
Yeni inşaat mevsiminin geç
mesi yüzünden şikayetler artı
yor. Komisyon dün toplandı, 
buna çare bulacak.. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Almanyanın muhtelif şehir
lerinde yeniden tevkifat ya
pıldı, 100 den fazla kom ü
nist yakalandı. 
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1 - ltalyanların işgal ettiği bildirilen üç adanın bizimle hiç alakası yoktur. 2 - Darül ·· nuı1 __ ; 
bugün ilga edildi ve açıkta kalan müderrislere tebliğat y.apıldı. Ün"versitede kimler vazif ~ 
alacak? 3 - Başvel<ilin eyliilde Sofya'ya gidip mühim mülakatlar yapacağı ahakkuk ett". '.: 

Universite ye 
AhmetŞOKRO 

Bugün yalnız memleketin ilim 
ve irfan hayatında değil, cümbu
riyet ve inkılabın tarihinde ehem
miyetli bir gündür: Darülfünun, 
hayatının sonuncu gününü yatı
yor. Bugün Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilen bir kanu
nun verdiği salahiyetle mücehhez 
olan Maarif Vekili darülfünunu 
lağvedecek ve yarından itibaren ü
niversiteyi kuracakbr. lnkılabımı
zm hiç bir millet inkılabına benze
miyen hususiyetleri vardır. Cüm
huriyetin ilim ocağını kurmak yo
lundaki bu tetebbüs te öyle husu
siyet arzeden bir hamledir. 
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19 uncu asırda milletlerin teka
mül tarihi tetkik edilince; en ziya
de dikkati celbeden noktalardan 
biri de milli hayatta darülfünunla
rm gittikçe daha ehemmiyetli ve 
daha şümullü bir vazife ve rol oy
namıya başlamalarıdır. 18 inci as
rın sonlarına kadar din, edebiyat 
ve hukuk gibi ilimlerle mücehhez 
yüksek ve zeıtgİn sımf halk 
tabakalarını bayata yetittir· 
mek gayesini istihtaf eden 
darülfünunlar, Napolyon muhare· 
helerinin hercümercinden sonra 
gittikçe halklatıyorlar. Millileti· 
yorlar. Ve 1830, 1848 kıyamların
da ileri fikirlerin ocağı oluyorlar. 
Bundan mada mevzularını genit
lettirerek kalabalıklatıyorlar. Yal
nız din ve edebiyat ile meşgul olan 
darülfünun tedricen bp, mühen
dislik, ticaret, gazetecilik gibi mev· 
zularla da ittigal ediyor. Ve tabii 
kadrosu da o nispette genitliyor. 
Genitledikçe de milli hayattaki 
rolü ehemmiyetletiyor. 

Bizim bugün sonuncu gününü 
yaşıyan darülfünunumuz denilebi
lir ki Tanzimat devri fikir ve te
lakkilerinin mahsulü idi. Tanzi
mattan istipdada, istipdattan met· 
rutiyete, meşrutiyetten harbe, mil
li mücadeleye, inkılaba, cümhuri
yete hayli, ama hayli büyük, mü· 
him v.-. uzun adımlardır. Biz bu 
siyasi, iktısadi, fikri tekamül saf
halarını geçirirken darülfünunu 
değil önde veya bizimle beraber 
hatta arkada bile görmedik. Biz
den o kadar uzakta kaldı. Eski 
darülfünunun ilim hayatındaki ge
riliği daha az mütebariz değildir. 
Darülfünun ilmi hakikatin ufkunu 
genitleten, milli hayatın aldığı 
seyri ilimlettiren ve bunları bat
kalarına telkin eden büyük dimağ
ların toplandığı yer olmalıdır. 
Eski darülfünun içinde fert itiba
rile çok değerli ilim adamları bu
lunduğu şüphesizdir. Fakat bun
lar darülfünuna layik bir muhit 
yaratmıya muvaffak olamadılar. 
Binaenaleyh darülfünun ne milli 
hayat içinde kendisine mahsus o
lan vazifeyi yapabildi. Ne de ilmi 
aratbrma sahasında muvaffakıyet 
gösterdi. 

Radoa gar6incl• .,. Yanan icara.alan ü:arinJe ltal;ııan bahriyelilerinin çık
tılc "lif atla'' 71 gö.terir harita ••• 

•• 
Uç adacığın bizimle en 
küçük bir alalCası yok~r 
Italyan bahriyelilerini.n çıktığı adalar 

Yunanistanın mı, Italyanın mı? 
ı 

Adalar Radoı garbindeki üç adadır. İtalyan sefirinin 
izahab - M. Çaldarisin teminah ve Yunan gazeteleri 

Cycla.ı. adalanna Wr kaç ltalyan proteıto edilmeıi yahut ta İtalya el-
bahriyeliainin çıktıfı haberi Yunan çiıi Üzerinde bir tetebbüs Te sorgu 
adalarının bir in-mm Jta)yan donan yapılmaaı iıtenmiı, fakat M. Çaldariı 
maaı tarafından adeta inal edildiii in teenniıi her hangi bir müdahaleyi 
teklinde mubaliialandmldı. Atina ıiyaıiyeyi bertaraf etmittir. 
mahafilinde hadiae ilk önce heyecan- Fakat, buna rağmen bir kıaım Yu-
la karıılanmıt. Baıvekilden iıııalin (Devamı 6 mcı sahifede) 

Liman tarile komi.yonunan dün aon i,timaında •• 

Liınan tarif el erinde hem 
tezyit hem tenzil var .. 

Tarif el erde Ücretler nasıl tesbit edildi? 
Liman tarife komiıyonu, dün Deniz 

Ticaret müıdürlüiünıfe Müfit Necdet 
Beyin riyasetinde toplannuı ve Liman 
inhiaan tirketi ile limanda çalıtan mo
tor ve aandallara ıılt yeni alb aylık tari 
fdcri teıbit etmiıtir. 

Komiıyonlara, Liman ıirketi müdürü 
Hamdi Bey, ıirketin teklifleri etrafında 
izahat venniıtir. Komisyon, uzun müza
kerattan sonra, kıyıdan kıyıya iıliyen 
mavnacılann da teıebbüılerini nazan dik 

(Devamı 5 inci sahifede) Bu vaziyette olan darülfünunun 
ıslahı meselesi mevzuu bahis olun- ı~•pı•••••-••-!!!IE!•&!i!iö!!E3'!3;i3!!!Ei5!1-iE•9•1-5 J 

ca hemen iki tekil akla geldi: 1 ı• p H ı A ld 
1 - Tedrici ıslahat yapmak smet Ş Z ey U e 
2 - inkılap tedvir eder bir te· • • 

kilde kat'i olarak meseleyi kökün- s f J •d• 1 
de:i~i~!~t;:,~~- takip etmek, Türk o . ya ya gı } yor ar 
inkılap hareketinin batka sahalar-

!~i:ıer:;~n!~~i::-;:t:bİsl~b:;: Bu ziyaretin Balkan sulhü ve komşu 
batlandıktan sonra bir durma dev- devletler rabıtaları 
resine girilir. ilerlenemez. Hatta 

belki de bazı vaziyetler ve tartlar üzerinde derin manaları vardır .• 
albnda gerilenirdi. Bu aralık Ma-

arif Vekaletine Retit Galip Bey gi· La Buloari'nin şayanı dikkat bir makalesı· 
bi bir inkılap çocuğunun geçmesi o 
bu noktadaki tereddütleri tama· 
mile izale etti. Ve bu karardaki i
sabet zaman geçtikçe da1ıa büyük 
vuzuh ile anlaşılacakbr. 

lngiliz Üniversitelerinin müdür
lerinden biri, Sir Charles Robert
son, diyor ki, "Üniversite, isteni
len bir nevi metaı imal ebnek 
için kurulmut bir fabrikadır.,, Ev
Ye)a iyi bir fabrika kurmalı, yani 
teknik vesaiti kütüphaneleri mü
kemmel olmalı. Sonra ustalar, lt· 
çiler intihap edilmeli. Sonuncu o
larak ta İptidai madde iyi olmalı 
Ye dikkat edilecek bir nokta daha 
,udur ki imal edilen etyanın o 
memleket piyasasında revacı ol· 
malı. 

Eğer üniversitenin bu maddi ta
rifi bir ilim adamı tarafından ya
pılmayıp ta mesela bir Amerikalı 

(Devamı 2 inci sahifede) 

lnnet Pf. M. Mu,anol, 
'ANKARA, 30 (Milliyet) -

Ba,uekil lnnet Pafa Hz. nin 
Sofyaya gideceği tahakkuk et
mİftİr. Ba,uehilimiz eylUl ayı i
~inde ziyaretini yapacaktır. Bu 

M. Titüleılıo 
ziyaret Bulgar bllfuekilinin zi
yaretini ayni zamanda iadeye 
matuftur. Ziyaret esnmında 
Türkiye - Bulgariıtan münaıe-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Türkiye-Fransa j 
Ve sulh! 

Paris Büyük Elçimizin 
mühim beyanah 

PARIS 30 (A.A.) - Türkiye Bü
yük Elçiıi Suat Bey, Malin ııazeteainin 
bir muhabirine beyanatta bulunarak 
Franaa hükilmet ve milletinin musli- 1 
hane hlıaiyatmı pek ziyade takdir etmiı 
olduğunu ve bu hiaıiyatın Türk millet 
Te hükiımetinin hissiyatına tetabuk et- \ 
melde olduğunu ve iki millet araıında 
mevcut olan bu temayül birliğinin tetri
ki meaaide bulunmak maksadiyle müt-

Paria büyük e1,imiz Suat 8. 
terek gayretler sarfını mümkün kılmak
ta olduğunu ve netayicinin her gün ka

(Devamı 5 inci sahifede) 

işin doğrusu 
İnhisarlann varidah 
azalmış değildir •. 

Mütehaaaıslarm raporları 
hakkında verilen haberler hep 

yanlıştır 

inhisarlar umum müdürü Hüınü Bey 
Evvelki günkü refiklerimizden bi

ri lnhiaarlar müdiriyeti umumiyeain
de tetkikatta bulunduktan sonra ya
pılacak ıslahat hakkında rapor ver
mit olan Amerikalı müteha1111 heyetinin 
raporl•n muhteviyatına dair bazı neı 

(Devarru 5 inci sayılada) 

Rusyadaki maçlar 
Dünkü maçı gene kaza

namadık mı? 
Rusyada bulunan sporcularımızla 

Sovyet ıporculan araımda dün mü
him maçlar yapılımıtır. 

Radyodan alınan haberlere ııönt 
maçı on binlerce halk aeyretmittir. 
Seyirciler arasmda M. Karahan, ma• 
ruf Rua edibi Maxlm Gorki, Türk ve 
ecnebi sefaretler er,anı hazır bulun
muılardır. Maç çok heyecanlı olmuı, 

(Devamı 5 inci aayılada) 

Cümhuriyet 
Bayramı 

----
Kutlulama Yüksek Ko-

misyonunun tebliği 
"ANKARA, 30 (A.A.) - Kutlula. 

ma yüksek komisyonu vilayetler kut 
lulama reiıliklerine fU tebliği ııönder
mittir: 

1 - Onuncu cümhuriyet bayramı• 
nın kutlulama vazifesi için tesbit edi
len ana fikirler funlardır: 

Bayram büyük hacimde yapılacak 
tır. Kutlulama, aeıli, hareketli, renkli, 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Darülfünunun tarihi o lan levhası kazınıyor .. 

Darülfünun Bugün 
Tarihe Karışıyor! 

Yarın sabah Türk Üniversitesinin küşat 
resmi yapılacak, Maarif Vekili 

beklenen nutkunu söyleyecektir. 
Darülfünunun bütün müderrislerine kanunun hüküm
leri dahilinde açıkta kaldıkları tebliğ edildi - Yeni 
teşkilatta kimler vazife alıyorlar?- Müsteşar Beyin 

beyanab ve açıkta kalan müderrisler 
Yeni Oniveraite kanununun yarın· 

dan itibaren tatbikma başlanmakta
dır. Eski İstanbul Darülfünunu, bu 
akıamdan itibaren tarihe karıtacak
tır. Darülfünunun liğvı dolayıaile, 
vazifeleri filen nihayet bulan fakül
teler müderris ve muallimlerinin iaim 
leri ıunlardır. Fakat bu isimler yeni 
Üniversitede kendilerinin müderris 
olarak tavzif edilmiyecekleri demek 
değildir. 

Tıp Fakiiltni 
Müderrisler: 
Neşet Ömer Bey (dahili seririyat), 

Süreyya Ali Bey (dahili aeririyat), 
Kerim Sehati Bey (ıeririyatı harici
ye), Orhan Bey (seririyatı hariciye) 
Besim Ömer Pata (Veli.diye), Ziya 
Nuri Pata ( üzniye ve hançereviye) 
Akil Muhtar Bey (fenni müdavat ve 
ıeririyatı tedaviye), Hamdi Suat B. 
(te§rİhi marazi), Ratit Tahsin Pqa 
(aeririyah akliye), lsınail Dervit Bey 
(fenni veli.diye ve ebeler fiziyolojisi) 
Tevfik Recep B. (rüıeym) Hadi Fa-

(Devamı 2 inci sahüede) 

• 
Ali Ekrem, Kadri Raıit, Be.im Omer, 
Ahmet Reıit, Ebülula Bey ve PtJ§alar 

Istanbul taksileri 2700 
den 720 ye indi! 

Şoförler Belediyeye müracaat ettiler 
Şoförler cemiyeti dün belediyeye ı 

müracaat ederek kayıtlı bulunan şo
förlerin ehliyetııamelerinin yenilen
mesini istemiıtir. Belediye bu husuı 
için müıaade edecetkir. Cemiyet tet
kikata baılamı§tır. Dün cemiyet ida
resinden Necati Bey bize ıu tafsilatı 
vermittir: 

- Cemiyet defterlerinde bet bin ka 
yıtlı toför vardır. Bunların hepsi nu
maralıdır. Halbuki piyasada faaliyet 

te bulunan ıoförlerin mikdan iki bin
dir. Üç bin toför meslekten aynlmıı
lar, baıka itlerle meşgul olmaktadır
lar. Meılekte olmıyan binlerce kiti
nin elinde birer veaike bulunmaaı bi
zim işlerimizi karııtmr, her sün de 
yeniden meslekten ayrılan toförler 
vardır. Buna sebep iısizliktir. Bir va
kitler lstanbulda taksi otomobilleri 
adedi iki bin beı yüze kadar çıkmııtı. 

(Devamı S inci sahifede) 

Bir fabrikada grev mi? 
• 

Çemberlitaıta 8 numaralı Alman 
tebaasından Yuhan Dimar çorap fab 
rikaaında çalıımakta olan ameleden 
yedi kiti meaai saati haricinde fabri
kada çalıtbnldıklan halde fazla me1&
i ücreti almadıklan ve yevmiyelerin
den de birer mikdar keaildill iddia· 

ıile dün itlerini bırakmıılardır. 
Fabrika ıahibi de bu amelenin fab 

rikaca itlerine nihayet verilmediğini, 
fabrika fazla Terkoı ıuyu olmadığı i
çin ancak haftada üç dört ııün çalııtı
lını aöylemiıtir. 

Zabıtaca ~hkikat ;yapılmaktadır. 
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Tarihi tefrika: 73 

Yazan:' S. N. Her lıaL.lo (Milliret) indir. 

Sultan Hamit nasıl tıraş olurdu? 
Padişahın vesve•esi • - Sultan Re1atla Sultan Hamit arasındaki fark. 

- Berberba~ı gözhapsinde. 

Anadolu • Bağdat demiryolu imti
yazı hakkında yazılan liyihamn tak
dim edildiği gün! 1310 ııenesi recebi 
terifinin son perıembe günü ikindi 
vakti. Başmabeyinci Hacı Ali Pata, 
layihayı getirip arzetmifti. Hünkar, 
tıra ~tan sonra okumak. üzere maıarun 
Üzerjne bırakmıttı. 

Çünkü Sultan Hamit, yarınki cuma 
selamlığı için hazırlık tuvaleti yapa
caktı. Berberbatı Mustafa Bey, hu
zurda bulunuyordu. Zarif bir trq ta• 
kımı tertemiz olarak küçük beyzi ma• 
aanın üstüne korunuıtu. 

Berberbatı Mustafa Bey, Sultan Ha 
midin en e ·ki bir bendeai ve gayet e
mini ve canı yÜrekten sadıkı idi. Had
di zatında, kendisi saf kalpli, mev
hum ruhlu, hüsnü ablak sahibi bir 
Anadolu Türkü idi. Sultan Hamidin 
marufu alem olan vehmi veaveaeai 
makas. ustura, cimbız gibi kesilen, 
zağlı alalı carihe müvacehesinde bit
tabi bın kat artıyordu, bunlarla ge
ne ne kadar kanlı, mülhit işlerin itle
nebi leceği, maazallah küçük bir caf
le.ti n, yanlışlığın ne feci, ne elim ne
ticeler tevlit v ihdas edebileceği bi
reı- havlengiztablo şeklinde gözleri
n;n önünde tecelli edip dikiliyordu. 

Binaenaleyh tıraş hususunda pek ih 
tiyatlı, pek uyanık, mütabasaırane ha 
reketi itiyat etmişti. 

Evvelen: Şevketıuaabm tırat takı
nunda hiç ustura ve buna müma•İl 
alalı nafize yoktu, sade makas, tarak, 
küçük cımbızlar bulunuyordu. Tıra
!!A b:ıılanmaaını irade buyurdukları 
zaman kendileri mahma sandelyesi .. 
ne geçip otururlar ve ayni zamanda 
Başkatip Tahsin Pata, yahut başka 
bir bendei sadıkları hünkinn vuiye
tine lam mukabil olarak konulan bir 
sandalyeye oturur, kartı karııya otu
ran hünkar ile o zatın arka tarafla
nnda büyük bir ayna vardır. Bu ay
nadan Berberbaşmın bütün vaziyeti 
ve hareketleri mütabede o" nur. Mü
vacehei hümayunda oturan ve Berber 
başının ellerile makas kullanıtmı göz 
krrpmadan tarassut eden bu zatın tı· 
ra ın sonuna kadar bütün kuvvay l 

hiaaiyeaile nezaret ve hasn itina ve 
dikkat eder. Zatı şahane hem o zat 
ile konufur, hem de gözlerinin vazi .. 
yeti tetkikten bir labzecik olsun in
hiraf etmemesini istediğini ihaaa ey. 
ler. , 

Bu kadar ihtiyata ve Berberbaşıya 
olan emniyet ve itimadı kimile rağ· 
men gene saçlardan ba§)ı:a bir teY i
çin makası onun eline vermezler. Ber 
berbatı yalnız Şevketıuaabın saçlarını 
tanzim ve katedebilir, sıra sakala ve 
bıyıia gelin..e Hünkar makası kendi 
eline alarak sakal ve bıyığı tanzim 
ye kateder. 

Tırat bittikten sonra bili.teahhur 
kalkıp diğer odaya giderek çekmece
sinden, para alıp gelerek Berberbaıı
ya br&f parasını derhal verir. 
Vakıa sadat haricinde ise de aö

ZÜD sr aaı celdiğinden ve maksat ha
tıra yazmaktan ibatt". olduğundan 
Sultan Hamit ile Sultan Rep.t arasın
daki tezat ve fİ&r Ye mizacı cöıtere
cek bir miyarı sahih olmak üzere Sul
tan Retadm büyük biraderininkine 
büsbütün maküs bir itiyadını muhte
rem okuyucularımıza bildirmekten 
vazgeçemedim. 

Sultan Hamidin tırat esnaunda ne 
kadar uyanık: , mutabusır, endiıeli 
hareket ettiğini yukarıdaki hikaye
mizde arzetmiftim. Sultan R~t bu
nun külliyen bili.fma olarak her bu
ıusta çok likayıt, mütevekkil da vra
nırdı. Öyle usturadan, makastan huy
lanmazdı. Şüphelere dütmezdi. Ber
berbatı bildiği gibi hratı yapardı. 
Kendisi Sultan Hamit gibi bizzat &a• 

kal ve bıyığını tırap. kalkmazdı. 
Pek mevsuk olarak öğrenip bildi

iime göre tıraş esnasında merhumun 
uyuduğu •akidir.Makaam takırtısı 
merhum Sultan Retada uyku getiren 
bir ninni tesirini verdiğinden hemen 
gözleri süzülüp uyumağa hatlardı. 
Çok defalar vukuu görülen bu tıraş 
uykusu haaebile tıraıın ikmali cecikir 
di. Mevla ikisine rahmet etsin. itte! 
hiç bir hususta biribirine benzemiyen 
iki kardet' 

(Arkası var) 

Yann: 

Layihaya hünkarın canı sıkıldı! · 
1 

• 
Abdülhamit, arizelerin, lıiyihala rın nasıl okunma.mı isterdi? -
"Bırak ~u mül•iılin kôğıdını!"-Hünkcir nazarında sabıkalı imi~er 

Cümhuriyet Bayramı Kutlulama 
Yüksek Komisyonunun tebliği 

(Bqı 1 inci sahifede) 
ziyalı ve minalı olacaktır. Bütün Ya· 
tanda en az bir buçuk milyon Yatan
daım sokaklar ve meydanlarda bay
rama ittirak etmeai, radyoda, ıehir ve 
kazaların salon ve meydanlarında da 
rn az bin konferans verilmesi ve bet 
yü:z kadar temsil yapılmaaı te&bit o
lunmuıtur. 

2 - Bütün bu itlerin teferrüatını 
tanzim için merkezde komisyonumuza 
baqlı yardımcı komiteler kurıılmuf
tur. Bu bütün çahtmalarm neticeleri 
ve her yerdeki tatbik tekilleri biribi
ri ardından yetiftirilecektir. 

3 - Vilayet komitelerinin timdi
den yapacakları itler ve hazırlıklar 
hakkmda aşağıdaki maddelerle umu 
mi hatlar çizilmiştir. Vilayet komite
leri bu umıımi hatlardan kaza, nahi
ye ve köy komitelerine isabet edecek 
kmmlarda ayırarak tebliğ ve takip e
deceklerdir. Kutlulama itlerini inti
:trunlı bir halde hazırlamak ve tatbik 
etmek için vilayet komiteleri kendi 
ernirlerinde çalıımak üzere vilayet mer 
kezlerinde ap.ğıdaki itlerin mahiyet
lerine cöre ikiter üçer zattan mürek
kep lüzumu kadar yardımcı komite
ı.,r teıkil cdcklerdir. Bu mabat için 
vilayet ve kazalardaki kutlulama komi 
telerinin yerlerindeki milli ve bayır ce 
miyetlerinden ve milli banka ve rnüea
aeae ıubelerindeo istifade etmeleri ve 
ya.rdım iıtomelerini rica ederim. Bu
nu ~uebler temin etmelerini milli ban 
kR, cemiyet ve mües.eaelere tamimen 
rİc"l ettim. 

