaa ücret vesair hususlar hakkında talebeıine her türlü kolaylığı gösterir 

Mektep, talebenin •ıhhatl ve terbiyeal ile ayrı ayrı uğraıa
bllmek için azami 150 teyit talebe kabul eder ve her aınıfta 

otuz beıten fazla mevcut bulundurmaz. 

Şekilde Kökünü 
En çabuk Kurutan 
Tedavi tlaç 

Beşir Kemal 
Nasır ilacı 

Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 Eyllilde ve derslere 11 Eylü1de başlanacaktır. 
Kayıt muamelesi cumadan maada her gün yapılır. 

Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon: 44039 

Leyli ve Nehari 
Reami Liselere Muaddil 

F eyziati Liseleri 
Dr. ZEKA MUAMMER 
BAKTERIYOWJİ 

LABORATUVARI 
Her nevi kan mu:a~eleri (Wasser
man, Kalın ila) balgam. cerahat, id
rar ve eair bakteriyoloji tahlilat ve ar 
zıı edilen husuııi a~ılar yapılır. Çem
berli taş, Güzel a,parteman No. 4, 

KIZ ERKEK 
Arnavutköy'de - Çlfteaaraylarda 

Tel: 22037. (6911) Alla ıınıfııu, ilk k11mı orta ve lise sınıflanııı havidir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve 
mükemmeliyeti ile lanlDDllf olan mli11seıe İstanbul'un en güzel yerinde kAin ve her tllrlil 111ıhi 

prtlan haizdir. Gayret ve muvaffakıyeti görlllen talebeler için mektep bütün tahsil 
devrelerine ait kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemittir. 

Beyoğlu lngiliz 
Kız Mektebi Leyli ücretlerinde çok esaslı tenzilat vardır. 

Mektep 20 Eyl!R 1933 çarşamba glillÜ 

açılacaktır. İzahat almak için be:r za
man mektebe münı.c:aat aWmır. 

Kayıt ve yeniden kayıt muamelesine baflanmıttır. Cumadan mada her gün saat 10 dan 18 e kadar 
mürsca-,t oluııabilir. İsteyenlere mekten tarifnampsi gönderilir. 

Telefon: 36.210 [6898] • 5166 

Müdürlüğünden: 

Kayıt ve kabul mnamekei için 11 

Eylülden itibaren Cwna .,. Pa....-ı 

maada bugün 10-12,30 bdar n.ektqı 

müdiriyetine münııcaııt o.lunur. (6856) 

1- İlk- orta ve lise kısımlarına kız ve erkek leyli y~ nehari talebe kaydına batfaDIDlfbr. 
2- Mtıdiriyet müracaatları Cumadan bqka hergiin kabul eder. 
3- Leyli ve nehari bütün ücretlerde m8him nisbette tenzilit yapılmışbr. 
4- Arzu edenlere tarifname gönderilir. 
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Dre A. KUTIEL 
Adres: Şebzadebaıı Polis Merkezi arkan - Tel. 22534 - (6462) 5999 

Karaköy, Topçular caddeai No. 33 
,(6895) (5997) 

LEYLi - NEHARi - KIZ - ERKEK 

lnkılip Liseleri 
Ana - ilk - Orta ve Liıe aınıfları 

Müessisi : Nebi Zade Hamdi 
Kayi.t ve bbu1 muamtıleaiııe başlamıştır. Resmi melııte;pı1cre aıuıadeleıti Maa· 

rif V ekfiletin<:e tasdik ediJmiştir. Güzide ve mulrteclir bir talim 
heyetine maliktir. 

Ecnebi li.saru tedııiııa na ilk kıemm son iki smıfınıdıan ba!1->.-. 
Deını.ler iıari.:inde ayrıca parasız lisan kıa-ları vardır. 

Cumadan ma.da ~r gUI\ llıaat 14 ile 16 anısında müracaat ohıaıabi.J.lr. 

---- Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 
JSTANBUL 

GAZI LiSESi 
Y alruz orta ve lise kısımlan ha \-ldir. 

Mtıdiri; Ebulmuhain Kemal 
Ankara'da bu namdaki lise ile olan iltibasm ref'i için llaemldn ismi 

"YENi LiSE ,,ye 
tahvil edilmiştir, Lisemiz yeni kurulan OniYeraiteye bir ecnebi lisa
nına tamamile sahip olarak talebe yeliftirmek maksadile açılmııbr. 
Ders proğramlan yeni ıekillere g5re tertip eclilmiftir. Tecrllbeli 
ve seçilmif bir talim heyetine maliktir. 

Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye mldtırlütü bltifiğlnde 
Horgün talebe kayıt ve kabul olunur. (6320) 5998 

Cağa]ıoğlu Yaruk Sarayl.r Caıddeei -Tel: 20019 • (6804] 6013 -

Beyoğlu - Tünelbaşı - y9niyol 

ı;;keke A L M A N L 1 S E S 1 v~er~~'hlet 
Tam devreli lise - Orhl Ticaret mektebi - Lisan !iğrenmek 

için ihzari aınıflar 

ÜNİVERSİTE BAKALORY ASINA HAZIRLAR 
Derılere: 11 Eylül pa:ı:arteai baılanacaktır. 
Kayıt ı 4 Eylül 1933 pazartesiden itibaren her glln 8 den 

12 ye kadar müracaat edilmelidir. 
>- Telefon: 44941 - 44942 ~ [6701) • 6007 

rüldüğünden pazarlıkla ihalesi 
4 Eylül 933 paZarteai günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
prtnameaİnİ görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girmek 
için o 8'in ~ yaJctinden evvel 
F mdrklıda Oçiincii Kol Ordu 
Satın alma Komisyonuna gel 
meleri. (328) (4487) 

6097 
• • • 

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

6098 
••• 

1. F. Kıt'alan ihtiyacı i
çin 35,000 kilo una teklif e
dilen fiat pahalı görüldüğün
den pazarlıkla ihalesi 3 Eylül 
933 pazar günü saat 14,30 da 
dır. isteklilerin ıartnameıini 
ögrmek üzere her gün ve pazar 
lığa girmek için o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KOM. nuna gel 
meleri. (321) .(4480) 

6103 

K. O. ya bağlı kıt'alar ihti 
yacı için 35,000 kilo una tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ihalesi 3 

-Eylül 933 pazar günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatlan. (322) (4481) 

6104 
• * * 

K. O.- Kıt'atı ihtiyacı için 
36.000 kilo Un satm alınacak 
tır. ihalesi 3 Eylül 933 pazar 
giinü saat 15 tedir. isteklile
rin ıartnameyi görmek üzere 
her gün ve pazarlığa girecek 
lerin de o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. na müracaatları. 
(323) (4482) 6105 

1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 
36.000 kilo Un satın almacak 
tır .İhalesi 3 Eylw 933 pazar 
günü saat 15,30 dadır. Pazar 
lığa gireceklerin ıartnameyİ 
ııörmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştiri.k için de muay 
yen vakitte Fındıklıda K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra
caatları. (324) .(4483) 

6106 
••• 

Çatalca Mat. MV. Kıt'atı 
ihtiyacı için 30,000 kilo Un sa 
bn alınacaktır. lhaleai 3 Ey
)fil 933 pazar günü aaat 16 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pa
zarlığa gireceklerin de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(330) (4489) 6107 

Kütahya lisesi için inşa edilecek 
pavyon münakasası 

Kütahya lisesi mübayaa komisyonu 
Reisliğinden: 

Madde 1 - Kütahyada M uvazenei Umumiyeden inşa edl• 
lecek Liseye mülhak pavyon yirmi ııün müddetle ve kapalı zari 
uaulile münakasaya konulmuıt ur. 

Madde 2- Bedeli muhammeni (27951) yirmi yedi bin do 
kuz yüz elli bir lira (80) aekaen kurut olup talipler yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde temİDatı mu vakkate a-öaterıneğe mecburdur 
lar. 

Madde3-lhale (7) Eylu 1933 pertembe günü aaat (16) 
da Kütahya 1 i·etinde komisyo nu mahsus lumırunda yapıla• 
caktır. 

Madde 4 - Talipler (661) numaralı kanunun tarifatı dai· 
resinde teklif mektuplarını Küt ahya Liaeai mübayaa komisyo
nu reisliğine vermeleri veya tea hhütlü olarak Posta ile vaktin• 
den evvel &'Öndermeleri llzımdı r. 

Madde 5 - Talipler plan, ıartname ve teferruatmı Kütah 
ya Liıesi mübayaa komisyonu reisliğinden ve Ankara lıtanbul 
Maarif Müdürlüklerinden (10) on lira mukabilinde alabilirler. 
Daha fazla tafsilat için komiayo n reisliğine müracaat edilebilir. 

(4261) 6116 

Istanbul Liman Şirketindenı 
SU KA YIKCILARA 

Vaıpurlara yük vermek ve v~lardan yük almak için §lı'kıetkıık 

emrinde (1/S) tıona kadar &u kayığı çalıştı:rılacaimdorn arzu eden ııu ka.
yıkçılarm Eylülün ikinci gününden itibaren hizmete baflamalı: tlzrc ıi.r>
ketimizin Galata'da Haydar Hanında bWuııan llçllnc:U l'lbmİne mllnıaıatıla 
şimdiden kayıtlarını yaptırmaları alilı:adar.t.ra ilin ohmur. 

UMUM MUDURLUX (6SSS) -----· 

Afyon Vilayetinden: 
Afyon-Gazlı göl yolunun (67 35) lira bedeli kctifli 3+250 -

7 + 501 kilometreleri arasm int aatı 13-9-933 tarihine müaadif 
çarıamba aünü saat on bet otuzda encümeni vilayette ihale 
e dilmek üzere kapalı zarf uaulile münakasaya konuldu. Ketif 
nameyi görmek ve fazla malumat alınak iateyenlerin Encü
meni Vilayete ve Nafia Başın ühendialiğine kapalı zarf usull 
mucibince evrak ve vesaiti kan uniyelerile müracaatlan ilin 
olunur. (4418) 6127 

Umumi Ne,riyat 11e Yazı lıleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik 11e Matbaacılık T. A. Ş. 