A -Mercuim:: 
Her tehir kasaba ve köyde bütün 

n~fuaun en az onda biri bayram ye .. 
r.nde bulunmak için tertip ve te,vik 
)npılmalıdır. inkılabın heyecanım tat 
tırmak için ıehir ve kasabaların yakın 
J.öylerden atlı ve yaya köylüler çağı
rılmalıdır. Kara, deniz, hava ordula. 
rının inzibat kuvvetlerinin bütün m.-k 
teplerin, ıporcuların milli cemiyetle
r in ve halk kitlelerinin merasimdeki 
•ıaziyet ve vazifeleri ayrıca yazılacak 
tır. Bu meraıim için tehir ve köylerin 
en münasip yeri her mahallin komite
si tarafından tİındiden tesbit edilip ha 
zırlanmalıdır. Bu yer teabit olunur• 
lı.en her ıeneki yere bailanmak .-rt 
değildir. Şehir, kasaba ve köylerin i. 
~inde .-e bu mümkün olmazsa bitiıik 
y:ıkmında çok vatanda§ alabilecek en 
müıait cadde veya meydanı tercih et
me.ği tav İye ederiz. 10 yıllık o::ümhu
rıİyetin kutlulanacağı bu meydanın lu.ı.n 
dr.n ıooraki cümhurjyet bayramlar~n 
dil ve büyük milli toplannıalarJa ay. 
ni maksatla kullanılması ve ileride 
bu meydanlara ''Cümhuriyet mey::la
nr'' adının verilmeıi derpi9 olunmak
ladır. Kutlulanma günlerinde rr.rnıi 
\le gayri re&mİ bütiitl bandol:ırdan, 
mu•iki lakımlanndan ve köyler için 
davul zurnadan iıtifadc.! oluno.cakt•r. 

Bayram cününün kutlulama ıı•·a 
ları temıil, konfeı·ans, radyo pı·og .. 
ramları ayrı yazılacktır. 

B - Donanma ve dekorasyon; 
Bütün resmi dairelerin milli müe, .. 

seaeler, fırka, Halkevleri, mek•1:pler 
ve cemiyetlerin binalan geni~ 'urette 
kara ve denizden 3 bayram gününde 
geee ve gündüz donatılacaktır. Bay
raklar ve lambalar fenerler timdiden 
bazırlanmal.,.lır. Bütnü vatand .. ~ların 
de evlerine biç olmazsa birer bayı·ak, 
birer fener aama1arı için teıvlk y•p•la 
caktır. Her ~ehir ve kasabada mühim 
cadde ve sokaklarda veya meydanlar
da halkın uzaktan göreceği büyüklük 
le cumhuriyet devrinin yapılmış ve ya 
pılacak mühim itlerini mükayP.>eye 
yarayacak renkli grafikler ve muka
yese resimleri yapılacktır. Bunlar. ce • 
celeri tenvir olunacaktır. Ayrıca her 
tehir ve kuabada n mün.aıip bir ıa· 
lon içinde ayni ırafikler ve reaimler .. 
den birer sergi yapılacakbr. 

Her yerde bu maksat için en uygun 
olAcak hükümet, fırka, Halkevi, be
lediye, mektep, klüp ,,e aahiplcri.ı:oin 
riı.aıile ainema ve saire gibi salonlar
dan en münaaip olanı şimdider le:;.bit 
olunur. Bu reaim Ye grafiklere esas .,. 
lacak mahnnat ve örnekler aynca ıı<>n 
derilecektir. 

Bu ite ayrılacak cadde, meydan ve 
oalonlar ıimdiden tesbit edilecPlı.tir. 
Bütün mühim cadde, ve meydanlareo 
't:ni~ ve uzun kırmızı bez üatiiae be
yaz boya ile yazılmıt cümburiyet ve 
enkı.libm esa.ıınt gösterir kelime ve 
küc;iık cümlelerle levhalar halinde do 
ı;atılması o gün istifade edilecek bü
titn salonların içlerinin de bayrak ,.e 
l'ı.yni evhalarla ıüslenmeai için ~imdi
den bez ve boya tedarik edilecektir. 
Yalnlacak yazılar hakkında merke::
den örnek ve malümat yollayacağız. 
Ayrıca grafik ve yazıları gösteı·en 
renkli baaılmıı duvar levhaları g<in
dermek için hazırlanıyoruz. Tren, -va
pur. otobüı ve otomobillerin de iç ve 
bilhassa dışlarının ayni tarz bayrak 
ve levhalarla donanması için lefvik 
11e hazn·lık: yapılacaktır. 

C - Radyo ve gazeteler: 
Jsta., ul, Ankara radyo merkezler: 

ni kuvvetlerinin bir arada kulla:.ma!t 
İç.in bayram ırünlerinde yalnız ı\kari.\ 
rndyosunun çahtma.sı düşünülmüı.t...ir. 

Alıcı radyosu bulunan fırka, 1-folke 
vi. müeucae ve mektepler ve mıilJ ce· 
mivetlerin ve elindeki husuıi cihazı o 
v.ünler İçin halkın ıstifadesine tahsii 
ermelc İstiyen vatandaşların bütün ci 
hazlar!ndan istifade olunaca.ktıı·. 1-fal 
kın top)anabi lt>ceği umumi saionlara 
ve şehorlerin kalabalık cadde ve mey 
danla•·ına hoparlörler konaca!ı::tır. Han 
gı radyoların nerelere konacağı .. ~im 
d '.d~n tetlcik ve lellblt olunacak, bay· 
raından evvel pruvaları y:ıpı~accı.k, ek 
sllr:leri tamamlanacaktır. l-Ier vi•.iyet-
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HARİCİ HABERLER 
Alman yada 
Yeni tevkifat 

Hitlerciler 
Romanyada 

Muhtelif şehirlerde yüzler- Nümayişçiler Jandarmalar 
ce komünist yakalandı tarafından dağıbldı 
BERLIN, 30 (A.A.) - Yolff Ajan 

aından: Uzun ve sistemli bir çalışma
dan sonra, Alman poli:ıi, komünistle
rin partilerini gayri kanuni olarak 
tekrar teıkıle çalııtıklarmı görm~
tür. Hambourg'da polis, komünist fır
kasının sahil postası denilen ve Schle
ıvİI' - Holıtein viliyetinin mühim bir 
klsmına ait postayı nakleden birkaç 
memur tevkif etmeie muvaffak ol
muştur. Posta tetkilitı motosiklet ile 
çalışıyordu. 93 ki§i tevkif edilmiştir. 

Leipzigde komünistliğin tekrar ıncy 
dana çıkmasına çalıştıklarını itiraf e
den yüz kişi tevkif edibniştir. Breı· 
lau'da Silzya polisi, silahlı müfreze
ler tetkil ederek bu vilayetin merke
zini ele geçirmeğe ve orada komiinist 
idaresi yapmağa teıebbüs eden bir çok 
kisileri tevkif etmiştır. 

Suiktutçılar 
BERLIN, 30 (A.A.) - Yolff Aiı'° 

smdan bildirilıyor: Yuppertal'da, ,; .. 
yasi polis, polia müdüriyetine kar•ı 
bomba ile bir suikast hazırlayan altı 
ki~iyi tevkif elnıiştir. 

işçiler için al 
Sarrebruck, 30 (A.A.) - Bütün 

Alınan radyoları, dün akşam Stutlgatr 
da Sarre Almanyaya geri verilmesi i
çin yapılan tezahür havadislerini n~t 
ı·etmişlerdir. 

BÜKREŞ, 30 (A.A.) - Basarab
ya Almanlarından Hitlerci olanlar 
Cetata Allo'da büyük bir tezahürat 
yapmışlardır. Ye Hitleri alkışlamıı
lardır. Jandarmalar müdahale ederek 
nümayitçileri dağıtmıştır. ~ 

Romanya memurları Romanyada 
oturan Almanların Hitler propagan
dası yapmalarına şiddetle mümanaata 
karar verm.İ! bulun..""llaktadırlar .. 

Fransız Reisicümhurunun 
seyahati 

PARIS, 30 (A.A.) - Reisıcümhur 
M. Albert Lebrun bu sabah riyaseti
cümhur makamına mahsus otomotris 
ile 371 kilometre mesafede bulunan 
Cherbourge 3 saat 5 dakikada gitmiı
tir. Müşarünileyh Cherbourcde yeni 
deniz İ3tasyonunun küşat resmini yap 
mıftır. Bu ista»yon istiabi hacimleri 
çok yükaek iki transatl~ntiğin ayni 
zamanda nbtıma yolcu çıkarabilmele 
rine müsaittir. 

ltalyan tayyare filosu 
LAUIT JEAN DE TENE NEUYE 

30 ( A.A.) - ltalyan filosu havanın 
fenalığından dolayı hareketini tehir 
etmiştir. 

Macar Başvekili Romadan 

·~· 
Kambur Tevfik Ef.yi öldürene 

ölüm cezası verildi 
'ANKARA, 30 (Telefonla) - Mamasta Kambur Tevfik Elentliyi 

öldürmekle maznun olarak muhakeme eclilmekte olan Ayet, Hamit ve 
Küçük Ahmet hakkında bugün ağır ceza mahkeme.i kararını Vf'rmif
tir. Ayet ölüm cezasına çarpılmış, Hamit ve Küçük Ahmet onar sene 
ağır hapis cezasına mahkum edilmişlerdir. Ayet karan soğuk kanlılık
ln karşılamış ve "Allah ömürler versin" demiştir .. Kararın tefl.imı •ı· 
rcsında Adliye vekili Saraçoğlu Şührü Bey de mahkeme salonunda 
dinlf'yiciler arasında bulunuyordu. 

Nafıa Vekili Ankaraya döndü 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Nafia vekili Hilmi Bey teftif seya

hatim/en bugün öğleden sonra döndü. 

Dahiliye Vekili bugün geliyor 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey bu 

ak~am l•tanbula hareket etti. 

Ankarada bir memur tevkif edildi 
ANKARA, 30 (Telefonla) - lktuat vekaleti takas komuyoı .ı ıne 

n.urlarından Fazıl Bey suiistimal ile maznun olarak tevkif edilmist1r. 

Yunanistanda bir erkanıharbiye reisi 
ile müddeiumumiyi soydular! 

SELANIK 30 A.A. - Meçhul bir takım •fhas Bulgar hududu ya· 
kınında otomobille gezmekte olan Drama müddeiumumisi ile dördün
cü kolordu erkcinıharbiye reisini ve diğer 3 memuru soymuflardır. 

Serı-e'ın geri verilmesi için 
BERLIN, 30 (A.A.) - M. Goering 

ilı:tr•adi bilhaaaa vergi cürüml~rinden 
cezalı patron ve iıçiler hakkında bır 
:ıf d üıünmektedir. 

döndü ~--~-----~~~---~~-!!'!"""!!~~~~~~~~~ ..... ~ 
c!~~:;~:ş;;;am3~e~~--~~ Go-em~~ Darülfünun Bugün 

Avusturya-Macaristan 
ViYANA, jO (A.A.) - Ticaret na 

zın, iki devletin iktııadi münaaebeti
nin tekamülü için Macaristanda baş
lanmış olan müzakerelere devam et
mek üzere Budapeşteye gitmiştir •. 

~:rt:z:~e~iiı;~~::u-::,ı::~e~:f:!: Tarı.he Karışıyor.• 
mak veya müsbet ve muayyen bir me 
selP.nin tetkiki maksadına matuf olma 

45 bin doları verecekler 
NEVYORK, 30 (A.A.) - Ayın ye

disinde haydutlar tarafmdan kaçınl
mJ§ olan John O'Connel'in ailesi iate· 
nilen 45000 dolar kadar parayı ver
meğe razı olduklarından 24 saate ka 
dar kurtanlacaktır. 

dığı, sadece M. Muaaolini ile görüten 
lerin karşılathrılması için olduğunu 
söylemiıtir. Baıvekil, M. Mussolini 
müşterek menfaatlere dayanan meııe 
leleri görüştüğünü söylemiı, Macaris 
tanın ltalyada kuvvetli bir istinatcih 
bulduğunu ilive etmiştir. 

Suikast 
BUOAPEŞTE, 30 (A.A.) - '"Cor

reope:ıdance de la Police M. Goem
boea'a karşı auikaıt yapmak niyetin· 
de olan bir çok kiıinin tevkif edildi
ğini yazıyor. 

Darülfünun' dan Üniversite'ye 
. {&:• ~ inci sah'..fede) . .. ı 

sanayı yeya ticaret muessesesı mu
dürü tarafından yapılmı' olsaydı, 
kendi üniversitemizin kunılduğu 
bu günde bunu iktibas etmekten 
çekinecektik. Fakat iater sanayi 
fabrikası olsun, ister ilim ve irfan 
ocağı olsun, yeni müessesemizden 
bize her •eyden evvel iyi vatand~ 
yeti,tinnesini beklemek hakkımız
dır. Yeni fabrikanm yetiştireceği 1 
mamulat, inkılapçı, cümhuriyetçi, 
layik, devletçi, milliyetçi ve halk
çı unsurlar olmalıdır. 

Yeni üniversite kurulurken e
hemmiyetle nazarıdikkate alına
cak noktalardan biri de bu müesae- · 
senin devletle olan münasebetinin 
tanzimidir. Eski darülfünunun ilmi 
muhtariyeti üzerinde çok tevak
kuf edildi. Devletin vazife ve 
mes'uliyetleri hakkındaki telakki
lerimiz, bizi bu noktalarda ilim 
müesseselerile devlet mekanizma
sı arasında bir ayrl'lık gayrılık ola
bileceğini kabule manidir. Her 

teki gazeteler, mecmualar bayramın 
birinci günü her zamanki hacminin 
en &z dört beı m.isli büyük çıkacak
tır. Vilayet komiteleri bu gazetelere 
§İındiden inlalabm ve iatiklalin büyÜk 
kıymet ve mahiy tini anlatacak mev
zular verecek ve kıymetli vatandatla 
ra daha ıimdiden yazılar ve makale
ler hazırlatacaktır. 

Gazetelerin mümkün olduiu kadar 
renkli ve resimli çıkarılması tercih o
lunur. Gazete yazılarına mevzu ola
cak cümhuriyet cününiin eaerlerine 
dair merkezden de esaılar gönderece 
ğiz. Bundan başka her vilayet gazete 
si ta.mimin dördüncü maddesinde yazı 
lan mahallin hususi idare ve beledıye 
ainin cümhuriyet devri eserlerine de 
ıütunlarında yer ayıracaktır. 

D - Şiirler, konferanslar, halk de. 
tanlarr, temsiller, konserler, halk tiir 
küleri: 

Şehir ve kasabaların bütün salonla 
rından konferanslar, konserler, teın:i ·.l 
leı, ,Hrler için istifade edilecektir. 
Ayni ıeyler bava müoait olursa ıehir 
ve kaaabalarm kalabalık yerlerinde 
ayrılacak halk meydanlarında da ay
rıca yapılabilir. Salonlar için fırk.'l, 
Halkevleri, belediyeler, umumi mec
lis, mekteplerin ve cemiyeterin yorlt.~ 
ri.nden v sabiplrinin rizasile hususi yer 
terden istifade olunur. 

Bütün bunlarla beraber temsil yapı
lacak salonlardan aahnesi olmıyanlarJn 
nasıl tamamlanacağı, bac;it dekorları için 
şimdidett tedbir alınacaktır. Şehirlerin 

bir kar: yerinde diij-er ~chir ve kasabala~ 
rın hePsind~ tem-.il vc~ileceğ"i şimdiden 
göz önün~e tutulmalıdır. Temsil için e
ser gönderiltcek veya tavsiye ed~ce*1z. 
Pt·ovalnra vaktinde bi'şlanmak için her 
yerde şirnd; len temsil heyetleri tcsbit 
ohır:ı.cal~trr. F:rka, H~lkevlcı·i unsut·la.rı, 
muallimler ve talebe ile menıuI"lardan 
devlet mii~~seıeleri ve husu~i müessese 
ve cemiyetlerden ve ot·dunun yardımın
dan teın~iJJer icin i11tifade edilecektir.Kon 
ferau:;J;ı,· için bir taraftan ayrıca mev~u· 
lar cöndeT "ceğiz. Diğer taraftan memlc 

müessesenin bir dereceye kadar 
istiklali vardır. Fakat her halde 
Üniversite Emininin mansup ol
masına kaniiz. Belki bu, bugün
lük mesele değildiı-. Fakat eski 
darülfünunun zaflarından biri de 
bu ilmi muhtariyet nazariyeıınm 
en eeni' bir manada telıikk.i edile
rek o yolda yürünmesi olduğunu 
yakından bildiğimiz için bu nokta
ya temas etmeden geçmek isteme
dik. 

Bir üniversite kurmak kolay bir 
İs değildir. Ve bu büyük ve tarihi 
i•i başarırken Maarif Vekilinin 
gösterdiği azmi, cesareti ve meta
neti tarih takdirle kaydedecektir. 
Fakat Re,it Galip Bey de herkes
ten iyi biliyor ki vazifesi bununla 
bitmiyor. Belki de henüz gayeye 
doğru yürünecek yolun başında 
bulunuyoruz. Fakat üniversitenin 
kurulduğu bugünde hepimizin kal
binde şu intirah ve itminan var
dır: Doğru yoldan ba,lıyoruı:. 

Ahmet ŞUKRO 

ketin bu ip yapacak bütün evliitlann
dan takip ettiğimiz büyük maksada uy
cun olıJcak mevzular üzerjnde komitele· 
rin seçeeekler konferanslar ve türler 
yazdınlmalı, hazırlatılmalı ve konferans 
çılar te•bit olunup çalı,tmlmalıdır. 

Her yerin milli halk türkülerinden 
münasipleri seçilip. söylenip oynanmak 
için hazırlanmalıdır. Köyler için yeni 
devl•tin büyük idealini hallı <lili ile an
latacak destan yazdırıp yollıunağı düıii, 
nüyoruz. 

Her yerde maksada uygun tet
kik oluanacak ayni ~ekilde destanları 
yazdıracak hR!k şairlerimiz bulunabilir. 
Bunlara yazdırılacak eserler de köy ko
mitelerne gönderilmelidir. 

4 - Her ,·iiayet komitesi bükiımet 
ve Belediye mensuplarile alikalı vatan
dqlarrlan mürekkeo bi""er hususi yar
dımcı komite yaparak vi1 ·:yet içinde- Cüm 
huriyetin on ytlı içinde yapılmış mühim 
işlerin cetvellerini ve ı·aporlarını hazır
latacaktır. Yol, bilha-.a köprü, mektep, 
spor, kütüphane, bataklık kurutma. 
sıhhat işleri ve ~u ~etirme ~ibi şeylerin 
Cümhunyetin feyizlerini ifade edecek 
mukayeseli şekillerini doğru olarak tes
bit etmek mühimdir. Kıo.za belediyeleri 
için de ayni şeyler hazırlanacaktu. 

5 - Onuncu Cümhuriyet bayramı-
m1zı bütün dünyaya duyurmak için va
tan dışında konferans, matbuattan isti
fade yollllrı ayrıca teshil olunur. 

6 - Kutlulama itindeki bütün yazı
lar, sözler, temsiller, ıürler, nutuk ve 
konferansların Tii"rk inkılip ve iıtikli.li
nin ftna ruhunu anlatacak Cümhuriyet, 
millet, halkçılık ve ikılii.pçılık ve li\yik
lık fikirlerini geni;letecek faydalarını 
anlatacak ve Cümh · ıriyet devrinin mad. 
di feyizlerini iktı<adi sistemlerimizin hi
maye ve devletçiliğin üstünlüğünü anla 
tacak mahiyette olması esas şaı-ltır. 

Bu talimat bir numaralıdır. Diğe.-le 
ri numara srra!İle yollanacaktır. Talimat 
lar vi1iyet komitelerinde okunup yapı
lacak yardımcı komitelerin işleri takip 
olunacak ve bütün hazırlıklar birbirine 
eklenerek umumi kutlulaına eseri kül 
halinde tamamlanacaktır. 

Yarın sabah Türk Üniversitesinin küşat 
resmi yapılacak, Maarif Vekili 

beklenen nutkunu söyleyecektir 
(Ba~ı 1 inci sahifede) 

ik Bey (tıbbi kimya) lsrnail Hakkı B. 
(hı·azitoloji), Nurettin Ali Bey (teı· 
rfü), Tevfik Salim Paıa (dahiliye) 
Etem Akif Bey (tıbbı adli) Haaan 
Retat Bey (cildi seririyat) Talha Yu
suf Bey (fiziyoloji) Sadettin Vedat 
Bey (emrazı hariciye mebadiai) Sa
im Ali Bey (teırihi mara:ı:i) Kenan 
Tevfik Bey (aeririyatı veladiye) Ali 
Hüııeyin Bey ( aeririyah cildiye) Zi
ya Bey (ayniye) Server Kimi! Bey 
(Hıfzıssıhha) Esat Ber (aynire) 

Muallimler: 
Muıtafa Hayrullah, Kemal, Nec

mettin Rifat, Ihsan Hilmi, Sali.battin, 
Fuat Fehim, Mustafa Nevzat, Behçet 
Sabit, Mahir berter. 

Müderriı muavinleri: 
Übeyit Refik, Ali Sedat, Haydar, 

Akif Şakir, Tevfik Remzi, Fabrettin 
Kerim, ismet Kamil, Süheyl, Niyazi. 
Bürban, Hamza, Fazıl, Muzaffer, Os
man Cevdet, lbrahim Şevki, Hikmet, 
Nuri Kamil, Şevki Aziz beyler. 

Eczacı ve Di~ tababet ıubeleri 
talim heyeti 

Hulüsi Bey (hayvanat), Mazhar 
Hüsnü Bey (umumi nebatat haatahk
ları) Server Kimil Bey (bakteriyolo
ji) Hadi Faik (hayati kimya) Tevfik 
Recep B. (ensaç ve rü,eym) Mahir 
Bey (teşrih), Salabatbn Bey (ront
genoloji) Kazım Bey (fizik) Ziya Ce· 
mal Bey (müfredatı tıp) Himit, 
Rüttü, Mustafa Mehmet, Mustafa Nev 
zat, Kazım Eaat, Hüseyin Talil, Oaep 
Cetalyan, ömer Şevket, Akif, Halil 
Salih beyler. 

Muallim muavinleri: 
Mehmet Refik, Ziya Cemal, Ser

vet, Süleyman Hilmi, Cevat beyler. 

Hukuk F akültui 
Müderris ve muallimler: 
Ağaoğlu Ahmet (tarihi hukuk), 

Ali Kemal (deniz ticareti), Ebülula 
(hukuku medeniye), Etem Akif (tıb
bı adli), Cevdet Ferit (Usulü cezai
ye) Hacı Adil (hukuku medeniye) 
Ayni zade Tahıin (maliye) Muatafa 
Rqit (hukuk usulü muhakemeleri) 
Zühtü ( ihsaiyat) Kenan (cezai tatbi
kat) M. Şart Kroza (amme) Tahir, 
(ceza) Muslihiddin Adil (idare), Ab
durrahman Münip (medeniye) Fazıl 
(iktısat) Muammer Ratit (bususiyei 
düvel) Münir (iktısat) Mi§On Yentu
ra (Roma hukuku) Ahmet Retit (dü
vel) Cevat (hukuki tatbikat) Ahmet 
Samim (medeniye) Mithat (esasiye) 
Memduh (kara ticareti) Vehbi (ce
za) Muhlis Etem (iktıaat) beyler. 

Edebiyat Fakültesi 
Müderriı ve muallimler: 
Ali Muzaffer, lsmail Hakkı, Naim, 

Fuat, Behçet, Ahmet Refik, Ali Ek· 
rem, Avram. Galanti, Fazıl Naz.mi. 
Şerif, FN"it, Halil Nimetullah, Musla· 
fa Şekip, Ali Macit, lbrahim Hakkı, 
Sadi, Himjt, İzmirli lımail Hakkı B. 
ler. 

Muavinler: ~·-
Orhan , Ahmet beylerle M. Rener. 

Fen F akültai 
Müderrisler: 
Mustafa Hakkı. Sait, Esat Şerafet

tin. Cevat Maı:har, Fatin, Nami Aıaf. 
Mustafa Salim, Ahmet Müştak, Bürha 
nettin, Şükrü, Bürhanettin Ferit, Lİ· 
gor, Ali Vehbi, Ömer Şevket, Hüs
nü Hamit, Tevfik, Ali Yar, Malik bey 
ler. 

Mua.llömler: 
1 !amit Nafiz Bey M. Düsyo, M. Va 

IN's1. 

1 
llıihiyat F akültui 

Müderrialer: 
Mehmet Ali Ayni, Şerafettin, Ş-

ket, lsmail Hakkı, Nimet, Şekip, Fu
at, Hüseyin Avni, Ziya, Rifat, Baki, 
Hilmi Ömer beyler .• 
Kimlere yeni vazife verilmiyecelr? 

Bunlar arasında yeni Üniversitede 
kendilerine yat, hariçte iıtical ve sa
ire gibi sebeplerle vazife verilmiyecek 
olanlar pek kuvvetle tahmin dildi!ri· 
ne göre fU zevattır: 

Tıp fakülteainden; Esat, Beıiııa 0-
mer, Kadri Ratit patalarla Talha, Ra. 
ıit Tahsin beyler. 

Hukuk fakültesinden Ahmet ReJit, 
Ebülula, Hacı Adil, Miton Ventura, 
Abdürrahman Münip, Cevat, Kenaa 
Ömer, Ayni zade Tahsin beyler. Ede 
biyattan; Ferit, Ali Ekrem, Naim bey 
ler. ilahiyattan; Hüseyin Avni Bey. 
Ecı:acıdan Huhiai Bey .• 

Bundan maada, Tıp, Hukuk, Fea 
llihiyat, Edebiyat fakültelerinden 
40 a yakın müderrisin açığa çıkarda· 
cağ:ı kaydedilmektedir. Darülfünu
nun ilıasıoı ve müderrialere wnumı
yetle kanun mucibince vazifelerin.İ• 
nihayet bulduğunu haber vere• i!k 
ml'ktup bu akıam. fakülteler reiılik
leri vasıtasile adreslerine rönderile .. 
cektir. 

Üniversitede vazife alacak profe
sörlere hitaben haurlanao mektuplar 
< a salı ırünü kendilerine tevdi edilmiı 
bulunacaktır. 

Maarif Vekili Reıit Galip Bey, aa 
h günü, yeni lstanbul Üniveniteaini 
merasimle açacak ,.. dün ehemmiyeti 
ne İp.ret ettiğimiz nutkunu SÖ)'Iİye
cektir 

Açılma mera.aiminde • Onivenite
de küraü alan müderriılet" bulunacak 
lardır •. 

Üniversitenin muf'akkat kadroana
da eminlik, ayni ünvanla ipka edilmit 
tir. 

Gelecek seneki daimi kadroda Uni.
versite için bir umumiki.tiplik maka· 
mı ibdaı edilecektir. 

Katibi umuminin 11taatı 125 liradır. 
Omumi kitipliie, timdiden bazı talip 
ler olduğu ııöyleamekteılir. 

Ecnebi profesörler 
Dünkü nüshamızda üç ecnebi pro 

fesöriin ıehrimize celdiklerini ve 
Maarif vekili Beyle uzun uzadıya gö
rüıtüklerini yazmıştık. Haber aldığı
mıza göre bu profeaörlerin batında 
Javiçrenin Zürih Üniversitesi profesör 
terinden Şvarta bulunmaktadır. 
· Profesör Şvaru"m refakatınde ıelıri 
mize gelen profesörler de beynelmi
lel töhret sahibi zevattır. 

laviçrede bulunan elli kadar Al
man profesörü, Türk profeeörleri 
le ayni teraiti haiz olarak Jstanbul 
Oniveraiteıinde çalqmak arzusunu iz 
har etmiılerdir. Kendilerile muhabe
re cereyan etmekte ve bazılarile tim 
diden mukaveleler yapılmıt bulunmak 
tadır. 

OniYeraite İçİll ~etirilecek ecnebi 
profesörlerinin 25 • 30 arasında oldu· 
ğu kuvvetli bir tahmin olarak ileri sü 
rülmektedir. 

Mii•te,ar Beyin beyanatı 
Maarif miistetarı Avni Bey, dün 

bir muharrimizin ıuallerine cevap .,-e 
rerek ıunları aöylemiıtir: 

- Vakıa, üç profeeör, ıehrimize 
gelmiıtir. 

Fakat i&imlerini henüz bilmiyorum. 
Yeni kadroların Anadolu Ajansı vası 
tasile yarın (bugün) gazetelere veril 
mit olacaiını tahmin ediyorum. 

Vekil Beyin, salı günü, yeni Oni
verai.teyi açarken bir nutuk İrat etm.e 
leri muhtemeldir."' 
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Tebrik ederimi 
Tarudığıın fikir ve meslek adamla

" arasında mesai programlanın tak· 
dir ettiklerimin batında Mazhar Os
man Bey gellr. 

Doktor bir iki ay evvel kıymetli 
zamanları'ndan ayırdığı bir kaç daki
kayı bana vermiı, matbaaya kadar 
gelerek hazırladığı büyük almanak 
hakkında malfunat vermİ§tİ. 

Kendiaile o günkü hasbihalimizin 
mevzuu bizdeki çalııma tarzmm in
tizamsızlığı idi. 

Fikir adamlarımız, it adam.lanmız 
arasında hayahnı mesleğine vakfe
denler ve bu uğurda aıhhatlerini bile 
feda edenler pek çoktur. 

Fakat bu hüınm.alı mesainin seme
reoi maatteessüf sarfedilen emekle mü
savi olmaz. Ferdin feragat ve feda
karlığı bazen bütün bir cemiyet heaa
bma mahsul verir. Fakat bu feragat 
eski ilim adamları gibi körükörüne 
bir tevekkül ve ve semeresini nefsine 
hasreden bir gayret ıeklinde olma-
malıdır. · 

Bizde §imdiye kadar fikri temer
küzler, mesleki hareketler görülmi
yordu. 

Edebiyat sahaamda sık sık ıahit ol
duğumuz hamleler durgun sulara ah
lan tatlar gibi mahdut bir zaman ha
fif dalgalar yaparak dağılıveren cansız, 
ar.izi hareketlerdir. 

Bu meslek üzerine iddialannı ko .. 
yanlar ellerindeki vasıtalara rağmen 
ciddi bir iz bırakmadan sönüp gidi
yorlar. 

Ta "'Edebiyah cedide,. devrinden
beri edebiyat muayyen bir istikamet 
bulmadan edebiyatçılarımız başı bQ§ 
hedefsiz ruzgar önüne kahlınıt bu
lutlar gibi havamızda bir gölge bile 
yapmadan geçip gidiyorlar. 

Fikir ve meslek hayahmızda edebi
yatçıların böyle Avnıpai bir teşekkü~ 
manzarası göstermeyİılerinin sebebı 
bu yoldaki gayretlerirıin munta~am 
bir tarzı olmayı9mdandır. Edebıyat 
Türkiyede tababetten çok eskidir. Bu
na rağmen doktorlar pirler ve edip
lerden çok kuvvetli bir varlık göster
miılerdir. 

Bu aabrlan yazarken masa.mm üze
rinde h-en hepsi bir haftanın gÜn
lerini payla§BD üç mühim hbbi eserle 
kartı karııyaynn. Biri ~ar ~~ 
Beyin beni hatırlayıp gonderdigı bu
yük almanak. Biri do!'tor A~et A
sun ve Süreyya Kadrı Beylenn ne§• 
rettikleri aylık Poliklinik mecmuası. 
Biri de doktor Ahmet Şükrü Beyin 
Nöro Poihiatri ıazeteoi. 

Görülüyor ki doktorlar mesleğin 
mubıelif tubelerine ait böyle takıın 
takım eser ve mecmualarla mesaileri .. 
nin aeyrini, meıleklerinin istikametini 
bize de anlatıyorlar. 

Mazhar Osman Beyin Sıhhat Alına
nak'i bir alimin değil bir alimler he
yetinin kolay kolay meydana çıkara• 
mıyacağı büyük, kıyınetli bir eaerdir. 
O.tat bu mecelleyi bütün saatlerini 
itgal eden idari, ilmi meşguliyetleri a• 
raaında )'Orularak, fakat muntazam, 
ıaımaz bir programla çalışarak mey
dana çıkarmıttır. 

Oteki mesleki mecmuaların da ayni 
metodik mesainin mahsulü olduğu ırü
nünü, saatini ıaımadan çıkmalarm
dan anlaplıyor. 

Bu eserler bize bir hakikati tekrar 
ediyor. Hangi meslekte olursa olsun 
intizamla çabımanın semeresini al
mak kabildir. 

Bizim sanatkardan istediğimiz fe
ragatin mani.aı budur. Feragati, süne
pelik, kalenderlik ve mahrumiyet te
lakki ederek kendilerini avareliğe ka
pıp koyuveren tair ve ediplerimiz ha
la Muallim Naci'nin devrini yaııyor
lar. 

inanmak lazımdır ki bugünün fikir 
hayatı derbederlik ve kalenderlikten 
nefret eder. Şairlerimiz hila kelebek 
gibi bahardan bahara kanatlaruyor, 
mevaim geçince kurulanıyorlar. 

Buıünün fikir ve sanat alemi böyle 
avareliğe tahammül edemez. Dok
torlann takip ettikleri mesai tarzını 
benimsemek lizımdır. Kıskanılacak 
py aervet ve töhret değil aanattir. 

Mesleği ve sanati hesabına feragat 
göatermiyenler ba§kalanrun haket
tiği maddi ve manevi muvaffakiyetle
ri takdir edebilirler. Taklit etmek te 
serbesttir. Fakat kıakanınak zebun
kütlüktür. 

Doktorların bu yoldaki muvaffa
kiyetlerini tebrik ederim. 

Bu;han CAHIT 

900 kilo kaçak tütün 
lzmitte Retadiye civarında gümrük 

muhafaz memurlari tarafından yapı• 
lan aramalarda 900 kilo kaçak tütün 
derdest edilmi9tir. Suçlular mahkeme 
ye sevkedileceklerdir. 

Demirleme yerleri 
Limandaki ıamandıralar tamir e

dilmi§ ve eskiden Sirkeci iakeleai ile 
Sarayburnu aahillnin yakmında de
mirleyen Akay ve Şirketihayriye va
purlarının demirleme yerleri bir az 
daha açığa kaldırılmııtır. 

1 KUçUk haberler 1 L----
• lakencleriyecle veba - lskende

riyede iki veba vakaaı görüldüğünden 
mezkôr liman müvaredab muayenei 
hbbiyeye ve itlafı fareye tabi tutul
muş,tur. 

Ekonomi 

Yeni itilaf 
Fransızlarla yaptığımız 

itilafın esasları 
Pariste imzalandığını telgrafların 

haber verdikleri Türk - Fransız iti
lafnamesi ile, ile, şimdiki Türk -Fran
sız ticaret muahedesi, müddetinin ta 
rihi hitamı olan 29 Ağustostan itibaran 
bazı hükümlerin tadil edilmek mre
tile altı av daha devam edecektir. Bu 
tadilatın baılıca esaslarından biri en 
zıyade mazharı müsaade d"::Vlet .. mu
amele.sinin Seyrisefaine ve gumruk ta 
rifelerile ·gÜmriik ınuamel3.tına has~e 
dilmesi ve diğer hususatta tarafeynm 
aerbestii istihsal etmesidir. İhracat ta 
cirlerimiz, aattıkları malın bedeli_ni 
Pariste Frank olarak alacaklar ve ıt
halatçılarımız da Fransadan alack
lan malların bedelini cümhuriyet Mer 
kez bankasının resmi kunı üzerinden 
Türk lirası olarak tediye edeceklerdir 
Fransanın, memleketim.izden üç mil· 
yon franka mukabil tütün alacağı ve 
tediye müvazenesi karşılıklı olarak m~ 
ahedede lehimize bir fark kabul edı 
leceği haber verilmektedir. 

Muamele vergisi 
Devlet ıurasınca verilen yeni bir 

karara göre, zeytin ve aair memleket 
mahsulatı yağlardan ve tathirhaneler 
le bunların içindeki teneke imalatha 
ne]erinde yapılan bidon ve fotolardao 
dan muamele vergisi alınacaktır. 

Türkiye-Avusturya ticrret 
muahedesi 

Türkiye ile Avu•turya arasında mü 
nakit ticaret itilafnamesi tasdik ve a
lakadarlara tebliğ edilınittir. 

Bir sene muteber olan bu itili.fna

me, 3,5 milyon liralık takas ihtiva et
m.-ktedir. ltilafnameye merbut üç lis
teden A listesi taka•a dahil olmayan 
ları B ve C lisıeleri de takasa tabi eı 

' yayi göstermektedir. Bir çok madde-
ler, kontenjana değil, devlet takasına 
ithal edilmiıtir •• '·ltilafname mucibin
ce memleketimizden halı, kilim, tif
tik, giilyağı, palamut, palamut hüli
aası, kereıte, travers tahtaıı, tütün, 
kömür haricinde bilfunum madenler 
vt. incir ihraç edilecektir. 

Buna mukabil Avusturyadan mem 
tekelimize kağıt, mensucat, hazır eş
ya, şapka, kauçuk, demir, makine sa 
nayiine ait maddeler idhal olunacak
tır. 

Yıkanmış pamuk 
Gümrük idarea~ kaaarlı pamuğun 

ne. olduğunu vekaletten sonnu,tur. Ti 
ıe.;. ret odaıı, vekiletten vaki olan isti 
z~ha cevaben, bunun yıkanırun pa
tr'Uk olduğunu bildirmiıtir. 

Türk-Bulgar ticaret muahedesi 
Sofyada cereyan eden Türkiye -

Bulgaristan ticaret mü;akerabnın mü 
aait bir safhaya girdiği Ankaradan 
habeı• verilmektedir. 

Hamburg piyasasında 
üzümlerimiz 

Türk üzümlerinin Hamburg pİya 
sasında, diğer memleketlerin üzıinıle 
rinden iyi olmakla beraber, düşük va 
ziyelte olduğu haber verilmektedir.Bu 
nııı~ dünya piyasasından ileri geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Dünya şeker piyasası 
Dünya §eker piyasası geçen mayıs 

ayı zarfında biraz yükseldiklen son
ra tenezzül etmitlir. Dünya §ek~rc;
leri al'cıaında tam bir birlik olmamaıu, 
~eker piyaıasmın bir kararda dum1a
masmı mucip olduğu ileri aürillmekte 
dir. 

1 BORSA 1 
(it Bankasından alınan cetvelclir) 

29 TEMMUZ 1933 
Akıam Fiatları 

lıtikrazlar 
latikraz dahili 97,SO 
1933 latikrazı 95.
Şark d. yolları 2,35 
D. Mu-.ahhide 53 .. 80 

Tahvilat 
Elektrik 
Tramya7 

Gümrükler 8,25 
Saydi mabi 5,60 
Bağdat 10 
T, a•keriy• 10 

Tünel 
Rıhb.m 

Anadolu 1 

llI " 
Müme••il 

ESHAM 

it- Bankaıı Na· Telefon 
ma 9,50 Bomonti 
" ,, Hamiline 9,55 Tl!'rko~ 

•• ,. Mii•••İ• 11)2 Çimento 
Tramvay 50 Jttibat dey. 
Anadolu Hiıae 25,60 Şark day. 
Reji 3,60 Balya 
Şir. bariye 15,25 Şark m~ c ...... 

ÇEK Fi ATLARI 

Paria 12,06 Prai 
Londra 705 Viyan._ 
Nüyork 6375 Madrit 
Mi lan o 8.93 Berlia 

Brükıel 3.375 Viya.na 
Atina 81,5 Peıte 
Cennre 2,43,879 f Belsrat 
Sofia 67,935 Bükret 
Amaterdam. 1,1894 Moalı:oYa 

NUKUT (Sabt) 

Knruı 

20 f. Fran•t• 170 1 Şilin, Ay. 
1 lıtorlin 710 1 Pezet11. 
1 Dolar 149 1 Mark 

20 Liret 219 l Zeloti 
20 1. Belçika 116 20 Ley 
20 Drahmi 25 20 Dinar 
20 1. lıviçre 815 1 ÇernoYet: 
20 Leva 25.- 1 A1bn 
21 Kur. Çek 120 l 1\A',.cidiye 

1 Florin 84.- B ... il·~not 

18,20 
45.65 
45,40 
•9,05 

14,50 
21,-
27,75 
12,50 
21,-

1,60 
2,75 
2,90 

15,9025 
4,245 
Sb6 

1.975 
3,8925 

3,89,25 
34,605 
19.965 

1082,75 

.IC.uruı 

25.-
18.-
50.-
24.-
24.-
55.-
-:-·-

9,32 
o.:.·ı 

2,46 

Poliste 

Bir deniz faciası 
Çubukluda iki kişi denize 

gird" ve boğuldu 
Dün Çubuklu'da bir deniz faciası 

olmuştur. Kurtuluşta oturan ve Galata
da sa~ma fabrikasında kitip Tanaş E
fendinin zevcesi Mad'aın Despina, yanın 
da Filip, Niko, T anaş isminde üç çocu
ğu olduğu halde Çubukluya gezıneğe 
gitmişlerdir. 

iskele gazinosuna oturmuşlardır. 
Bunlardan 10 yaşında Filip ile henüz 
hüviyeti anlaşılamıyan 33 yaşında biri
si denize !!irerek boğulmuşlardır. Cese
di çıkarılmıştır. 

Ball:cndan dUstü 
' Pangaltıda Eşref Efendi sckağında 

4 nurna1ah evde oturan 60 ya,Jarında A
l kızı Fahna Hanım ücüncü kat balko
nundan bahçeye dü§~Ü§, yaralanmış, 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Fir mua !imin 300 lirası 
Bundan bir kaç gün e· •el bir muallim 

lramvayın arka sahanlığında Beyoğluna 
kadar çıkmış ve tramvaydan indlği za
man yelek cehinde bulunan 300 lirası
nın yerinde ;reller estiğini görmüştür. 

Muallim hetnfll zabıtaya müracaat 
etmiş, tramvayda yanında bulunanlarnı 
eşkalini tarif ehniş, zabıta bunun Üze
rine ar&§tırmıya başlamışhr. 

ikinci şube yankesicilik kısmı memur 
ları da hemen faaliyete geçmişlerdir. 

Muallimin parasını çarpan sabıkalıyı 
Galatada bir meyhanede rakı İçerken ya 
kalamışlardır. Sabıkalımn adı Caferdir. 
Caferin üzerinde iki jilet bulunmuştur. 

Paralardan 250 lirası meydana çıka 
nlmış ve muallime iade edilmİ§tir. 

Denize düşüp boğuldu mu? 
Evvelki gece saat yinni dörtte Kızıl 

toprakla Kalamış civarında bir deniz ka 
zası olmuf, Ahmet isminde biri esraren
giz surette kaybolmuştur .. Hadise §Öy
le olmuştur: 

Hasan kaptanın 308 numaralı moto
runa kaptanın kardeşi Ahmet ve yazı
cısı ve bazı tanıdıkla.n, henüz isiınleri 
teabit edilemiyen hanımlar ve erkekler 
binmişler ve gezıneğe çıknuılardır. 

Bir an karanlıkta bir ki§inin istimda
dı İ§İdilmi9 ve yetiıen sandallar deniz or 

tasında hir şey bulamamıılar, uzakla§an 
bir motör görmüşlerdir. Motörde ise Ha 
san kaptanın kardqi Ahmedin ortadan 
kaybolduğu görülınüştür. 

Motörde yapılan tetkikat neticesin
de, gece burada rakı içilerek eğlenildi
ği anlaşdm19hr. 

Ahmedin denize düşerek boğulduğu 
tahmin edilmektedir. Fakat ne •uretle 
boğulduğu tesbit edilememiıtir. 

Bir ev yandı . 
Firuzağada Olivo sokağında Davit İ>

le Safonun oturmakta olduğu evde yan
ğı~ çıkımı evin üst ahşap kısım tama
ıruyle yaDdıktan sonra söndürülebilmit· 
tir. Evin 1500 liraya sigortalı olduğıı 
anl&§ılını§tır. 

Conte de Chambrun 
Fransarun Roma Büyük Elçiliğine 

tayin edilmiş olan sabık Ankara bü
yük Elçisi Comte de Chambrun dün sa
bahki ekspresle Belgrattan şehrimize 
gelmiı ve istasyonda sefaret erkanı ile 
Fransız kolonisi tarahndan karşılaıuıuı· 
tır. 

Comte de Chambrun bugün tayyare 
ile Ankaraya gidecek ve hükiiınete ve
da edecektr. Sabık sefir Ankarada iki 
gün kaldıktan sonra şehrimize gelecek 
ve Reiıicümhur Haz.retleri tarafından 
kabul edilerek arzı veda edecektir. 

Beledlyed• 

Yeni inşaat 
Dün Valinin riyasetinde 

bir toplantı yapıldı 
Dün belediyede vali ve belediye re 

isi Muhittin Beyin riyasetinde muaV'İn 
Hamit, ve fen heyeti baş mühendisle
ri bir içtima yapmışlardır. 

Bu içtimada yeni yapı ve yollar ka 
nunu tahsisah görüıülınüttür. Son 
zamanlarda kanunun tatbikatından 

şikiyet edilmekte ve inıaat müsaade 
lerinin çok zor verildiği, halbuki in
şaat mevoiminin geçmekte olduğu id
dia edilmektedir. Belediye bu husus
ta yeni tedbirler alacaktır. 

Arabalar -Kamyonlar 
J.kelelerıle arabalarla kamyonlar 

arasında iş rekabeti yüzünden bir çok 
münakaplar olınaktadl1'. Belediye ik
tısat müdürlüğü bu hususta bir ıali
matname viicude getirmeğe karar ver 
miştir. Talimatnamede bunlann nö
betleri ve ücretleri tesbit edilecektir. 
Bu s retle rekabet yüzünden vuku 
bulan kavgaların önü alınabileceği ü
mit edilmektedir. 

Fırınların tahdidi 
lstanbuldaki fırınların tahdidi fik 

ri etrafında belediye iktısat müdürlü
ğü tetkikatma devam etmektedir. Al
dığnruz malfunala ı:öre lstanbulda 
ı 98 ekmek fırını vardır. Bu mikdar 
fazla bulunmaktadır. Yapılan tetki
kat neticesinde tehrimizee genit te9-
kili.tlı fabrika teklinde 25 ekmek fın
ru tesis edildiği takdirde bütün §ehrin 
ihtiyacı temin edilebilmektedir. 

Yeni talimatname yapılacak 
Mezbaha resminin kilo Üzerinden 

alınması için celbedilen otomatik ma
kinenin tecrübeleri muvaffakıyetli ne 
ticeler vermiştir. Kilo ba9ından ne 
mikdar resim alınacağına dair bir ta
limatname vücude getirilınektedir. Tat 
bikata Kpnunusaniden itibaren başla
nacakhr. 

Taksimdeki su tesisatı 
,,Taksimde terko• İçin vücude getiri

le~ tesisat bitmek Üzeredir. Buraya 
sı;-)'U terfi için bir otomatik makine 
sipariş edilmittir. latinyede yaptırıl
makta olan borular ikmal edilıni§ o
lup bunlar tehrin muhtelif semtlerin
de ana ıebekedeki ince borularla teb 
dil edilecektir. 

Reşit Galip Beyin 
aldığı telgraflar 

Modada vuku bulan deniz kazaaın 
da Maarif Vekili Doklor Re9it Galip 
Beyi kurtaranlara Vekil Bey iki yüz 
elli lira hediye etmİ§tir. 

Aldığımız malümata göre Maarif 
Vekili Beyi atlatbğı kazadan dolayı 
ıimdiye kadar bini mütecaviz tebrik 
telgrafı gelmiıtir. 

Kaçak sigara 
Gümrük muhdaza memurlar Be 

şiktaıta bir odun kayığında ı90 pa
ket köylü sigaraaı, bir kilo kaçak ba
rut, bir tabanca yakalamıılardır. Ka
yığın sahipleri Rifat ve Haa..n efen
diler mahkemeye sevkedilmitlir. 

Vapurlara verilecek kıy
met bu hafta anlaşıla~ak .. 

Komisyon bugün de vapu~ları gezecek, 
tarif eler de tesbit ediliyor 

Husu•İ vapurlara kıymet takdirine 
memur komisyon, dün de Bülent vapu .. 
runu muayene etınştir. Komisyonun be 
nüz muayenelerini yapmadığı üç vapur 
kalmıştır. Bunlar Millet, Asya ve Yeni 
Dünya vapurlarıdır. 

Komisyon bugiin ve yarın bunların 
da muayenelerini yapacak ve Çar,amba 
günü saat il detoplanarak şimdiye ka
dar muayene edilen bütün vapurlann 
kıymeılerini tesbit edecektir. 

Komisyonun be§ azasından her biri, 
·muayene edilen vapurlar icin kendileri
ne göre ayrı ayrı kıymetle; biçmişlerdir. 
Komisyon, Çarşamba gününden itiba
ren azadan her birinin !!ah&i olarak koy 
duklan vekıymetleri telif edecek ve 
tekarrür edecek kıymetler, gelecek haf
ta zarfında vapurculara tebliğ olunacak 
hr. 

Bu suretle komiayon, on güne kadar 
mesaisini ikmal etmiı olacakhr. Takdir 
edilen kıymetlere itiraz edenler, hakeme 
gideceklerdir. Bu iş te Ağustos içinde 
intaç edilmİ§ olacaktır. 

Mevcut vapurlardan yalnız (Sami) 
vapuru sahipleri, bu vapura komisyonca 
kıymet takdir edilmesine mani olmuşlar 
dır. 

Bittabi bu vapur da, yeni ıirketin 
resmi faaliyete geçeceıği 1 Eylülden iti
baren kabutajda çalışacaktır. 

Tarife komisyonu bugün 
toplanıyor 

ı Eylülden tibaren Türk limanları 

arasında iıliyecek vapurlarm seyrisefer 
ve ücürat tarifelerini hazırlıyacak komis 
yon, yarın öğleden sonra ilk içtimaını 
Deniz ticaret müdürlüğü salonunda ak
tedecektir. 

Komisyona riyaset ehnek üzere lk
tısat Vekaleti Deniz hava müsteııan Sa 
dullah Bey bugijn Ankaradan şehrimize 
gelecektir. 

Ticaret odasınca bu komisyona Kara 
Osman zade Suat, Antalya an barından 
Mehmet ve zahire borsasından Sabri 
Beylerin aza seçildiklerini yazmıılık. 
V apurcular da, Yelkenci zade Liltfi Be
yi komisyona aza seçmiılerdir. Devlet 
Denizyolları idaresi nanuna, komisyona 
iıletme şefi Zekeriya Bey memur edil
miştir. lktısat Vekaleti Deniz ve Hava 
müsteşarlığı kabutaj şubesi müdürü A
yetullah Bey de, komisyonun mesaisine 
ittirak edecektir. 

Deniz Hava müst~ğı, komisyo
nun tasvihine arzedilmek üzere gerek 
seyrisefer ve gerek ücurat tarifeleri için 
birer mufassal proje hazırlamışhr. 

Seyriaefer tarifesi projesinde, her li
rİaan ve iskeleye vapur uğraması esası 
nazarı dikkatte tutulmuştur. Ucuraı ta
rifesinde de, ihtiyaca ve muhtelif hat
ların sefer kabiliyetine göre yolcuların 
bilet ve eşyanın nakliye ücretlerinin 
mümkün olduğu kadar mutedil olması .. 
na çalışılmışhr. 

Mahkem9lerda 

Faik Nüzhet Bey 
Birinci teşrinin on beşinde 

muhakeme edilecek 
Gayri mübadiller Tak diri Kıymet ko 

misyonu reisi Faik Nüzhet Beyin aley
hinde Akhisar noteri Recep Beyin refi
kasına ait bir icra emrini infaz ehnediğin 
den dolayı takibat yapıldığını ve ~stin
tak hakiminin lüzumu muhakeme karan 
verdiğini yazmqtık. 

Bu husustaki ev1'ak ikinci Ceza mah 
kemesine sevkedilmiştir. 

Davaya birinci Teşrinin on betinde 
bakılacakhr. 

Yarış birinciliği davası 
Otomobil yarışlarında birinciligi ka

zana. Saniye Burhan Cahit Hanım a
leyhine Vehbi Sait Bey tarafından açı
lan davaya hugiin Sultanahmet nöbetçi 
Sulh Hukuk ınq~kemesinde bakılacak
hr. 

Kaçakçılık muhakemesi 
Bar!ında Üzerinde 500 gram kaçak 

içki zuhur eden Sadık ve Sabahattin İ
simli iki kişinin muhakemeleri dün Ad
liye ihtisas mahkemesinde yapılmış, Sa
dık cürmü sabit olduğundan 5 ay hapse, 
ı50 kuru~ para cezasma mahkilm ol
muş, Sabahattin de cürmü sabit olmadı
ğı İçin beraet etmiştir.• 

Gene Adliye ihtisas mahkemesinde 
çakmakt&§ı kaçakçılığından Antranik is 
minde bir adam da 6 ay hapse mahkilm 
olmuştur. 

Şehrimizin maruf gazinocularından 
Leyman Efendi kaçak müskirat sahnak 
tan sudu olarak dün muhakeme edile
cekken- mahkemeye gelmemi§ evvelce 
1 tal yada olduğu söylendiğinden gelip 
gelmediği anl&§ılmak üzere muhakeme
si başka bir güne bırakılmışhr. 

Morko Mİ§On oğlu İsminde bir adam 
da çakmak taşı kaçakçılığından muha
keme edilmiı, üzerinde çıkan taılann 
daha çakmak taıı yasak olmadan evvel 
üzerinde kaldığım, eski elbiselerini giy
diği zaman bu taılann cebinde -..lduğu. 
nun farkına varmadığım söylemiş, mu
hakeme tahit celbi için ba§ka güne bıra
kılmııtır. 

Yeni icra memurları 
Adliyede yapılım ulahat meyanında 

müstantikler gibi icra n. anurlarırun da 
hukuk mezunu olmaları kararlaştRddı
ğıru yazını§tık. Haber aldığımıza göre 
Adliye V ekBleti hukuk mezunlanndan 
60 efendiyi icra memurluğuna tayin et
miıtir. Bu efendilere yakında tebliğat 
yapılacaktır. 

· MahkBm olan yankesici 
lzabel isminde bir madamın hile ile 

parasını çarpmaktan ıuçlu Haskiya is
mindeki yankesicinin muhakemesi dün 
neticelenmif, Haskiy,. 2 ay hapse mab
kiım edilmiftir. 

Taş davası 
Marmara adasmdak.i taı ocaklarını 

iılehnekten dolayı ıeiırimizin iki maruf 
tq tüccarı arasında uzun zamandanberi 
devam eden muhtelif davalar vardı. A
hiren bunlardan biri ııeticelenmiı, Salih 
Efendi ismindeki taı tüccannm Kadri 
Efendi ismindeki taş tüccarına 4300 li· 
ra tazminat vermesine karar verilmiftir. 

Muhakeme başka gune kaldı 
Sekizinci ilıtisaı mahkemesinde ce

reyan eden muhakeme neticeıinde iddia 
makamınca bir sene hapis talep edilen 
Adana hat komiseri Kadri Bey hakkın
daki karar dün tefhim edilecekti. 

Ancak dünkü celsede Abdülvehap ve 
Cemil Efendi İ$minde iki kitinin malil
matlanna müracaat lüzumlu görüldü
ğünden muhakeme ı4 Ağustosa lcalımı
hr. 

Vlllyette 

Muhtarlıklar 
lstanbulda kalacak 

değildir 
Kanun mucibince belediye hudut

ları dahilinde muhtarlık teıkilahnın 
934 senesi baımda belediyelere geçe
ceği malümdur. Bununla beraber la
tanbulda muhtarlık te§kilahmn iatis
naen kalacağı ıayi olmu9hır. Dün bir 
muharririmiz bunu salahiyettar bir za 
ta sormuş, diyor ki: 

- Şayia doğru değildir. Esasen lı 
tanbul muhtarlık teıkilah hedefini 
pşırmı§tır. Bu qler belediye umuru
na alınmakla çok faydalı bir it yapıl
mıı olacakhr. 

Mali teşkilat başlıyor 
lstanbul yeni mali tetkilah hazır

lıklarına baılanmaktadır. Maliye ve
kaleti varidat umum müdürü Cezmi 
Bey beklenınektedir. Cezmi Bey mu
rahhas heyetimizle Londraya gitmit
ti. Oradan Parise gelmittir. 

Hasta ecnebi gemiciler 
Zührevi hastalıklarla malul ve ec

nebi devletler tebaasından olup ls
tanbul ve lzmir limanlarına uirayan 
bu gibi hasta gemicilerin, lsıanhulda 
(Cağa loğlu, Y erebatan caddesi No. 
2) (Tophane, Boğazkesen caddeıi. 
Bostancı sokak No. 3) deki di$pan
serlerde; lzmirde (Beyler sokağında 
Deri ve Tenasül haştalıkları muayene 
ve tedavj evi) nde ve meıai saatleri 
dahilinde meccanen tedavilerinin ya
pılması Sıhhiye vekaletinden bildiril
mittir. 

Vilayet maiyet memurluğu 
Mülkiye mektebi bu sene mezun

larır.dan Ha.an 3ey l.ıanbul vilayeti 
ma · •et memurluğuna tayin edilmiş
tir. 

Beni kimse Yahudi aleyhtarlığı ile 
itham edemez. Çünkü böyle bir fik
rim yoktur. Haıti. Hitler'in Almanya• 
da Yahudilere reva gördüğü §eyleri 
beğeruneyip tenkit edenlerden biri
yim. Vakıa Hitler bu tenkitlerin vücu
dundan bile haberdar de~ldir. Ama 
ben bana içsesimden gelen ıeyleri yaz
makla mükellefim... 

Llilrin .. dinleyin! 
Cuma günü Y alovaya giderken va• 

purda etrafımı bir Yahudi ailesi 
aldı.. Belki bir Rum ailesi veya bir 
Ermeni ailesi de olabilirdi... Uç ço
cuk üç kadm ve iki erkekten mürek
kep olan bu aile efradı hep bir ağız
.dan bağıra bağıra konuıuyorlardı .. 

''Yahudi olmıyanların para kazan
mıya haklan yoktur., diye bir Yahudi 
itikadı oldugunu söylerler, lakin •baş-· 
kalanrun kulakları ifitmez,. diye bir 
~eye de inandıklarını bilmifbrdum. Bu 
sefer buna da ihtimal vermeğe başla
dım. O kadar bağırıyorlar ve o kadar 
yüksek görüıüyorlardı ki bilaihtiyar: 

- Medet ya Hazreti Hitler r Y etiı 
imdadıma! Dedim! .• Bir iki ki9i gÜIÜş· 
tü. Onlar gene havraya devam ettiler! 

Makyaj 
Bir zat, ''Makyaj,, isminde Fransız .. 

cadan Türkçeye bir kitap çevirmiş, 
bana da bir nüshaamı aöndermek ne
zaketinde bulunmuı! Kitabı açma
dan, gönderenin zeki bir adam oldu
ğuna inandım_. 

Nasıl kadınlar tabiahn kendilerine 
verdiği vücut ve ~email hakikatlerini 
bize olduğu gibi değil ho9umuza gide· 
cek tarzda gösteriyor1arsa- gazeteci ... 
lerin de fikir hakikatlerini ho9a gide
cek tarzda makyaj yapmaları lazım
geleceğini düıünmüt ve bize bu kita
bı göndermİf .. 

A9kolsun! .• 

Ben de kani oldum ki; bir kadının 
dudağına sürülen kırmızı, gözlerinin 
kuyruklarına çekilen tahrirler, kadı

nın hakikatini değiştirmeksizin hizim 
teliikkilerimizi değiştiriyor. O halde 
kadının, -!>~tti. erkeğin kullandığı bu 
güzelleıme, bu güzelliğe doğru değiş
me va11ıtaımdan söz]er ve fikir1er ne .. 
den istifade etmesinler? Onlann ka· 
bahati ne ki! 

Makyaj yapmasınlar? .. 

Okuyucularmuzdan 
Haııan Fehmi Bey.~ 

Şu aırada bazı cürümler hakkında 
yaphğınız mÜ§ahade ve bunların se
bepleri hakkında size verilen fikir 
belki büıbütün aykın değildir. Liıkin 
bunu hakiki sebep olarak telakkiye 
imkin bulur musunuz?.. Hürmetler e
fendim. 

FELEK 

Maarifte 

Par~ alınamıyor 
Varisler daha evvelden 
davranıp parayı almışlar' 

Oaküpte vefat eden Oaman .Şük 
rü B"Y isminde bir zat on bin Hraaı
ru latanbul maarifine verdiğini vasi
yet ettiğini yazmıthk. 

Maarif idaresi paranın bulunduğu 
Osmanlı bankasına müracaat etmiı, 
fakat parayı almak kabil olamamış
tır. Buna sebep te merhum Osman Şiôk 
rü Beyin varialeri bu vasiyetnameden 
haberdar olmadıkları için, daha ev
vel, varis olduklarını ellerindeki vesi 
kalarla iabat etmiıler ve parayı tak
aim etmi9lerdir. 

Maarif idaresi bu iti takip için ala 
kadar makamlara müracaat etmi,tir. 

Gııuncu yıl sergisi 
Cümhuriyetin onuncu yddünümii 

olan 29 teırinievvelde Maarif vekale 
ı; Anlrarada büyük bir sergi aç k 

hr. Bu sergide cümhuriyelin ilanında11 
bugÜne kadar maarifimizin geçi ·dıği 
tekamül ıösterilecektir. 

Maarif vekaleti İstanbul maarif 
m\ldürlüğüne bir tamim göndere~ek 
ba:ıı malfunat istemittir. Bundan b .. ş 
ka latanbul mekteplerinde taleb,, fa
aliyetine dair, yapılan işlerden nümıı 
neler de istenıniştir •• 

Ali Muzaffer Bey 
Edebiyat fakültesi reisi Ali Muzııf 

fer Beyin Ankarada Maarif vekaletin 
ele r ilhim bir vazife alacağı ve yak•n 
da Anlıaraya gideceği söylenmekte
dir 

Maarife 50 bin lira 
Miralaylıktan mütekait Sait Bey is

minde mütetebbis ve hamiyetli hır zat 
memleketimizin umumi maarif ihti
yaçlarına sarfedilmek üzere 50000 li 
ra teberrü etmiıtir. Sait Bey, bütün 
hayatında güçliikle biriktirebildiği bu 
parayı en hayırlı bir İ§e tahaia etmek
le derin bir zevk duyduğunu aöylemeW 
tedir. Sait Beyin teberrü ettiği 50 bin 
liranın faizile en qağı her sene 7 - 8 
talebemiz Avrupada tahsil edecektir. 
Bu büyük feragat sahibi zab biz de 
tebrik ederiz. 

Hudutlarımıza iltica eden 
üç nefer 

Cenup hudutlarımıza iltica eden 
üç ecnebi neferi şehrimixe ıetirilm.it· 
lerdir. Neferler hudut haricine rıka· 
rıJUdar 
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( SANAT ) 
Edebi tedrisat meselesi 

1 
tlim alemince yıllarca münakaıa e

clilerek birer mütearife haline gelmit 
edebi ve ilmi meseleleri, biz yeni bir 
ıey zannile tetkike kalkı§ıyoruz. Ken
dilerine salahiyetlerinin derecesi, tim· 
'diye kadar kimse tarafından sorulma· 
dığı için bazı münakkit ve edip geçi
nenlerimiz, bir gÜn: Edebiyatın bot 
ve bir sürü havaiyattan ibaret oldu
ğunu, ertesi gün bir takım declama
teur, beşeri zekinm en kan§ık ve en 
ince meselelerini araıtıran estetiğin, 
her zeki. oahibi tarafından tetkik e
dilebilecek basit bir zevk ve dütünce 
işi bulunduğunu azametle iddia edip 
duruyorlar. 

· Bir başka gün de san'ate gaye ara· 
nıyor. 

Daha earibi, edebi tedrisatın da 
lüzumsuzluğundan bahse kalkışdıyor! 
Hatta dil inkılabından sonra Bakile
rin, N ef'ilerin, Fuzulilerin değil, mek
teplerde münhasıran halk edebiyatı
-:ıın okutulması li.zınıgeldiği ve edebi
yat tarihlerimizin yalnız bu ıahsiyetle 
re inhisar edileceği söyleniyor. Bu ne 
berbat ve korkunç bir cehalet!. Bila· 
kis bu zavallılar dil inkdi.bnnızm, 
fürk edebiyatının Milattan yüzlerce 
gene evvel baş]Qyıp ta bugüne kadar 
devam eden mahsullerini şeniyette ol· 
duı;u gibi tetkike hedef ittihaz ettiği· 
ni anlamıyacak kadar kördürler .. 

Bunlara göre, edebi tedrisatta istia• 
re ve mecazlara ne lüzum var? Bun
larla ne ifade edilmek isteniyor? Her 
eli kalem tutan edebiyat yapar, san'. 
ate karışır; roman yazar, tenkit bece
rir, estetik hükümler verir; hiç mek
teplerde edebi san'atlerden bahsedilir 
mi? Bunlar, manasız §eyler, zek& o .. 
yunlandır, talebeye bir fayda temin 
etmez, hem bu deraten dönen bir ta· 
!ebe sınıfta kalır mı?!. 

Cidden, bu yavelere doğrudan doi· 
ruya cevap vermek hayli müıkül! ... 
Bakınız, garpte, Fransada edebi ted· 
risat nasıl baılıyor? Bir lise kitabın• 
dan a§ağıya aldığını ıu küçük parça· 
ya dikkat edilsin: 

Des F aculteı litteraires 
Les facultea relativeı a la culture 

des letfrea sont: Le genı'e, le talent, 
l'esprit, la censilbilite, l'imagination, 
la memoire, le jugement et le gout. 

Bunlann her birisi ruhiyat ve fel
sefenin dikkat ve ehemmiyetle arattır 
dığı, Üzerlerinde kılı kırk yararcasına 
durduğu ve münakaşa ettiği en çetin 
meselelerdir. 

Ne garip tecellidir ki, memleketi
mizde, hal&, bizzat edebiyat ile meı· 
gul olanlar böyle gülünç bir zihniyet 
taşıyorlar. • Recai zadeden beri ede
biyat ve sanat telakkileri hali. yerin
de sayıyor, demekten baıka çare kal· 
mıyor. Zeki. eserlerinin nasıl ruhi bir 
kayna§madan doğduğunu anlıyamı
yoruz. Ruhi tezahürlerin doğrudan 
doğruya fiziyolojik kaynakların mah
sulü olduğunu hali. bilemiyoruz. 

XIX uncu asırda Aug. Compte'un 
metafiziği ret ve inkar eden Positiviste 
felsefesi ve tezi maddi alemle manevi 
i.lem arasında hiç bir fark olmadığını 
ispat etmi§ ve bilahare H. Taine ile 
E. Renan bu felaefeyi edebiyat ve ta
rihe tatbik ederek hakikatin yüzünü 
ayı:lınlatmıılardı. Bu kuvvetli cereyan, 
rdebiyat ve sanati müıahede ve tara~· 
suda iıtinat ettirip bütün ihtirasları 
fiziyolojik sebeplerle izah etmiıti. 
Muhtelif edebiyatlarda t"fbilı ve isti
arelerle lafız sanatlan da tamamen 
biribirinin ayni değildir; meseli.: Sa
hilde yetiıen tairlerin ıiirinde deniz, 
'.Arap tiirinde hurma ve deve, Alman 
ve earp ıiirinde ıhlamur, me§e ve ku
ğu gibi emsali unsurlar bulunur. Sa
nat ile muhit arasındaki rabıta pek ta· 
biidir; deniz kıyılan dahili çölleri dra 
matize eder. Kendi heyecanlarını. her 
millet, ifade etmek için muhitinden 
ilham alır ve teıpih alır. 

Bir edebiyat muallimi icabında ta· 
!ebesine Türk lehçeleri, lehçelerin fo
netik ve morfolojik huıuıiyetlerini i· 
zah etmek mecburiyetindedir; Süm
merceden, Gök türkçeden, osınanlıca
dan bir kelimeyi, bir satırı, bir cüm
leyi alıp enikonu araştırmak Ii.zımgelir. 
lıte, bu cihet te filolojiye, tarihe da· 
yanır. Bazı alınan bir fikirde, o dev
rin bütün felsefe ve tefekkürünü çer
\eveler. Yoksa, edebi sanatlar, tale
beye bir "gure,, gibi ezber öğretilme:t. 

Gene, Fran11z liselerinde tedris edilen 
bir edebiyat kitabından i8tiareimusar .. 
raha = Hypallage'ı izah eden güzel 
bir cümleyi aıağıya alıyorum : 

La Reine des nuits, dans le ciel, 
.nıivait pai&iblement sa course azu .. 
ree .. 

Chateaubriand 
Görülüyor ki, garpte de bu gibi sa· 

nallar okutuluyor! Uydurmuyoruz! .• 
Elbette, her hangi bir zeka eserinin 

mahiyet ve kıyınetini anlıyabilmek ve 
onun lezzetine varabilmek için bunla 
rı öğrenmek zaruridir. Onlarda da is
tiareitemsiliye = allegorie'ler, jeu de 
mots = cinaslar, Cnigme - muamma
lar, prosopopCe = teıhis ve intaklar, 
Reticence poetique = tecahülüi.rifler, 
antithese = tezatlar bulunduğu gibi 
Bouts Rimes'ler de mevcuttur. Fakat, 
hiç bir Fransız muhaI"Qri çıkıp ta bun 
lann lüzu1113uzluğundan bahsetmiyor; 
nasd itiraz edebilir?. Biliyorlar ki, 
bunlar ruhi tezahürlerin ifadesidir; 
sanat eserleri baıka türlü olamaz, bu 
unsurlar sanatten tecrit edilemez. 

Bunların karşısında, ilmin düsturu 
olan nasıl? .sualinin cevabı kendiliğin .. 
den verilmiıtir. 

Edebi santiar Homere'den bugüne 
kadar devam ettiği gibi istikbale de 
uzanacak; hatta bu varlığımızın ha
reketten kalacağı güne kadar sanat c 
ve edebiyatın bu teli.kkileri deği§mİ
yecektir. 

Sevimli arkadaıım doktor Ali Ni
hadın ahiren neşrettiği "Edebi aanat· 
lara dair,, ün.Yanlı kıymetli eaeri mat• 
buatımızda bu sakat zilııı.iyetten do
layı layık olduğu teairi yapamadı. Sa
natta gaye de aranamaz; çünkü, 
XIX uncu asırdan aonra edebi mek
tepler çoğalımı ve ber mektebin iatilı· 
taf ettiği gaye bambaıka bir yol ta· 
kip etmiıtir. Her ne kadar edebiyat, 
siyaset ve milli ınefkiir\>ye propaean· 
da vazifesini görünce zannediliyor ki 
sanatın gayesi budur. Hayır, sanatın 
istihtaf ettiği gaye ne siyasi ve ne de 
millidir. Eğer, filin milletin bugünkü 
edebiyatı böyle bir gaye takip ediyor· 
sa, sanatın mutlak gayesi Ot olamaz .. 
Yalnız, o millet kendi inkdi.bmm kuv• 
vetli propagandasını sanatın ci.zibe
sile süslemek ve yaymak istemesinden 
dir. Şayet, o gaye elde edilirse, sana
tın ülküsü artık iflas mı etıniı olacak 7 
Asla, sanat, yürüyecek, hayranlanru 
gÜnden gÜne çoğaltacaktır. 

Her edebi mektep, muayyen bir 
zümreye hitap eder ve o zümreyi bü
yüler. Bu kaynaımaya bir estetikçi 
gözü ile bakılmıyacak olursa, o zaman 
sanabn mutlak gayesi, o me~tebin za .. 
viyesile ölçülür; halbuki, hakikat böy. 
le midir?. 

Muayyen bir topluluğun his ve ih
tiraslarım phlandıran her edebi e
ser, başka başka duyguların ve muhit 
!erin mahsulüdür. Bu itibarla sanat 
ta gaye yoktur. Her zeki eseri tesir 
etınek, hop gitınek, güzelliği ifade 
etmek, iyiliği aevdirmek gibi cephe
ler üzerinde yürüyebilir; son söz ola· 
rak diyeceğiz ki, sanat, ne Th. Gau· 
tier dediği gibi sanat içindir, ne rea· 
listlerin kabul ettiği hayat içindir, ve 
ne Soviyetlerin, Nazilerin, Faıistlerin 
iddia ettiği siyaset içindir. Hiç bir za• 
man; oanat, Adem oğullarmm bin bir 
duygularını, ilıtiraslarını bin bir şekil· 
de ifade etınek içindir. Bu ifadeler, 
ıüphesiz, hazan §U tezin, hazan da 
bu tezin esaslarına uygun dütebilir; 
fakat hiç bir vakit, kendi ülküsünden 
ve kendi yolundan ayrılamaz; o, müs
takildir, mutlaktır! 

Edebiyat, pisikoloji, sosiyoloji, filo
loji ile insan tefekkürünün teki.mülü
tarihini bilmiye bağlıdır. Derecesine 
göre tiir y:azan, roman yazah, mekale 
yazan; şair,. edip, muharrir olabilir, 
ama edebiyatçı olamaz, estetik hü· 
kümler veremez; gene tekrar edece
ğiz, muasır telakki bize edebiyatın 
hem bir ilim ve hem de bir sanat ol
duğunu bildiriyor ( 1). 

ikinci makalemiz, edebiyat prog• 
ramlarında yapılması lazımgelen ta
dilata dair olacaktır. 

Orhan RIZA -------(1) - Bu hususta fazla malumat 
için "Milliyet" in 2381, 2338 ve 2409 
numaralı nüshalurındaki makalelerim 
ite Etem lzz.et Beyin ayni numara
daki makale8İne müracaat. 

Milliyet'in edebi romanı: 44 

YAYLA KIZI. 
- YAZAN: Aka Gündüz. -

Ondan ösü için yüzünü burut
turdu, yumruklarını sıktı. Hanıme
fendinin yüzünü değil ya, anıaını 
bile anmak istemiyordu. 

Öğleden sonra artiştler provaya 
ııelmi9lerdi. Petek, yeni Efendi a
ğası ile beraber barın bir kö9esin
'de onları •eyrediyordu. Muzika 
karıtık, kesik bir feyler çalıyor, 
onlar da teker teker bir feyler ya
pıyorlar, söylüyorlar, ııçrıyorlar, 
kızıyorlar ••• 

Bar kızları prova nöbetini bek
lerlerken Petek'i gördüler. Hepsi 
etrafına ÜfÜştüler. Kimi çenesını 
oktıyor, kimi konu,uyor, kimi te· 
ker çikolata veriyordu. 

Oksijenli bir Lehli artist sokul
Clu. Bir hara katanasmdan daha 
böylu poslu idi. iki ayağının baş 
parmaklarına doğru iki koca ke-

Petek yalnız bu deve kılıklı, kı
zd saçlı avrattan hotlanmamıttı• 
Yanından çekilip gitsin diye avu
cundald çikolatalardan iki tanesi· 
ni uzattı. Kocaman karı aldı. Pe
tek dikkat etti. Hem kapar gibi 
aldı, hem yutar gibi ağzına attı, 
hem de mersi demedi. Bir bonbon 
daha verdi. Gene mersi demediği
ni görünce dik dik baktı, baktı da: 

- Kız! Dedi, mersi desene! 
Boş salonun içinde bir kahkaha 

dır koptu. Lehli artist tatkın şaş
kın baktı. Bir başka artist kızın ne
dediğini tercüme etti. Bir şey anla
madı. Y abut kızdığını belli et
mek İstemedi. Aradan biraz geçin
ce bir artisti yanma çekti ve bo
zuk, yarın yamalak bir macarca 
ile bir şeyler söyledi. Sonra bir 
ba~ka kıza sokuldu, yarı fransızca 
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KUi.AK ............... ; 
Evlilik - Bekarlık .. 

- Bu dünyada en rahat şey, beki.r
lıkmış ama, kıymetini bilemedik! 

Tahmin edersiniz ki bu şiki.yeti ya .. 
pan bir evlidir. Hatta, bir değil, bir 
çok evliler böyle söylemeseler bile 
böyle düşünürler. 

Bekarlara gelince: Onlar da aksi· 
ne evliliğin taraftan görünürler. Fa
kat "Dostlar sefere. . . biz eve .• ,, 
kabilinden, it ciddi sahaya girince 
hemen başkalarını öne sürerler. 

- Niçin evlenmiyorsun? diye so
ranlara, kırla§an saçlannı gösterirler: 

- Bu yaştan sonra mı? 
Sonra da giiya geç kaldıklarına te

essüf ederek: 
- Genç olsam, bir dakika durmaz, 

evleniNlim.. derler, ve bu manasız 
dünyada tek başına yaşamanın zevki 
oln:adrğını itiraf ederler. 

Halbuki zorlasanız, ne evli alıştığı 
evlilik bayatını kolay kolay terkede
bilir. Ne de bekar, kolay kolay be
karlığını feda etmeğe razı olur. 

Omrü laklakla geçen geveze ley· 
!ekler gibi evli, bekarlığın, bekar ev
liliğin kar§ılıklı hasretini çekerler. 

Geçen gün aramızda gene bu evli .. 
lik - bekarlık bahsi açıldı. Mecliste, 
bekarlar az, evliler çoktu. Ve her 
zamanki gibi· bekarlar evliliğin, evli
ler bekarlığın davasını giidüyorlardı. 
Laf lafı açtı, evli - beki.r münaka§aSI 
döne dolaıa sevilecek kadın bahsine 
dayandı: 

- Sarışınlar mı, daha canayakmdrr 
yoksa esmerler mi? 

Kimi sarıııru öne aürdü, kimi es
meri. • Birini ötekine tercih edemi· 
yenler de vardı. Derken, birisi atıldı: 

-
0 Milliyet" teki tercüme romanı• 

nm adı, ne güzeldi değil mi? 
- Hangisi o? 
- "Erkek kısmı, sanşına bayılır ••• 

Fakat, esmerle evlenir!,, bazan aahi 
de öyle oluyor •• 

Eski evlilerden biri, içini çekerek: 
- Bana soraraanız, dedi, erkek 

kısmı sanıma da bayılır, esmere de .•. 
M. SALAHADDiN 

1 A•kerf tebligat _ı 
Şehit yetimlerinin ikra

miyeleri veriliyor 
Eminönü Askerlik Şubesi Reisliğin

den: 930, 931, 932 senelerinde tütün ik
ramiyelerini alamayıp t.a 21-6-933 tari
hinden evvel şubemize müracaatla kayıt 
larını yaıı>tırmış olanlarla 933 senesi ik
ramiye defterinde dahil şehit yetimle
rinin ikramiyelerinin tevziine 2-8-933 
t.aribiruien itibaren Eminönü kazası 

Mal müdürlüğünde başlanacağından is
tihkak sahiplerinlıı 2-12-933 tarihine ka
dar her hafta Cumartesi, Pazartesi, 
Çarşamba günleri şubemize müracaat
ları il.in olwıur. 

"' "' "' Beyoğlu Askerlik Şubesinden: 
Beyoğlu Askerlik şubesinde kayıtla

rı olan şehit yetimlerinin 933 senesine 
ait Tütün ikramiyelerini almak üzere 
yalnız Pazar ve Çarşamba günJ.eri ııa

baJ:ı saat dokl12Jdan on ikiye ita.dar Be· 
yoğl.u kıaza kaymakıamlığmda teşekkül 
eden ·tevziat Koımi~yonuna müraeaatıları' 
ilan olunur. 

Yeni ne,rlyat 

Makyaj ve güzellik sanab 
Kadıru çok yakından alakadar eden bu 

kitap intiıar etmiştir. Eeıerin temai et• 
tiği baılıca kısımları ıunlardır. Çehre 
mesafeleri ve tashih çareleri - Burun, 
kaı, ııöz, kirpik, dudak kusurlarının tas. 
hih ve tadil çareleri ve boyanma usulle
ri - Çehre çizgileri - Geniı, uzun, dar 
ve yas11 çehrelerin makiyajı - Krem, 
podra, allık ve sair müstahzaratm cins, 
renk ve kullanma tarzları - Gezme, 
spor ve balo makiyajlan - Kaı tashihi 
- Sun'i ben ve ıun'i kirpik - Dekolte 
makiyajı - Sabah., öğleden sonra ve ge
ce makiyaj!arı - işe gidenlerin maki
yajı v .. s. 

Eser kısımdan ibarettir. Tavıiye ede-
riz 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyarun 26 ıncı nüshası bir 

çok resim ve tablolarla çıkmııtrr; Kari
lerim.ize tavsiye ederiz .. 

Böylece üç dört artistle konut· 
tu. Söyledikleri hep bir şeydi: 

- Buna pek yüz vermeyınız. 
Dün geceki numaralarını gördü
nüz. Sonra bizi ekmeğimizden e
der! 

Bu deveden kadını biç bir artist 
•evmezdi. Ne yapsınlar ki zengin 
bir adamın metresi idi. Onun hatı
rı için bar, bu dev anasını bıtuyor-
du. Her soydan kızlar, sevme-
dikleri bu kadını her dilden protes 
to ettiler. 

Fakat o aklına koyınufbı. Ak. 
tama Beyfendisi gelirse ona fitli
yecek ve böyle adi bir çocuğa 
böyle kibar bir yerde alaturka 
danslar yaphrılmamasını söyleye
cekti. 

Homurdanarak çekildi. 

Artist Nihal canı yanmıt bir İs
tanbul kızı idi. Vişne boyasındaki 
tırnaklarını avuçlarına batırarak 
ve biraz titrek bir sesle: 

- Beyfendi, dedi. Bu çocuğu 
yanınıza almakla öyle büyük bir 
iylik ettiniz ki •• 

lclal atıldı: 
- Kabil olsaydı ben alırdım. 

HİKAYE 
Kadın düşmanı 

Şahap Kadri ile Osman Cemil lıir· 
birlerini kardeş gibi severlerdi. lki_si 
de ailelerinin biricik erkek evlatlan 
oldukları için, anneleri çocukları h<..r 
türlü tehlikelerden uzak bulundur
muşlardı. Bilhassa cinsi latif tehlike
sinden .. 

Çok saf geçen çocukluklarından 
sonra, daha kadın etini tatmadan yir 
minci ya§lanna vardılar. 

ikisi de ekseri zevklerinin birbıri
ne çok benzediğini söylerler ve ken
di yaşlarındaki diğer gençlerden müm 
kün olduğu kadar uzak kalmağa ça
lışırlardı. ikisi de birbirlerine killi 
geliyorlardı. 

- Hiç ayrdmıyalım, diye vaitler
de bulundular. 

Fakat günün birinde Osman Cemilin 
annesi oğlunu evlendirmeği kafasına 
koymuştu. Oğul da anne sözüdür diye 
evlenmeği kabul etti. Sonra nişanlı ola
rak seçilen Meli.hat güzelce, şirin bir 
şeydi. 

Osman Cemil dedi ki: 
- Çocukluğumuzda oynadığımız be 

bekler gibi.. Amma bu canlısı.. Ben ev
lensem de yine senden ayrdmam. Ak
şamlan her zamanki gibi gezer, dolB§ı
rız. Meli.hat isterse gelir, isterse gel
mez. 

Fakat düğünden sonra Osman C... 
mil değişti. lkidebir kansından, kansı
nın meziyetlerinden, izdivacın fazilet .. 
lerinden bahsederdi. 

Şahap ~dri bu tebeddiile şaşnu§tı: 
- Yahu, karına amma da aşık oldun 

bal Derdi. 
Osman Cemil arkadaşnun kusur di

ye gördüğü bu İptiladan bilakis gurur 
duyuyordu. 

Artık eski dostluğun bu yeni bağdan 
sonra dağdıp bozulması endiıesine dü .. 
ıen Şahap Kadriye: 

- Vallahi sen de evlen, ne iyi eder
sin? Dedi. 

- Ben mi? Allah göstermesin. Ben 
istiklalimi öyle kolay kolay satamam. 

Fakat Osman Cemil, yeni bir dine 
girmiş gibi, yine izdivacın güzelliğin
den, aile yuftsıru methede ede bitire
mezdi. 

O zaman Osman Cemil, arkadaşın
da kadın aşkını uyandırmak için çareler 
aramağa başladL Meseleyi M>li.hata aç
tı. Bu İ! Qnun da boşuna gitti. Meli.ba
tın tanıdığı bir çok kız arkadaştan var
dı. Her halde bunlardan biri Şahap Kad 
riyi mestedebilirdi. 

Fakat her takdimde Şahap Kadri so 
ğuk davranıyordu. Kız arkadaşlarından 
hiç biri vahşiyi yola getiremediler. 

Osman Cemil bu defa ba§ka bir şey 
düşündü. Bir akşam Şahaba dedi ki : 

- Yahu bu gece seninle bara gitsek. 
Gittiler. Osman Cemil projesini an

latarak karısını evde bırakmıştı. Çünkü 
nıaksat Şahap Kadriyi kadına yaklaştrr
mak, kadına alıştırmaktı. 

Barda bir çok çrplak numaralar var
dı. Fakat Şahap bu numaralara alakasız 
bir.gözle bakıyor, komik ıkeçer ve bok· 

. kabazlarla ıdaha fazla alakadar oluyor
. du. 

Şahap: 
- Sen bilirsin, istersen çağır, dedi. 
Şahap ta başka türlü düşünüyordu: 
- Bir gün işlerin böyle olacağı za

ten belli idi. Bu zavallı Osman Cemil 
kendini sefahate verecek. Fakat bir çok 
kadın, bir tek kadından her halde daha 
tehlikesizdir. Zavallı Osmanı pek fazla 
meşğul ediyordu. Bu kadın gelsin de, 
çocuğa bir parça kansını unuttursun. 

Kadını cağrrdılar. Dansöz masalan 
na oturdu.Fakat iki gençten hangisi i 
çin oturduğunu o da bilmiyordu. 

Kadın hakikaten pek cazipti, Şahap 
Kadri daha ömründe bu lyıdar şirin bir 
kadınla bu kadar yakın ve yanyana o
turmuş değildi. Yüzü kıpkırmızı olmuş-
tu, gözleri parlıyordu. . 

Şahap Kadri kadeh Üzerine kadeh 
yuvarlıyordu. Osman Cemil vaziyetin 
kıvama girdiğini gördükten sonra, genç 
kadına taniyelerde bulunarak ikisini 
yalruz bıraktı ve kendisi de karıcrğnun 
yanına 1döndü. 

Ertesi gün Şahap Kadriye uğradı. 
Gece kendisi gittikten sonra neler yap
tıklarını sordu. Fakat Şahap Kadri ha. 
vadan ve sudan cevap]arla süali değiş .. 
tirdi. Lakin Osman Cemil arkadaıına 
düşünceli bir bal arız olduğunu farket
memiş değidi, kendi kendine: 

- Galiba ben hududu faza geçtim, 
ltNye düşündü, ister millin, bu hayvan 
Şahap kıza tutulsun. 

Dedi ki: 
- Bar hayatı böyledir, gelir geçer. 

Bir gece eğlendin ya, işte ona bak.Sen 
kalbini, oraya layik olan bir kız için sak 
la.. Biz ıana öyle bir kız buluruz. 

Şahap Kadri arkadaşına baktı. Duy
duğu yeni hisleri anlatacak cümle bula
mıyordu. Son geceyi düşündü. Dansöz 
kadın acemice bir deraguı üzerine za .. 
vallı genci olduğu yerde bırakıp gİtınİf
ti. Şahap ta kendiıinde uyanan kalbi 
hislerin asaletini, bu kadar maddi bir ka 
<dına değişemiyeceğini anlamı§tı. Fakat 
aşk bahçesine girmek lazmı olduğunu 
düşünüyordu. 

Osman Cemil iyi bir iş yapacağını 
düşünürken, arkadaşının bir bar kadı

·nına yakalanması ihtimalinden korkma
ğa ba!laclı. içinden: 

- Ben onu o bardan uzakaştınrım 
diye kararını verdi. · 

Fakat ayni ııece, ansızın evine dön
düğü zaman, bir de ne görsün? Şahap 
Kadri Meli.batın ayakları önüne diz çök 
müş, yalvanyor. 

Şaştı, kaldı. Bir şey söyliyemiyor
dıı. O zaman ayağa kalkan Şahap Kad
ri dedi ki: 

- Ah, Osman .• Neye beni baştan çı
kardrn. Düne kadar öyle rahat yaşıyor
dum ki .. 

SO Derecelik --• 
:ttARfJ{A RAKISI 

t" ... ... .. • • -

1 RADYO 
Bugünkü proğraın 
ISTANBUL , 

18 Gramofon 

1 

Sahibinin sesi C 1317 Sahibini• ae•i A 1443 
Odeon V. T. O. 96 

18,30 Fransı2ca ders llerlemjt olanlara. 
19 Kemal Niyazi B. Ye arkadatlan. 

20 Nebil oğlu la.mil Hakkı B. 
20,30 Kemani Reıat B. ve arkadatlarmm. 

refakati le Vedia Riza H. •e Muzaffer B • 
21 ,30 Gramofon 
Odeon 0~4955 Kolombia DG 222 Kolomhia 
5290. 

22 Anadolu Ajanaı, Borsa. haberi, saat a7arı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Gramofon. 
18, : Salon orkestrası: Fucik Ouvertüre 
MarinereUa. V e rdi Fantai•ie Rigoletto. Stra.ua 
valse Neu W.ien Sousa Ma:rcbe The diplomaL 
19, : A!.aturka aa.z. 
20,15 : Aja ns ahberleri. 

V ARŞOV A, 1441 m. 
21: "İmperial oteli., isimli operet t~sili. 23,45 
danı pliklar:r. 
BUDAPEŞTE. 550 m. 

20,53: Brahms'in eserlerinden orkestra kon
seri. 22,20: Sigan musikisi. 23,25: Plak. 24,2~ 
cu ınuaikUi. 

ViYANA, 518 m. 
21,45: "Yaz gecesi rüyaların iaim)i musiki fan 
tazileri. 23,45: Pl.ıi.k ile dana musiki•i. 

MILANO, TORINO, FLORANSA 
21.,20: Plak. 22,20: Offıı!nbacb'lo eserlerinden 
"Madam ango t., isimJi operet temsili. 

PRAG, 488 m. 
21,30: Mandolin kuator konseri. 21,50: Şar
kılar. 22~10: Hafif musiki. 
BÜKREŞ, 394 m. 

13: Haberler · plak. 13,45: plil:. 18: brııık 
konser. 20,20: pli.k: ile koro konseri. 21: pli.k 
22: Çift piyano ile 7eni musiki parç.aluı. 22,25 
Umumi bir 7erden konaer na.leli.. 

_.,.Naim Vapur İdaresi 

İzmir Sürat Postas1 
ADNAN Yapuru 

Her Perşembe günü 

saat tam 18de doğrulZMiR'e 
hareket eder. Tafıilit iç.in Gala 
ta Gümrük karşısında Site Fran-

ıez Han No. 12 Tel: 4 1041 

[5928] 4720 

Deniz Y otları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 42362 
Sirkeci Milbürdar zade han 

Telefon: 22740 

tSKENDERİYE POSTASI 

ANKARA 
1 Ağustos 933 Sah günü saat 11 
de Galata rıhhınından İzmir· Pire 

ve İskenderiye'ye kalkar [3675) 
4864 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ 
2 Ağustot 933 Çarıamba günü 

saat 18 de kalkar. Dönüşte 
Tireboluya da uğrar. (3674) 

4863 

Osman Cemil dansözlerden en çıpla
. ğıru ve en kıvrağıru arkadaJına göıter
. eli: 

- Şunu davet edelim. dedi. 

Fıcda'td" d i~ lendh·ihnlft:h·. --------4834-•J 
4047 

ZAYİ: 289 numerolu bisiklet 
plakasını zayi ettim. Yenisini alı
nacağından hükmü yokbır. 

Kevork Dülgeryan (5947) 

1 Evkaf müdirlyeti HAaları 1 
Kilo 

200,000 lstıranca vakıf ormanlarının Büyük eğrek mevkiin
den 

250,000 .. ,, Kaleboyu " 100,000 ,, ,, ,, Süpürge alan " 200,000 ,, ,, ,, Kasap çeşmesi " 100,000 ,, ,, ., Mertekli 
" 75,000 ,, ,, ,, Haydut pınarı ,, 

Danamandıra namı diğer beylik mer'a namile maruf 
istiranca vakıf ormanlarından balada mevki ve miktarı ya
zılı kömürlerin bir buçuk sene zarfında kat ve imali artırma 
ya çıkarılnuştır. İhalesi 9-8-933 çarşamba günü saat 15 te 
dir. Talip olanların ve izahat almak isteyenlerin İstanbul Ev 
kaf Müdüriyetinde Varidat İdaresine müracaat eylemeleri. 

(3418) 

nebiliyorum. 
Macar kızı düşündüklerini zar 

zor anlattı: 
- Buna iyi bakınız. Muzik öğ

retiniz. Jlerde belki büyük bir ar
tist olur. Hem o hayatını kazanır 
hem size dua eder. 

Bunun üzerine bütün bar kızla
rı el çırptılar: 

- Buna bar bebesi diyelim, bar 
bebesi! 
Nihal razı olmadı: 

- Olmaz! Bari bunu olsun ba
ra sokmasınlar. Bar kızı olmasın 
bu! 

Beyfendi, bunu bar kızı değil, 
sanat krzl._yapmağa çalışın. 

Sonra Petek'e döndü, çenesini 
ok~ıyarak: 

- Bar bebesi ol ama bar kızı 
olma yavrum. Dedi. Sonra bize dö
nersin? 

lclal kaşlarını çattı: 
- Biz fena insanlar mıyız Nihal? 
Neden olmasın? O da olsun, öteki 
de, hepsi de .. Biz kendiliğimizden 
mi olduk? Ben buraya düştükten 
sonra kainat batsın ! Vız gelir ba
na! 

4589 

sana içindeki gizli acılar söyleti
yor. Yoksa hiç birinin olmaııını is
temezsin. 

lclal utanarak yere baktı. 
Nihal lclal'in yanağını oktıya

rak: 
- Hayır, biç bir fenalığımız 

yok. Madem ki yok sadece dua ede 
lim de bizden başkaları olmasın
lar. 

Petek biç bir fey anlamıyordu. 
Hep o deve yapılı avrattan konu· 
tuluyor sandığı için mırıldanıp du
ruyordu: 

- Ya.. itte.. teker verdim de 
mersi demedi. Kara urbalı Efendi 
ona öğretmemit galiba. Birisi bir 
şey verdi mi, bir insana iyi bir it 
yaptılar mı mersi demek gerek. 
Ya .. koca avrat olacak, hem tan· 
go •• mersi demedi. 

- Bar bebesi! Bu aktam bizim· 
le yemek yer misin? 

Petek bir kızlara, bir Efendi a· 
ğasına baktı. 

Efendi ağası: 
- Ama dışarıda değil, burada 

olursa yer. Niçin yemesin? 
Kızı kapınca iç salona götürdü-

Asrın umdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLER! : 

3 a7bft 
8 

12 

Türkiye içiu. 
L. K. 
4-
7 50 

14-

HU"içiçin 
L. K. ·-14 -
29-

Gelen evrak seri Yerilmez.- Müddeti 
l'eçen nüshalar 10 kwouıtur.- Gasete •• 
matbaa7a ait itler için müdiriyete mü
racaat edilir. Gaıı:etemiz ili.nla.nn mea'u· 
liyeti.ru kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy Askeri rasat merkezinden al

dıirmız malU.mata D&"Zaran burün hava az 
bulutlu ve mütehavvil olarak rüzairli de
vam edecektir .. 

30-7-933 tarihinde hava tlliyiki 789 mi
limetre en çok sıcaklık 30 en az 23 dere-
ce idi. 

ra, yemek ••• Her şey var. Bu kız. 
lar ne İyi kızlardı. Hele fU Nihal 
dedikleri ince uzun kız, hepsinden 
iyi idi ama insana neye öyle ağlar 
gibi bakıyor, biteviye içini çeki
yordu? Kim bilir? belki onun da 
köyünde hasta bir annesi var. 

Belki o da ablasından her gün 
pay ititiyor, enittesinin sökükleri
ni dikiyordu. 

Biran geldi ki Petek'in lokması 
boğazında kaldı: Nihal tabağına 
çok eğilmit, ağlıyordu ve ajladı
ğını kimseye belli etmek istemi
yordu. 

- Sil ııözlerini Nihal abla. 
- Bir tey yok ama sonra ben 

de a'ğlarım. 

- Ağlayacak ne var yavrum? 
- Bilmem. Ben öyleyimdir. 

kim ağlarsa ben de onunla bera· 
ber ağlarım. BenzigUI ablamdan
mı alı,tnn ne? 

Lambalar yanmıttı. Saat bet 
matinesine hazırlık batlamıfb. Ar
tık herkes bar bebesini uiiutmut
bı, yüzlerini, dudaklarını boyuyor
lar, gözlerine sürme çekiyorlardı. 
Bar bebesi ya_vafça ç~kildi, ~fı;ndi 



Akşehirde lüzumlu iki 
binaya ihtiyaç var 

Biri hükumet konağı biri hapishane 

Akfehirin umumi 

AKŞEHiR, (Milliyet) - Şeh- \ 
rimiz on altı milyonluk Türkiye
mizin 2000 nüfuslu bir kasabasıdır. 
Türkiyemizin hemen nümune ka
zası denilecek kadar mamur ve 
muntazam olmasına rağmen, en zi
yade elzem olan bir hükfunet bi
nası yoktur. Müteaddit defalar hü
kumet binasının inpıma tevessül 
edilmit ise de devam etmekte olan 
buhranı iktisadi buna mani olmuf, 
mahkeme karakol, kaymakamlık 
tapu ve maliye dairelerinin her bi 

ri bir tarafta ve bu sebepten bir 
çok binalar itgal edilmekte bu yüz 
den ashabımesalihin itlerinin it
mamı uzun günlere mütevakkıf bu
lunmaktadır. 

Altı sene evvel hükfunet inşa11 
sı için faaliyete geçilmit temeller 

hafredilmit ve nihayet bütçenin 
müsaadesizliği ve biç bir taraftan 
yardım görülmemesi yüzünden bu 
te~ebbüs akim kalınıttır. Burada 
bir çok cinayetlerin mahkemeleri
ni yapan bir de ağır ceza mahke-

Adapazarı müddeiumumisi 
Sakaryada boğuldu 

1ZMIT (Milliyet) - İzmit Müd
deiumumi muavini iken bir müd
det evvel Adapazarı Müddeiumu
miliğine tayin edilerek giden Baha 
Bey müesif bir kaza neticesinde 
feci bir surette Sakarya nehrinde 
boğularak ölmü,tür. 

Alman haberlere göre, Baha B. 
bir cürmü methuttan dönerken 
bindiği hayvanını Sakarya nehrin 
de sulatmak istemif, hayvanın a
yakları kaymaaiyle beraber nehrin 
uçurum bir yerine yuvarlanarak 
boğulmuttur. Yanında bulunanlar 
genç adliyeciyi kurtarmıya muvaf
fak olamamıtlardır. Baha Bey A
rif Oruç mahkemesinde Müddei-

Istanbul taksileri 
(Baş• 1 inci sahifede) 

Bu adet ııittikçe azaldı ve bu gün ye
di yüz yirmidir. lstanbulun hu günkü 
vaziyetine göre yedi yüz yirmi oto· 
mobil hile fazladır. Fakat buna mu
kabil piyasada hususi otomobiller ııit
tikçe artmaktadır. Bugün sekiz yüz 
elli kadar hususi otomobil vardır. 
Taksilerin müıterileri azalıyor. Husu· 
ıi otomobil alanlar çoğalıyor. Çünkü 
hususi otomobiller ucuzdur. Küçük 
spor otomobillerinin biraz kullarul
mıf olanlan 4 - 5 yüz liraya kadar sa
tın alınabiliyor. Sonra bunlar masraf
sızdır. Ayda be§ lira belediyeye pla
ka parası verebilir. Bir teneke benzin 
dört liradır. Bu küçük arabalar bir te 
nekeyi yüz ıeksen kilometrede yakar 
lar. Afağı yukarı tramvay parası gi
bi bir masrafla hususi otomobil kul
lanılabilir. Halbuki taksilerin masrafı 
çoktur. Onlar bir teneke benzini dok
san kilometrede yakarlar. Bunun da 
kırk kilo metresi boıtur. Çünkü müf
teri bırakıp dönerken, mütteri aranır• 
ken yakılır. Geriye elli kilometre ka· 
lır. Kilometrede saat on kuruf yazdı
ğına ııöre bet lira eder. Bir teneke ben 
zin de zaten dört liradır. Otomobilin 
diğer masraflarını zammediniz. Ki.r 
hiç yoktur. Bugün bütün takai sahip
leri ve ıoförleri tikayetçidir. İt yok· 
tur .• Hepsi borç içindedir. Piyasada 
ancak 50 • 60 mesleğin eıki koda• 
manları it yapabiliyorlar. 1931 sene
sinden beri piyasaya yeniden taksi a• 
rabaaı çıkmamaktadır •• Bunun sebebi 
de belediyenin takai otomobilleri hak 
~ndaki yeni talimatnameaidir. Bu ta 
lım~.~ede tayin edilen takai tipi 
~enuz !'ıç _bir piyasada yoktur. Bu 
tıpte hıç bır fabrika otomobil yapmı
yor. Fo.rd fabrikaıı yapmağa çalııı
yor. Talımatnameye ııöre §OfÖr ma
halli iÇ taraftan tamamen ayrı olacak 
br. Ve yanmda muavin oturması için 
yer bulurunıyacaktır. Otomobilin üstü 
açılır, kapanır olacak, direksiyon sağ 
da bulunacaktır. Böyle bir tip otomo 
bil piyasada yoktur." 

görünüıü 

mesi olduğu halde bir hapishane 
binası dahi yoktur. Mahkumlar
dan bir kısmı gayrı muntazam ha
pishanede, bir kısmı da medrese 
binasında bulundurulmaktadır. 

Halk ve mahsul 
Şehrimizin ahalisi çok çalıtkan

dır. En ziyade buğday, arpa, afyon 
tiftik, yapağı ve son senelerde de 
Utak Şeker fabrikasına külliyetli 
mikdarda pancar yeti,tirilmekte

dir. 
Aktehir bir tüccar memleketi

dir. Oç dört sene evveline kadar 
barice külliyetli mikdarda emtia 
ihraç edilmekte idise de buhran 
sebebile bir tüccarımız elindeki 
malları büyük zararlarla sattı. Ve 
neticdl!e bir çok tüccar ticaret sa
hasından ayrılmıttır. Burada alatı 
zirraiye; dekik, kereste, elektrik 
fabrikası, kuma, tezgahları ve pek 
çok rağbet kazanan balı haneleri 
vardır. Türkiyemiz kazaları içinde 
ikinci defa olarak elektirik tesisa
tı burada yapılmıttır. 

Bu sene ki mahsul 
BOZDOGAN, - Bu sene Boz

doğanda 1344000 kilo buğday, 
2056000 kilo arpa, 785 kilo çav
dar, 176 bin kilo yulaf, 62 bin ki
lo bakla, 300 bin kilo burçak, IS 
bin kilo nohut, 5 kilo afyon, 4 bin 
kilo ipek kozası, 70 kilo palamut, 
10 bin kilo portakal, 4 bin kilo bal, 
bin kilo balmumu •e 20 dirhem 
gülyağı istihsal edilınittir. Bundan 
ba,ka 450 bin kilo zeytinyağı, 
1,500,000 kilo incir de istihsal olun 
muştur. 

umumi idi. Kendisi dürüst, kıymet
li bir adliyeci idi. Valimiz Efref 
Bey ve sair bir çok zevat cenaze 
merasiminde bulunmak üzere Ada
pazarma gitmişlerdir. 

Türkiye-Fransa 
(Başı 1 iru:i sahifede) 

yıt veteacil edildiğini beyan etmittir• 
Suat Bey demiştir ki: 

«Fransız - Türk dostluk muabedena
mesinin tasdiki müıtereken giriıilmit o

lan sulh eserinin muvaffakiyetle bata
rılmaıına medar olmuıtur. Ticari müna
sebetler sahasında lktısat Vekilil Celil 
Beyin burada bulunması sayesinde çok 
iyi bir netice elde ettik.ıt 

Suat Bey, Tevfik Rüıtü Beyin Paris 
ziyaretinden fevkalade memnun kalmıı 
olduğunu söylemiştir. 

Umumi siyasetten bahseden Türki
ye büyük elçisi, hmet PA§a hükumeti
nin başlıca prensipi sulhün tarsini oldu
ğunu beyan etmiıtir. 

Bundan ba§ka mumaileyh Türkiye
nin ilk ademi tecavüz muahedelerinden 
birini imza ettiği gibi, Londrada müte
caviz tarifine dair olan muabedenaıneyİ 
de imzalamıt olduğunu habrlatarak de. 
mittir ki: 

Türk milletinin faali.ne İcraatı umu
mi sulbün esaslı bir emelidir. Türkiye 
Cümhuriyetinin eski Osmanlı imparator 
luğu ile bir ııüna alakası ve ona benzer 
tarafı yoktur. Büyük Gazinin ıevkli ve 
basiretli tqvik ve idaresi aayeainde ye
ni Türkiye siyasi, iktıaadi ve içtimai aa
balarda bir medeniyet ve terakki unsuru 
olınuıtur.» 

Suat Bey buhrandan bahsetmiı ve 
Türkiyenin de diğer memleketler gibi 
buhrandan muztarip ve müteessir oldu 
ğunu fakat Gazinin aktlane ve müdeb
birane siyaseti sayeıinde buhran tesira
tmın hafiflemiı bulunduğunu söylemiı

tir. 
Suat Bey, her sabada ve bilhassa fik 

riyal sahasında Fransa i]e Türkiye ara~ 
sında mukarenet vücude getirilmesi Jü. 
zumunda ısrar veTürk muallim ve t~le.. 
belerine ve bui:Ün TüTk mütefekkirleri~ 
ne kartı gösterdiği kabulden dolayı 
Fransaya teıekkür etmistir"\ 
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Ferdi ruhiyat kursu 
Konyada on bir gün devam eden kurs 

çok faydalı neticeler verdi 
Aksaray, Elaziz Kayseri, Çankırı 
Samsun, Adana, Denizli, Afyon 1 
dan gelen bir çok muallim, müfet- : 
tit ve memurlar iştirak etmişlerdir. 1 

Konferanslar fevkalade alaka u- 1 

yandırmıf, çok heyecanlı safhalar 
halinde geçmiştir. Konferanslar 
memleketimizin genç terbiyecile
rinden E. Hamdi ve çocuk hastalık 

s 

Denizli bisikletcilerinin yaptıkları tuıt 

KONYA, (Milliyet) - Konya 
Halkevi, muayyen bir programla 
feyizli mesaisine devam etmekte
dir. Bu inkılap yuvası ülkü sahala
rında faaliyet imkanları aramak
ta enerjik, heyecanlı faaliyetler 
sarfetmektedir. Konyamızda açı
lan "Ferdi ruhiyat kursunu,, da 
bu meyanda helkevinin en parlak 
muvaffakiyetlerinden biri olarak 
kaydedebiliriz. 

Konya Halkevi, halin kültür ve 
fikir hareketlerini ehemmiyetle 
tetkik etmektedir. Asrımızın ruhi
yat, pedagoji ve didaktik sahalar
daki tebellür etmit neticeleri üze
rinde muallimleri aydınlatmak, 
muallimlere ülkü kıymet ve vazi
feleri üzerinde samimi basbiballe
re vesileler hazırlamak emeliyle 
aylarca evvel kararım verdi. Prog
ramını çizdi: Yaz tatilinden bilis
tifade bir "Ferdi ruhiyat konfe
ransları,, serisi açmak. Bu maksat
la kursun gaye ve mevzularını bil
diren program memleketimizin her 
tarafına dağıtıldı, gazetelerle ilan 

!arı mütehassısı Dr. Sami İhsan 
Beyfendiler tarafından verilınittir. 

1 
Konferanslar her gün öğleden ev- ~:ı;~~!"'' 
vel, 2, 5 - 3 saat devam etmittir. 
Her konferansı müteakip, Konya
mızın çalışkan sanatkarlarından 
A. Sabap Beyfendi muallimlere 
mu;iki parçalan dinletmitlerdir. 

edildi. 

Konferanslar, muallim hanım 
ve beyler tarafından kitap halinde 
basılması arzu edildiğinden tim
diden matbaaya verilmit, basılma
ya batlanmıttır. Kitap halinde çı
kacak, muallimlere dağıtılacaktır. 

Dr. Alfred Adlerin kurduğu fer
di ruhiyat esaslarına memleketi
mizde tatbikat sahası bulmasının 
çok faydalı olacağım kuvvetle ü

mit eder, bu hayırlı tetebbüs ve 

muvaffakiyetlerinden dolayı ge

rek Konya Halkevini, gerek feda

kar konferansçı arkada,ları mem

leketimizin fikir bayatı namına 
tükranlarla selamlamayı borç bi

Denizli Halkevi spor şubesinin bisikletçileri 

DENİZLİ, (Milliyet) - Denizli hayet bulacaktır, katedilecek me-
Halkevi spor şubesine mensup 8 tin 6 kazasını dola,tıktan sonra ni· 
bisikletli genç Muhafız Güc;.ii bisik- safenin uzunluğu 500 kilometredir. 
letlilerine gıpta ederek hazırlıkla
rını ikmal ettiler ve 19 temmuz 
perşenbe günü sabahleyin saat 5 
te Denizliden Davas kazasına doğ
ru yola çıktılar. O gün muvaffaki
yetle kızılcabölük nahiyesine uğ
rıyarak Davasa vardılar. Ertesi gü-
nü Acıpayam kazasına geçtiler 
timdi aldığımız haberde Çivril b
zasma varmıflardır. Bu tur vilaye-

Denizlide temsiller 
DENiZLİ (Milliyet) - 23 tem 

muz günü akpmı Himayei Etfal 

sinema binasında Halkevi temsil 

kolu (Çoban) manzum milli des
tanını muvaffakiyetle oynadılar. 

Şimdiki halde Denizli Halkevi

nin en faal şubesi temsil koludur. 

İsmet Pş. Hz. eyliilde 

Kars, Konya Halkevinde S.7..J3 
te ba,ladı, ferdi ruhiyat esaslan, 
pedagojik ve didaktik mevzular ü
zerinde, konferanslar halinde, tam 
11 gün devam etmi,tir. Kursa bü
tün Konya mülhakatmın köy, ka
za merkezleri muallimleri, Niğde lirim. 

1 - ~?!~~'yal ,~~~~~,~ '" ,;, ~-
ı batının bır kat daha teyidi ve Bal- raftan teyit edilmemiş olduğundan bu 
, kan sulhünün takviyesi kom,u- huaus hakkında bir şey söy leyemcm. 
' devletler arasındaki siy,;.i ve iktı- Her halde böy~e ~ir teklif Ro:'"'':~•ya":= 

Kursa i,tirak et! en muallimler 
--~~------iiiiiiimiilıiiiiliiiı ... ~----iiiıli .......... .. 

İşin doğrusu 
(Batı 1 inci sahifede) 

riyatta bulurunuıtu. Bu neıriyata na
zaran Müıkirat inhiaarmın iyi bir hal 
de bulunduğu ve Cibali fabrikaaının 
yıkılma11 li.zmı geldiğini raporlarda 
ifade edilmiıtir. Ayni haberde inhisar 
lar varidatının tenezzül etmekte oldu
ğu ve. geç.en. seneye nazaran mayıata 
600 bın hazıranda 700 bin noksan ol 
duğu kaydedilmiıtir. Bizim yaptığı
mız tahkikata göre mütebaasıalann 
verdikleri raporlar muhteviyatı hak
kındaki haber asla doğru değildir. 
Mütehassıslar müskirat inhisarını iyi 
bulmak töı:le dursun, İspirtolu içki imal 
e~en fabrı~al_ara konulan sermayeyi 
luz~. ve ıhtıyaçtan fazla gönnüıler 
ve ınhı~.rl.arın bu ıubesinin ıimdiye 
";adar .'YI ıdar~ edi~emiı ve iyi iıle
tilmeınıı oldugu neticesine varmıılar 
dır. Dün İnhisarlar umum müdürü 
Hüsnü Bey bu hususta bize ıu beya
natta bulunmuı tur: 

- Mütehassıslann raporlarına at .. 
fen yapılan neşriyat doğru değildir. 
Raporlarda ne ispirto inhisannm vak 
tile iyi kurulmuı ve iyi işletilmit ol
duğuna dair tek bir fıkra vardır ne 
de Cibali fabrikasmm yıkılınası hak
kında bir tavsiye mevcuttur. Harice 
aatılan tuzları~ dahili satı§ fiyatlarile 
fıyatla~dmldıgına dair olan netriyat 
t~ ha~ı_k!"te ~ubaliftir. Size §U kadar 
dıyebılırıın kı mütehassıslar üç inhi
sar araıın~a iıpirto inhiaannı, en zi .. 
yade tanzım ve ıslaha mübtaç bir bal 
de bulmuılardır. Varidat meaeleıine 
geli~c~: Varidatmuz muayyen vergi 
tahsılatmdan terekküp etmez; bi.11-
latımız satıtlarunızın mahsulüdür. Ge 
ç~ sene haziranında 827 ,000 kilo tü
tun aatmııız, bu sene haziranda 967 
bin kilo aattık. Satıı hareketi ve mu
amelesi itibarile fazlalık meydanda
dır. Fakat geçen ıene hazirarundn he 
nüz ucuz ~tünler piyasaya çıkarıl· 
m~~f ~~dugu.ndan o zamanki satı§ı
~z :ust uste bır kilosu 398 kuruta gel 
mııtı. Bu sene gerek ucuz tütünün pi 
yasaya çıkmıt olmasını ve gerek bal
kın gün geçtikçe daha fazla ucuza 
gihneai yüzünden bu sene haziranda .. 
ki satıtımızm bir kilosu üstüste ancak 
300 kuru§a bile varmamı~tır. Maama
fih ucuz malın maliyeti yüksek maim 
maliyetine nazaran daha ehven oldu
ğ'.:'ndan aradaki fiyat farkınm hepsi 
hasılat noksanı değildir. Tütünde böy 
le olduğu gibi ispirtoda da vaziyet ay
nıdır. Yani ucuz mamulitın revacı 
artmakta ve pahahların satışı azal
maktadır. Bu vaziyet bu gün ve bu 

Rusyadaki maçlar 
(Baıı 1 inci sahifede) 

Türk ve "Sovyet oyuncuları galibiyeti 
temin için en gÜ.zel oyunlarını söa
termİ§lerdir. Maça aaat on altı buçuk
ta mutat merasimle Türk ve Sovyet 
ma11ları çal..,dıktan sonra ba,taırut
tır •. Birintj de.,,...,nin ilk dakikaların
da her iki taraf aıkıtık vaziyetlere 
düımüıtür. 

Radyoda malümat verilirken sesler 
karııtığından 07UDUD tafsilatı vazıh 

sene hasıl olmut bir hal değildir. 
930 aeneıinden beri ucuz mamulat da
ima yükselmekte ve pahalı mamulat 
dütmektedir. Meseli. 930 senesinde 
üzüm 1,900,000 e incir soması 576 
bin kilo aarfedilmiı iken 931 senesin
de üzüm 400,000 ne düımüş, incir 
824,000 e çıkmıştır. 932 senesinde ü
züm 938,000 e düımüf, incir 1 mil
yon 130 bine fırlamııtır .. Mütehass11-
ların tamamen tasvip ettikleri inhisar 
lann tevhidi ameliyesinin bu vaziyet
ler Üzerinde menfi bir tesir ve ali· 
kası olmamııtır. Bili.kia, tevhit bir çok 
taaarrufları temin ettiğinden buhra
nın sebep olduğu hasılat noksanının 
bir kıımını telifiye yardım etmittir." 

Ajansın tebliği 
ANKARA, 30 (A.A.) - Cümhuri

ret gazetesinin 29 Temmuz tarihli nüs
hasında inhisarlar hakkındaki nqriyat 
etrafında gümrük ve lnhisarar Vekili 
Ali Rana Bey Anadolu Ajansına tu iza
hatı vennişlerdir: 

- inhisarlar hakkında 29 Temmuz 
tarihinde çıkan yazının yanlıılarmı doğ
rultmak gerektir: 

1 - Mütehassıslann raporlanru sak 
lı tutmak için hiç bir sebep yoktur. Bun 
lann neırini de düıünüyoruz. 

2 - Mütebaaaıs raporlanna atfen ya 
zılan ıeyler bu raporlann münderecatı
na uyğun değildir. 

Meaeli, mütehasaıslann isoirto ida
resine dair olan raporlarında · a:Mazide 
hu inhisann it siyaseti pek karıtık ve 
idaresi zayif olmuıtur» cümlesi vardır 
ki, o yazıdaki ifadenin zıddıdır. 

3 - inhisarlar varidatının tevhitten
beri düşmekte olduğunu ifadede isabet 
yoktur. 

inhisarlar varidatında azalma 1930 
aenesindenberi görülür. Bunun sebebi de 
hallun ucuzu ve azı tercih ebnesidir. 
Tevhittenberi idarenin masrafı azalmış 
ve ~şleri daha İyi (!Örülmiye başlamış ol
dugundan, ~evhit varidatın lehine bir 
tedbir olmuıtur. 

s d" ·· b tı k I . veya her bangı hır Balkan bukiimetın-
a ı muna.~e .. a n uvvet enmesı den sadir olduğu takdirde bu teklifin 

yolunda goruşmeler yapılması da diğer memleketler tarafından kabulü 
tabii addedilmektedir. sağlam esasları Bulgarların Türklere ve 

la Bulgari ne diyor? Türklerin Bulgar'1ara karşı beslemekte 
~OFYA (Hususi muhabirimiz.den) _ oldu.kları ~~~bebtli ta~?ir hi&lecinc 

La Bulgari gazetesi İsmet Pş. Hz. nin ~ıdeki_ ihtılaflar~nı. katı sur~e ;as
Sofyayı ziyaretlerinden bahseden baş- fıye etmı~ ~lan ve. ıstıkbalde samuru su
makaksinde diyor ki: ~~te .teşrıki mesaıde b~k istiyen 

c- Bu sene zarfında Balkan millet- ıki mı ilet arasında tccssus etmış bir teııa 
!eri arasında yapılan ve bir ç.ok defalar nüde. day~an T.ürk - BuJ.gar dostluğu
söylediğimiz veçbile mütekabil rabıta- nu ~ıç b~r ~eçhile değiştiremez. 
larmı kuvvetıle-ndirmeye ve araların.da .~ılv~kı hır Lokarno misakı - bu for
muallak bir halde bulunan mcııelel.eci mu!~ bır mil.na veren herkes nazarında • 
bal için zemin hazırlamaya müsıit bir benuz .Balkanla~da tahakkuku müşkül 
h . .U ihda8 etmiş ~hususi mahiyetteki olan bir eserdir. Ç.ünk·ü· ~..ıkan yarım 
zıyaretlerden sonra gazeteler şimdi de ~ın:cıa .umumi bır ıtılifın en eaasli, 
~smi bir ziyaretten bahsediyorlar. Bu en ıbtida~ §'."'t!";rı yoktur _v-; ~iinkü böy
zıyaret kıymetli bir asker ve ayni za- le umumı hır ıtı!Afın akdı ıçın her şey
marula kıymetli bir diploıpat olan ve den evvel mevcut bütün ibtilaflann bal 
Lauaanne'da oynamıg olduğu çok bü- !edilme.si ve bütün Balkan devietlerin
yük rolün ytldönümü geçenlerde bütün ~ bugün maatteessüf görüncmiyen ha-
Türkiyede hararetle tcsit edilen Tür- kıkatcn dostane temayül.krin ve be.li
kiye başvekili İsmet Pil§'l Hazretlerinin s:ne ve açıkça teşriki mesai anularııun 
Sofyayı ziyamlerid.ir • hasıl olması icap oder. Bittabi bu yük· 

Filhakika Bulgar Başvekilinlıı 1931 eck gayeye ulaşmak için çalıl""'k .ı.a
kinunllC'VVelinde kendisine yapmış od- zı~r. Fakat hu .. gayeye ula.şmanm en 
duğu ziyareti iade etmek üzere müşa- ~ın va.sılası, Turklerıl.e Bulgarlar ve 
rünileyhin cylQI nibayetinıe doğru Sof- "J'.urklerle YunanJıların yaptıkları veç-

yaya geleceği teeyyüt etmektedir. hile. komşular arasın.da mukarene1ıler ve 
Romanya hariciye nazırı M. TitW...- tasfıyeler hazırlamaktlc. 

kMun da yakında Sofyayı ziyaret ede- ~an Lo~arnosu ulaşılmak ieteni
ceğinden bahsolunmaktadır. Bulgar mil- len hır gaycdır. ~aJı;at her. gaye gibi bu 
!eti, bu mütıehayyiz devlet adamlarını da Balkanlardakı ınıldetlerm en lıalkan
ee.13mlamakıla .pek ziyade bahtiyar ola- Jı:sma. ~ Balkanlar~~ diğer miJ.. 
caktı:r. Bıılgar milleti bu dostluk teza- letlerın ya;ım ada h_ancınde de hayati 
hürlerini fevkalade takdir etmektedir. ~nfaa~.lerı bulundugımdan dolayı bel
Çünkü bu ziyaretler, Balkan müsale- kLde m_u;uıa;ıran Balka~ısına zorla ka. 
met ve itilafına hadim olacak mahiyet- bul ettır~ış. olan !'odhlnamc ve nisfe
te faydalı ve açıkça görüşmelere imkan te mugayu hır şenıyetın tedrici auret
babşedecektir. Memleketimizin umumi- tıe ıslah edilmesini istilzam eder." 
yet itibarile sulha ve bilhassa Balkan i· M. Çaldaris Bulgar 1 
~Jafına merbutiyetini tekrar beyaf!a ve Başvekilini d t t ed• 
ılana hacet gö.mıiyoruz. Bir de bu ave e m ı 
ziyaretler bazı Bulgar ve ee cb' ATİNA, 30 A.A. - M. Çaldaris'rn 
telerinin :.On hadiseler ve bil~a ~"ı:; Bu.ı,ı;.ar baş:"ekili. M. Muşanoff'u davet 
misakının akdı' dola IS la B •- . ettıgınıe daır harıcte dolaşan şayialar Y ıy u..,~rısta- d<ı " d .. ld. ş· d. 
nm münferit bir vaziyette kalmış oldu- gru . e~ı ır. ım ıye kadar teeyyüt 
ğu auretindeki iddialarının asılsız oldu- etmemıştır. 
ğunun birer delili.dir. Fakat bu ziyaret- L ______ ..,_ __ .;.__ __ _ 
ler gerek memleketimiz.de ve gerekse iman tarif el erinde 
ecnebi memleketi.erde muhakkak daha 

ziyade tefsirlere yol aça.calı:tır. Bu de- Tezyı·t ve tenzı·ı 
fa da maksadı mahsusa müstenit tefsir-
i.ere kıyam etmekten geri kalınınıyaca
ğmı tahmin olunahili~. Hatta bu ziya
retlerin yap.J.acağı haberi ortaya atıl
madan evvel gazeteler, Türk ve Romen 
diplomasisine atfetmekte oldukları mub 
telif projelerden bahsettiler. Meseli 
Karadeniz ve sahil memleketler arasm'.
da akdedilecek bir misak prn~i ile bir 
B.Ukan Lokarn.osu şayiasına ortaya çı
kardılar. 

~omşularımızm hakikaten bazı proje
lerı var mıdır? ve projeler nelerden i
barettir. Bi~i>:"oruz fakat Bulgao-istanın 
Ank~ elçıamın gazetecilere yapmıı 
oldugu Ş:U beyanatı bu münasebetle göz
den geçımıek faydadan hali değildir: 

~sm~~ Paşa Hz. nin Sofyayi ziyaret
lerı Turk - Bulgar münas<:batınm son 
derecede olan samimiyetinin bir teza
hürü olacak ve Türkiye ile Bulgaristan 
arasında mevcut feyyaz dostluğun inki
şafını temin idici yeni bir hamle tcş4il 
~yley~ccktir. Paşanın Sofyayi ziyareti 
iıle, bLr Balkan Lokamcsu vücude getir
mek hususunda önayak olmak fikrinde 
olduğu söylenen Romanya hariciyo na
zırı M. Titul.esconun mutasavver Sofya 
seyahatı arasında hiç bir alaka ve mü
ıvsebet yoktur. 

M. TitüLesco. hakikaten böyle bir 
teklifte bulunmuşmu.duc. Gazetelerde 

(Başı 1 inci sahifede) 
kate alarak Liman ıirketinin yeni altı 
aylık ~e~ini bazırlaınıtbr. 
. Y ~nı tarifeye ııöre, Liman ıirketinin 
tı~dıye ~dar yapmadığı istif, puvan
taı ve aaır bazı itlerin maaraflanna kar 
tdık olmak üzere mavna, aalapuryalar 
su kayık ve dubalannm ilk ııünlük yev: 
miyelerine - büyüklüklerine ııöre - 25 
kuruıtan 100 kurufa kadar zam yapıl
IDlfbr. Y alnı:ı aktarma emtiası için ma• 
~ v~ _salap':'rya. yevmiyelerinin yüzde 
yırmısı tenzil edılecektir. Bu suretle ih
racat etYamızm mavna yevmiyesi timdi 
ki ~eden. daha ucuzlablmıttır. ' 

Liman ı~etinin su sarfiyatından to 
na batma )'uZpara zam icrası kabul e
dilememiıtir. 

Aktar tarifeıinin, mnunada bir gÜn 
den az duracak kısmından beher tonda 
YÜz ~ruı tenzili.t yapılmıfbr. 

Şırketin, clizbarko tarifesinde bazı 
"§ya için ton batma istediği zam da ka
bul eclilmemiıtir. 

Bu suretle ıirketin yeni tarifesi tan
zim edilmit ve komiayon bu altı aylık 
mesaisini bitirmittir. 

Yeni tarifeler, bu ııünlerde Iktıaat 
Yeki.Jetinin tasvibine arzedilecel< ve mll' 
vafık görüldükten sonra 1 Eylülden iti
baren tatbika ba§lanacaktır. 
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Alakası yoktur ·----i-la_n_ı_a_r_• __ ,_ SahnaJma kom. ilAııları 
(Başı 1 inci sahifede) 

nan matbuabrun hararetli neıriyat1 
devam etmektedir. Ancak ıimdiye 
kadar ırelen haberler hem vazıh de
ğildir, hem de adaların yerini tayin 
itibariyle birbirine mütezattır. ltalyan 
rnen~biinden gelen haberler Cyclade 
adal.uı tabirini kullanmaktadır. Yu
nan menabiinden gelen haberlerde 
de tenakus vardır. Bir kısun haberler 
ltalyan bahriyelilerinin çıkbğı adala
nn Yunan karasularında Kalmons 
a<lalan karı11ında olduğunu bildiri
JOr. Bir luınn haberler ise Ra<los 
garbinde olduğunu haber veriyoı. 
-Murgo ve civanndaki adalar" kay
dı da vardır. 

Alınan haberlerin gayri Yazıh olma
aı yÜ2.Unden dün bu adaların bizim sa 
hillerimize çok yakın olduğu ve he
nüz isimlenmedikleri gibi tasarruf ci
hetjnin hangi devlete ait bulunduğu· 
nun anlatılmadığı tayi olmuttur. Bil
ha•&a bu nokta üzerinde tahkikat 
yaptık . ltalyanların çıktığı bu adala
nn Türk u.hillerine ne yakınlığı, ne 
de Türk adası olmaSJ varit değildir. 
TUrJ..iyenin i~imlenmemİf hiç bir ada .. 
oı, batta kaya parçaoı olmadığı gibi a
dal.mn Rodoı garbindeki ve Yunan 
kar~,ulan üzerindeki ''üç ada" oldu
ğu lahakkuk ebnİ§tir. Haritada bunla 
rın teker teker isaıi olmadığı için he
yeti umumiyesine "üç ada'' ismi ve
rilınckledir. Eoasen Yunan ve ltalyan 
mcnabii de mevzuu babia adaların 
k enc; i aralannda olduğunu teyit et
mektedirler. Sadece bu adalann cihe
tı t:ııarnıf ve mülkiyetinin ancak ltal 
ya ile Yunaniatan arasında hangisine 
a it olduğu hakikaten henüz tahakkuk 
ebuı~ değildir. Gayri meıkün ve ada 
değil de birer adacık halinde oldul<
Ja.1·1 i~·in şimdiye kadar bu noktanın 
mi.ıhmel bırakıldığı anlatılmaktadır. 

lıalyanlar: 
-. ) 'unan karaaulan üzerindeki a

da~·klar .. 
Dıye adaları tavsif etmektedirler. 

Y\\nanlılar da: 
- · Bizim ... 

Demekte İttifak edememektedir. 
ler .. 

Hatta aşağıya kaydettiğimiz bir tel 
graf bir kısım Yunanlılann adalarm 
ltalyanlara ait olduğunu söyledikleri
ni de bildirmektedir. 

Ba ana kadar anlaıılan vaziyete gö 
re ltalyanlar mezkur adacıklar Üze
rinr!e bir İ§gal hareketi yapımı değil
lerdir. Fenni bazı taharri1at için bir 
kaç İtalyan babriyeliıinin üç adaya 
çıktıklarını haber vennetkedirler. Yu 
nan hükıimeti de hadisenin bu §Ckil
de t.cyrınden emindir. Bazı Yunanlı 
gaz.efelerinin neıriyab iae hakiki va· 
zi} el tebellür etmeden yapılan ne<ri-
yata atfolunmaktadır. · 

Türkiyedeki Yunan sefaretine oıen 
ıup bir zat adalann Radoata mevzuu 
balısettığimiz üç ada olduğunu teyit 
etmiş ve bunlann lıalyan adası olma
~· lazun ıreldiğini muharririmize .öyle 
mişt.r .. Fakat bu sahipsiz, iıimaiz ve 
1;ayri meokün adaların bu vesile ile 
''l'unanıtana mal edilmesi de ağlebi ih 
timaldir. Ve Yunan ııazetelerinin neı 
riyatırun daha ziyade bu noktaya ma 
tur olduğu bildirilmektedir. 

Dün bu hususta aldığımız haberler 
ıunlardır: 

M. Çaltlaririn teminatı 
ATINA, 30 (A.A.) - Havas Ajan 

SJ bildiriyor: M. Çaldaria, bahriye er
kanı harbiye reisi ile, ltalyanlarm 
fenni tetkikat yapılmak için çıkıldı
ğı Mor:ı:o civarmdaki adalar hakkın
da gÖriitmüıtür. 

M. Çaldariı ltalya 1efirinin de ziya 
retini kabul etmiıtir. ltalyan sefiri 
ınatbualın neıriyatmdan tikiyet etmiı 
tir. M. Çaldard, gazetecilere, me1ele
nin bir an evvel halledileceğine dair 
tekrar teminat venniıtir. 

tlr adacıkta kimler var? 
ATlNA, 29 - ltaly<ı.nlar ta~afın· 

dan ışgal edilen üç adacık hakkında 
hukı.ku düvel profesörlerinden M. 
Likodis beyanatında bu adalarm ltal
yaya 'ait olduğunu teyit etmiıtir. Di
ğer bir malıimata göre de bu adalar 
Radoa mıntakaaı dahilindedir. Adalar 
da su yoktur. Sekeneıi henüz yok gi
bidir. Olanlar da balıkçılık ile geçinir 
ler . . 

l. F. İhtiyacı için 320 ton 
Ekmeklik un kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
9 Ağustos 933 çarşamba gü 
nü saat l l dedir. İsteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te 
minat mektuplariyle Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna gelmeleri. (249) 
(3328) 4474 ...... 

Balıkesir Askeri Sa. AL 
Kom. dan : Bursa, Mudanya 
ve Bandırma'daki kıt'at ihti
yacı için 740,000 kilo ve Ezi
ne kıt'atı için 621,000 kilo ar
pa kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 10 ağus
tos 933 perşembe giinü olup, 
Bursa, Mudanya ve Bandırma 
kıt'atmın arpası saat l 1 ve E
zine kıt'atmınki saat 13 de ya
pılaca!<tır Taliplerin şartname 
sini görmek için her gün ve 
münakasaya iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplariyle birlikte 
Balıkesirde Askeri Sa. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(3167) (3329) 4501 

• • • 
Denizli Askeri Sa. Al. Kom. 

dan: Denizlideki kıt'at ihtiya
cı için 93, 177 kilo sığır eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. İhalesi 10 ağustos 
933 perşembe günü saat 10 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü
nakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarile Denizli
de Askeri Sa. Al. Kom. nuna 
müracaatları. (3176) (3341) 

4504 ...... 
• 

İzmit Askeri Satın Alma 
Komisyonundan : İzmitteki 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için ka
palı zarfla 29, 700 kilo sade ya
ğı satın almacaktır. İhalesi 23 
Ağustos 933 Çarşamba günü 
saat 15 tedir. İsteklilerin şart
nameyi görmek üzere her gün 

ve münakasaya iştirak edecek
lerin kararlaştırılan gün ve 
saatta İzmitte Fırka Satın Al
ma Komisyonuna müracaat-
ları. (3220) (3683) ..... 
Adapazarı Askeri Satın Al

ma Komisyonundan: 

Adapazarında bulunan kıt' -
alar ihtiyacı için 19,940 kilo 
Nohut açık münakasa ile alı
nacaktır. İhalesi 27 Ağustos 
933 Pazar günü saat 10 da 
dır. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya ginnek için o 
gün ve vaktinden evvel temi
natlarile Adapazarında Aske
ri Satm Alma Komisyonuna 
müracaatları. (3219) (3684) 
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Yazan: G. de la FOUCHARDIERE 
- Al Viılü. .• haydi bakalım ••• bak 

köpoflu köpek ne keyifleniyor! .. Na
)111 kuyruğunu aallıyor ••• Hay aarhot 
maskara hay ••• Meralı: etmeyin, o at
~ tadını ıizden benden daha iyi 
bılırl Durun timdi ... bakm içkiyi ne 
kadar Mvdiğinl ıize iapat ede7im .• 

Bouif tezgahın Üzerinde duran bir 
tabaktan bir parça teker aldı. Köpe
ğe bir elile tekeri, bir elile de kadehi 
uzattı. 

Viski kahramancasına kadehi in
tihap etti ve dibine kadar boıalttı ! 

Sonra kemali tevekküJle tezgahın 
altına çekilip ırayrikabili ictinap ha
d .erlere muntaz!J" c 1du. Cünkü zira 

Tercüme: Kamran Şerif 
Viski ne zaman içki iç1e daima mide
ıinde bir rahatsızlık hissederdi. 

Fakat Bouif köper tekrar çağırdı. 
- Viaki, yavrum ..• vakit geçti ..• 

saat on ikiye bet var ••. Bizim cadıdan 
ııene fena dayak yiyeceğiz.. Haydi 
oğlum, davran bakayım .• 

Bouif Viski ile baıbaıa kaldığı za
man istiklal programlan çizmekten 
isyan projeleri yapmaktan haz du
yardı ... 

- Kıyamete kadar cadıdan dayak 
yiyecek değiliz a... ikimiz bir olsak 
peki.la hakkından geliriz ... Ben kolla
nnı tutabilsem, aen de baldırının en 
kah'\ t r~ f n· ' c;. n rsırır~?n... Ha .. Ne 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı müessesat için 60,000 ki 
lo mangal kömürü 3-8-933 
perşembe günü saat 14 ten 
15 şe kadar aleni münakasa j 
le satın alınacaktır. İstekli
lerin şartnamesini görmek i
çin her gün ve münakasaya gi
rişeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(64) (3232) 4376 . ... 

Harbiye ve merbutu bulu 
nan mektepler ihtiyacı için 
yirmi bir bin yedi yüz kilo 
mangal kömürü 3-8-933 per 
şembe günü saat 15 ten 16 ya 
kadar açık münakasa ile alı- / 
nacaktır. İsteklilerin şartna 
mey1 görmek için her gün ve 
münakasaya girişeceklerin bel 
Ji vaktinden evvel komisyona 
gelmeleri. (62) (3234) 

4378 . .. . 
Maltepe Askeri Lisesinde 

mevcut 2171 adet köhne ta 
lehe fotini ile 329 adet Efrat 
köhne kundurası 7-8-933 pa 
zartesi günü saat on dörtte mü 
zayede suretile satılacaktır. 
Eşyaları görmek isteyenlerin 
her gün zavale kadar mektep 
idaresine ve müzayedeye gi 
receklerin belli saatinde Mer
kez K. Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 

(79) (3402) 4541 

l 

Maltepe Askeri Lisesinde 
mevcut altı adet köhne kazan 
beş adet köhne tas, bir adet 
köhne süzgeç, üç adet delikli 
köhne kepçe iki adet köhne 
kepçe 7 -8-933 pazartesi gü 
nü saat on beşte müzayede ııu 
retile satılacaktır. Eşyaları· 
görmek isteyenlerin her gj.ln 
zavale kadar mektebe ve mü 
zayedeye girişeceklerin ""be1Ii· 
saatinde Merkez K. Satına1-
ma Komisyonunda hazır bıi
lunmaları. (78) (3403) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4542 4 Oncü Vakıf Han f•tanbul 
• * • 

Harbiye mektebinin sekiz 
aylık ihtiyacı için altmış beş 
bin kilo koyun eti, altı bin ki
lo kuzu eti ve yirmi bin kilo 
sığır eti 8-8-933 salı günü saat 
on dört otuzda kapalı zarfla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartnamesini görmek için her 
giin ve münakasaya girişecek 
lerin belli saatinden evvel tek 
lif mektuplarını Merkez K. 
Satınalma Komisyonuna ver-

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000eOOO) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı " Türkler elindedir. 

TUrkiye t, Banka•ı tara.:'.'Jndan tetkil olunmuştur. İdare mecli•I ve müdürler 
heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane Tiirk Sigorta Şirke· 
ticlir. Tiirkiyenin her tarafında (200) U geçen acentalanma bep•l Türktür. Tür
ldyenln en mühim nıile••e•elerinln vebankalarlDID ıligortalaırını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Iİgortalannı en iyi ıeraitle yapar. Haaar vukuunda zararları ellr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 4028 

meleri. (75) (3404) 
4543 

* • • 
Maltepe Askeri Lisesi Bu· 

laşık kaplarını sıcak su ile 
yıkamak için suyu kaynata
cak kazanı ısıtmaya mahsus 
ocıağm cerceve ve kapağı 1-
8-933 salı günü saat 15,30 
dan 16 ya kadar pazarlıkla 
yaptırılacaktır. İsteklilerin 
belli vaktinde Merkez Kuman 
danlığı Satın Alma Komisyo 
nunda hazır bulunmaları. 
(113) (3691 4851 ...... 

Ölçme tahuru ihtiyacı . . 
ıçın 

İki Bin kilo kuru ot 1-8-933 
salı günü saat 14 ten 14,30 
za kadar pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Pazarlığa girişecek 
lerin belli saatinde Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko 
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (114) (3692) 

4852 

• • • 
-
İstanbul Levazun eşya ve 

Teçhizat anbarı ihtiyacı için 
iki bin kilo naftalin iki bin tah 
ta iki bin adet lata beşyüz ki
lo Çember On bin kilo galibar 
da boya iki adet Çember ma 

derıiıı, Viski! ..• Üç bet defa böyle - Ne kadar etti? •. Diye israr etti. 
yaptık mı, aklı batma gelir.. Sabah Daha sonra anoızm bağırdı: 
saat üçe doğru eve döndüğümüz za- - Allah o Bortolomef olacak do-
man onu hani hani uykuda buluruz.. muzun belasını versin! 
Ne dersin Viski, yapalun mı fU iti?.. Filhakika Jokey Bortolomef'in yü-

F akat kainbiraderi yanlarmda ol- zünden Bouif'in cebinde tek bir onluk 
duğu zaman Bouif öyle bahislere ya- bile kalmamıştı! 
ınaşmazdı. Auguıte evde itlerin ne yol- Fakat aksi gibi Bortolomef'in en ar-
da cereyan ettiğini bilirdi. kada kaldığı bir günde son meteliğe 

Hatta bir çok defalar Bouif fazla kadar bütün paraıını hep onun bindi-
hırpalanmasm diye araya ginniıti. ği atlara yatırması da daha ziyade Bou-
Auguıte kız kardeşinin huyunu bi- if'in kendi kabahati idi ... 

lir, ondan bahoederken: Auguste fevkaltabü bir Jakaydi ta-
- Kocası içtiği zaman huysuzla- vır aldı. Bu suretle teaviyei hesap i-

ıır .•. derdi. şinin kendine bir tümulü olanuyacağmı 
Evde de bilakis: ve sırf meyhaneci ile Bouif'i ali.ka-
- Bouif eve aarhot geldiği zaman dar eden bir muamele halinde kalma-

kansını döğer .•• derlerdi. aıru zaruri olduğunu anlatmak istedi. 
Bouif kabadayılık hissini okşıyan Viski artık bu akıam kendisine ha§ 

bu yalancı efoaneye itibar edilmesini ka içki ikram edilmiyeceğini anhya-
hoı görür, yüzünde gözünde görü- yar neıeli bir suretle kuynığunu sal-
nen çürükleri polislerin hesabına kay- ladı. 
dederdi. Fakat tam o sırada Honorc Gradou-

Bouif elini pantalonunun sağ cebi- ille'e küstahça bir mütalea derme-
ne daldırarak meyhaneciye sordu: yan etti: 

- E ... Ne kadar etti bizim hesap?. - insanın 300 000 franlık inci ger-
Sonra sol cebini arattır;:-rak: 1 danlık kayl cden bir kızı varken bu 

kinası dört adet tel makina 
dört adet keser 1-8-933 salı 
günü saat 15 ten 15,30 za ka 
dar pazarlıkla satın almacak
tır. Pazarlığa girişeceklerin 
belli saatinde Merkez Ku 
mandanlığı satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(116) (3693) 4853 

• • • 
Merkez Kumandanlığı kıt'at 

ve müessesatının ihtiyacı için 
bin beş yüz kilo ağıt benzini
le bin beş yüz kilo hafif 
benzin 1-8-933 salı günü saat 
16 dan 16,30 za kadar pazar 
lıkla satın almacaktır. Pazar 

kadar meteliksiz kalmakta çok f&
na fCY doğrusu ... 

Bouif'in bundan daha fazla canını sı
kan bir mükaleme mevzuu 9Jamazdı. 

Kendine kızı Cherlotte'tan bahıedil
meaine fena halde içerledi •.. 
Auguıte iti tatlıya bağlamak istedi. 

- Bunlar aile iti .•• dedi. 
Fakat Honore Gradouille 11rar etti: 

- Ne diye ayağımı dürtüp duru-
yorsun? ... Eğer ben Bicard gibi mete
liksiz olsaydım, onun gibi konaklı, u
taklı, otomobilli bir de kıznn olsaydı, 
gidip kızunın batına ektirdim. Bizim 
bildiğimiz eli ekmek tutan bir evla
dın vazifesi anasına babasına yardım 
etmek, onlan susuzluktan öldürme
mektir ! 

- Eskiden Charlotte'a bir sözüm 
yoktu... F ollies - Bergcreı te dansöz
lük ediyordu. O zaman göze batmı
yordu. Bazen beni ahbaplarına tak
dim ederdi. Onlar da bana içki ikram 
ederlerdi. Bir §eY yapacağı zaman a
naSJna akıl danışırdı ..• O zaman aile
sinden utanmazdı... Ecdadının j1111in
dcn utanmazdı ... itte Ouguste tahit-

1111 
lığa girişeceklerin belli saatin 
de Merkez Kumandanlığı sa 
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (115) (3696) 

4856 
* • • 

Askeri Baytar Mektebi ih
tiyacı için beş bin kilo kuru 
ot 1-8-933 salı günü saat 
14,30 dan 15 şe kadar pazar 
lıkla satın almacaktır. Pazar 
lığa girişeceklerin belli vaktin 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (112) (3697) 

4857 

tir .•. Folliea - Bergercs'in afiılerınde 
"Lolotte Bicard,, ismini M. Lewor
chovd'ın isminin Üat tarafına yazar
lardı... Karım fala bakbğı zaman 
Cberlotte'in ahir ömründe bir tü
tüncü diikki.iıı Teya ona benzer bir it 
tutacağmr falda ııörürdü .. Eğer tesa
düf etmeseydi, kız bayağı adam ola-
caktı •.. Falda sinek papası vardı ... Si-
nek papası İsmi adam demekmif ... lı-
te o sinek papası karııaına çıktı ••• lı- · 
te kıznn Kont de Soint - Goudenı'e te
sadüf ettikten sonra kızım bozuldu ... 
Bilmezsiniz ne kadar dÜftü.. Herif 
kızımı Komedi Franaez'e soktu ••• Dü
ıünün birkere .. 

Ouııu•te ıöze kanıtı: 
- Müıterilerimden biri ölmeden 

evvel orada çalııırmıı. Cenaze alayı 
görülecek bir te:r oldu ••• Maarif Na· 
zmnm murahhuı bile vardı... Ada
mı gündüz saat ikide ırömdük. Aktam 
saat altıda hali aktörler mezannda 
tiirler okuyorlardı... Şiirli cenaze ..• 
Vakia artık kaybedileeek ı<amanlan 
bol olan ölüler için zaran 7ok ama, 
iti olanlar için çok fena .... 

9itmeJı') 
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MİLLiYET PAZARTESi 31 TEMMUZ 1933 7 

İstanbul ve T~akya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Ş rketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeal aene mahaultl toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

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

ç~:!11:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vago• ıekerl birden alanlara vagon batına beı lira lndiriltr. l.taabul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tl•t tarafı hamule •enedl mukabilinde ödenmek iizere derhal göaderllir. Depodan itibaren bitin ma8 raflar 
ve mes'uliyet miıteriye aittir. Gönderilecek mal tfrket tarafından müıteri he•ahına •igorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için •igorta ihtiyari olduğa gibi en az bet vaıo• •lparlı ederek bedelinin temamını pefin ödeyenler vasıon baııaa beı lira 
tenzilattan i•tlfade ederler. 

Adre•: lstanbal'da Bahçekapıda Dördiacü Vakıf Han. No. 40-30 Tel~raf adres{: lstanbul, Şeker Telefoa No. 24470. 

ilaçlarınızı 
BAHÇE 

KAPIDA SALiH NECATi 
den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. Fosfotin NECATi 

Çok kıymetli bır bebek gıdasıdır. Bu
nunla beslenen yavrular tombul ve 
kuvvetli net'eli olur, uhbaıli büyür. 

(5342) 

4337 

Askeri Lise ve OrtameklD Deniz Levazım Satınalma 

l~!ı~~~ı~ !. ~~eı.~!~1!!~~-/:ggg ':o k~=:;ete 
leli ve Maltepe Liselerile Burs ada bulunan Bursa Askeri Li- 3500 Ayak Vıdala 
sesine Konya ve Erzincanda bulunan Askeri Orta mektepleri· 5000 metro efrat elbiseliği şa· 

Komisyonundan: 
Kapalı zarfla münakasası: 8 a

ğustos 1933 Salı günü sa
at 10 da. 

~e talebe alınacaktır. yak 
2 - Liseler 9,10 ve 11 "1, 2, 3" ~c~. Orta mekteplerde 750 ., kaputluk şayak 

6,7 ve 8 "l,2,3" üncü sınıfları muhtevıdır. 

Kapalı zarfla münakasası: 8 
Ağustos 933 ıalı günü aaat 14 

le 

3 _ Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin JSOOO kilo sade yağı 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. ! Kapalı zarfla münakasaıı: 8 A

ğustos 933 salı günü saat 15de 
4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11 inci sınıfla rma iyi almanca bilen talebeler 

alınacaktır. 
Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak müsabaka im 

tihanını da kazandıkları takdirde Askeri mühendis ve Fen me· 
muru yetiştirmek üzere Almanya ya gönderilecekler ve müsaba 
kavı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine giderek za· 
bit çıkacaklardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin iaşesinden 
baska giydirilmesi techizatı vekitapları hükiimete ait olduğu 
gibi ayrıca talebey~ her a.y bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muva.ffakiyetle bitirenlerden arzu edenler mü· 
sabaka imtihanına giderek kazandıkları takdirde Beşinci mad
dede olduğu gibi askeri mühendis vı- Fen memuru yetiştiril
mek üzere Almanya.ya gönderilirier. Buna arzu etmiyenler 
Harbiye nıektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk 
]arı yerlerde 1 temmuz 933 tarihinde başlar ve ağustosun birin 
de biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders se
nesinin devamı müddetince sivil lise ·;re orta mekteplerden na· 
kil suretile talebe alınmağa devam olunur 

9 - ·- Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde aakeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyenler 1 Haziran 933 tari
hinden Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerine müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
kaydü kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şube
lerinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri lise ve 
orta mekteplere müracaat ederek 11'\ezkiir şartları öğrenmeli
dirler. (2232) 4053 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

30,000 ,. Amerikan bezi : kapah zarfla münakasası 9 a-
ğustos 933 çarşamba günü 

6,500 kilo beyaz peynİ• 

10,000 adet hasır süpürges! 

saat 11 de. 
: Açık münakasası 9 ağustos 

933 çarşamba giinü saat 14 
de. 

: Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarşamba günü saat 15 
de. 

136 kalem Eczayi bbbiye : Açık münakasası 9 ağustos 
933 çarfamba günü saat 16 
da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç in lüzumu olan yukarıda cins ve 
miktarı yazılı eşya münakasaya konulduğundan şartnameleri
ni görmek istiyenlerin her gÜn ve itasına talip olacakların da 
münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlari
le birlikte Kasmıpaşada Deniz Levazun Satmalma komisyo· 
nuna müracaatları. (3290) 4500 

Posta Telgraf Telefon Binalar 
ve Levazım Müdürlüğünden: 

Posta Telgraf Telefon merkezlerimizin müsait olanlarr 
na el ve divar ilanları asılma işinin aleni olarak müzayedesi 
7 Ağustos 933 tarihine mi.İsad if pazartesi günü saat 14 te Ye 
ni Postanede L~vazım Müdür liiğü Mubayaat Komisyonunda 
icra edilecektir. 

Taliplerin bu baptaki şa rtnameyi görmek için şimdiden 
ve müzayedeye iştirak için de tarihi mezkurd~ _kanuni temi
natlarile Komisyon Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

(3242) 4475 

ikinci Süvarı Fırka Kumandanlığı 
Satın Alma Komisyonundan: 
Kırklarelindeki Kıt'at için 120,000 kilo, Babaeskideki 

kıt'at için 20,000 kilo Un ah nacaktır. 3 Ağustos 933 de Su
vari Fırka Satın Alma Komisyonuna müracaatları. (3198) 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı iç İn lüzumu olan yukarıda cins 
ve miktarı yazılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulduğun
dan şartnamelerini görmek isti yenlerin her gün ve mezkUr eş
yayı İtaya talip olacakların da münakasa giin ve saatlePinde 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müraca
atleri. (3289) 4499 

Borsada: Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Bursa' da bulunan kıt'at için I 400 000 Bursa Askeri Lisesi 
için 1,200,000 kilo odunun kap~lı z~rfla münakasası 10 ağus 
tos 933 perşembe günü saat on beşte Fırka Satın Alma Ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek icin her gün ve münakasa
ya İştirak için de vaktinden evvel te~inat ve teklifnameleri ile 
Bursa'da Satın Alma Komisyonuna müracaatları (3336) 

4503 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün inşa edilmekte olan Zootek 

ni, Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının ınefruşat ve on 
lara ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile müna 
kasaya konmuştur. Bu işe ait mukavdename, münakasa şart 
namesi planlar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Zi
raat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüııü 'Bürosundan alınacak 
tır. Her talip münakasa .şartnamesinde yazıldığı veçhile ehli 
yeti fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla birlikte as 
gari 20,000 lira kıymetinde kat'i tesellümü yapılmış ve iyi 
netice vermiş mobilye tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayi 
da komisyona göstermeğe mecburdur. Talipler kendi teklife 
decekleri bedelin yüzde 7 ,5 ğu niııbetinde teminatı muvakka 
te mektupları beraberlerinde olduğu halde ihale gÜnÜ olan 17 
Ağustos 933 perşembe günü Htat 15 te Vekalet İnşaat Ko-
misyonuna müracaatları ilan olunur. (3558) 4752 --
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletinden: 
Ankara Ni.!mune hastahanesi yeni pavyonu için bir kısmı 

yerli diğer klsmı ecnebi mah olup takaslı olmak Üzere ce
m'an 125 kalem eczane ve hastahane şubelerine ait muhtelif 
alat, edevat ve hıalzeme kap:ı.l 1 zarf usulile münakaaaya ko
nulmuştur. İhalesi 10-8-933 perşembe günü saat on beşte 
Ankarada Vekilet binasında mah.s~s komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Şartname ve liste!e;·)ni görmek ve almak İste· 
yenlerin !!artnam-eler beş lira ml.'!kabili verilir ve Üzerlerine 
ayrıca yirmi kuruşluk pul ilsak olunur. Ankarada İçtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğü ve İstanbul' da Sıhhat ve içti 
mai l\.fuavcnet Müdürlüğüne müracaatları ve t..ıiplerin şart-

namesi veçhjle h:ı::ırhnmıs tc!Ilin:tt al{ı;esi ve diğer vesaik ve 
şartnam".! ve listelerini ~uayycl" vııktinden evvel komisyona 
tevdi elm.~l~ri ve ken:lilerinin;le hazIT bulunmaları .. (3458) 

4618 

Mülga Seyrisefain İdare-.;İ 
· Tasfiye Heyeti Reisliğinden: 

· 2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti U 
muıniyesi 1 Temmuz 933 tarihinden itibaren lagv edilmiş ve 
(1932) senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vere 
ceği hazineye intikal eylemiştir. Mezkur idareden alacağı o 
lanların alacaklarının hanği seneye ait ve ne cihetten ol
duğunun Ağustos 933 sonuna kadar pullu bir beyanname i
le Hey'ete bildirmeleri. (3517) uoo 

lstanbul Sipalıi Ocağından: 
Gayesi, memleket atçıhğJ. hizmet o )311 oc1?-1 ~1~·~ gJyı:t eh·ıen fi.atla ata bin

mek dersini vermektedir. 
Klubumuı azasrna bir saat ata bin mck 50 k..tr .ıs, hari·;ı::.::n. gelenlere 5aatı 

75 kuruş. Kırda g;,zmek isteyenlere bir veya yarım '.:lin için at kirala:11r. (5859) 
48!)'; 

' Üzüm Müzayedesi 
f•tanbul Ziraat M~ktebi Satım Komi•ycnandaı 

Halkalı Ziraat Mektebi Bağlarının senei haliye ·yaş ü
züm mahsulü aleni müzayedeye konmuştur. Müzayede tarihi 
22 Ağustos 933 salı günü saat 15 te olup ihalesi İstanbul 
Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde ya
pılacaktır. İstekliler bağları görmek için mektebe, şeraiti an
lamak içinde Liseler Muhaıeb eciliğine her gün müracaat ede 
bilirler. (3648) 4822 

• 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonunun Y emel<, O 
kuma ve Konferans salonları ve Ecza ve Elbise depoları ile U 
mumi mahallere ait Masa, Sandalya, Yazıhane ve aaire gibi 
sabit ve müteharrik mefruşat ve tesisatının yapbrılması 
ve icabedenlerin yerlerine konulması pazarlıkla yapılacak 
münakasa neticesinde talibine (5 Ağustos cumartesi günü) 
saat on beşte Ankarada Vekalet binasında mahsus komis
yonunda ihale olunacaktır. Taliplerin şartname ve listelerini 
görmek veya (§artnameler beş lira mukabilinde verilir) ve 
yapılacak sabit tesisatın maha ilerini tetkik ederek ona göre 
hazırlanmak üzere ihaleden bir kaç gün evvel Vek&lette İçti
mai Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve 
pazarlığa girecek olanların : 

1 ~ Bu gibi Ahşap malzeme ve Mefruşat itlerile uğra 
şan bir Fabrika veya atelye ve ya Müessese sahibi olduklarına 
dair (İsim ve açık adresli) res mi vesika. 

2 - Lali.kal 40 bin liralık ahşap malzeme ve mefruşat 
teahhüdünü matluba muvafık ve tam zamanında 
yaptığına dair vesika, bu vesikada İt yapılan müeeaesenin 
ismi ve teahhüdün hanği sene yapıldığı yazılmalıdır. (Resmi 
ve nim resmi müessesat vesaiki müreccahtır). 

3 - En aşağı 60 bin liralık kudreti maliye vesaiki, 
4 - Resim ve projelerile birlikte ve ilk pazarlık tutarı

nın yüzde 7 ,5 nisbetinde teıni nal akçası ile birlikte vakti 
muayyeninde ihale komisyon unda hazır bulunmalıuı ili.n olu 
nur. (3653) 4823 

Maarif Vekaletinde~.: 
İlkmekteplerin dördüncü beşinci smıflarma mahsus 

Yurt Bilgisi kitaplarımn baskı ve satış işinin pazarlıkla ihale 
SL. 

lllanekfeplerin dördüne Ü ve beşinci sınıfları için Maa
rif V ekiletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Yurt Bil
gisi kitaplarının basma ve dağıtma iti açık münakasa şeklin 
de 1 Ağustos 1933 salı günü öğleden sonra saat 15 te Maa
rif Vekaleti Müsteşarlık makamında toplanacak komisyon hu 
zurunda pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak et 
mek istiyenlerin şartnamesini almak üzere Ankarada Maa 
rif Vekaletine, lstanbulda Devlet Matbaası Müdürlüğüne, ki 
lapların müsveddelerini görmek için de Ankarada Maarif Ve 
kileti Neşriyat Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihale vak 
tinden evvel cilt başına 3000 liralık muvakkat teminat akça 
smı Mal sandığına yatırdıklarına dair bir makbuz veya bu kıy 
mette bir banka mektubunu koınisyon reisliğine tevdi etmit 
bulunmaları lazımdır. (3645) 4840 

Dev1e· Demlryolları idaresi ilan arı 

2 Ağustos 933 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş bulu
nan banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı münakasası 
17 Ağustos 933 perşembe gÜnüne talik edilmiştir. (3624) 

4794 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 17-
3.933 cumartesi giinü saat 15,30 da İdare binasında yapıla 
caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3625) 4795 

12-7-933 tarihinde İcra edilen münakasada elde edilen 
fiat haddi layıkında görülmediğinden 650 ton yerli kok kö
mürü pazarlıkla mubayaa edilecektir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin 820 liralak teıninatlarile bir· 
likte 3 Ağustos 933 perşembe günü saat 15 te Ankarada 
Umum Müdürlük malzeme dairesine müracaatları laznndır. 
Bu baptaki §artname Ankara'cfa malzeme dairesinde ve Hay 
darp:ı.§a'c:!a Tesellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

4870 

• 



Ankaranın su Ücretleri tes 
pit edildi talimatname çıktı 

Su fiatı, saat kirası ne olacak? 
ANKARA, 30 (Milliyet) - Anka

,. Belecliyeaince kabul edilen Ankara 
au teıiııah itlebne talimatnamesi ile va• 
hidi fiyat listeıi ahiren ili taıdilıa da 
iktiran eylemiştir. Bu ıünlerde ResmS 
Gazete ile neşrolunacaktır. 

Bu talimatnameye nazaran; ıu abo
ne müddetit" 18akal bir ıenedir. Bedel
leri kiminle mukavele yapılmııoa onun 
borcudur. 

Sarfiyat tahakkukatı 
Abonelerin ıu oarfiyat tahakkukta

n umumen: 
A - Haziran, Temmuz ve Ağuıtoı 

ayları sarfiyatı; bil' Eylülde, 
B - Eylül, Teşrinievvel, Teıriniııa

•i sarfiyatı; bir Kanunuevvelde, 
C - Kanunuevvel, Kanunul&Dİ Şu-

bat sarfiyatı; bir ,Martta, • 
D - ~rt Temmuz Ağustos sarfi

yatı da; bir Haziranda ... 
Olmak üzere yılda dört defa yapdır. 

Ancak şu işleri müdürlüğü diler iıe ay
lık tahakkuka! yapabilir. Bundan b&tka 
bir mülkün başkaıma geçmesinden ÖlÜ· 
rü abone iıter ise tahakkuk yapabilir. 

Su fiyatı 
Aboneler kullandıkları suyun bedel

lerini afağıdaki tarifeye göre verecek· 
lerdir: 

Uç ayda yirmi bir metre mikibına ka
dar olan ıarfiyatın beher metre milrihı 
yinni kurutlan. 

Yirmi iki metre mikAhmdan itihoıren 
on beş kuruıtan. 

Mektepler, hastahaneler Ye resmi 
dairelerde ıarfolunan ıuyun alelitlalı be 
her metre mikabı on kuruıtandır. 

landan yeri• de birer daire aaydacak
br. 

Saat müt'iri üzerinden yapılacak ta
hakkuk usari hadden az iıe o hadde u
laftırdarak tahakkuk yapdac:aktır. Bir
den fazla daire de aputıman veya bu 
ıibi kullanılan evlerin bazı dairelerinin 
botaldığı su dairesine llıtiyar edilirse o 
dairenin bot kaldıiı müddetçe taabhü
datından o daireye iaabet eden miktar 
t-UI edil-ı.tir. Bot kalan dairenin 
yeniden ltlali halinde keyfiyeti Su ida
resine derhal haber ~yen mülk sa
hibinden bot kalan müddetin bedeli tah
ıiJ edilir. 

Su, ıu aaatinden ,eçmed_ verile
mez. Birden fazla daireli binalarda mülk 
aalıibi isterıe her daireaine ayn ayn ta• 
al koydurabilir. 

Saat lliralGrı 
Kutru 25 milimetrellfe kadar (25 M. 

M. dahil) olan her bir aaat için ayda o
tnz kurut. kutru 40 miliınetrelik olan 
her bir aaat için ayda Mlı:ıen kuruttur. 

Bu aaat kiralan ıuyun her Jıanııi bir 
sebepten kapalı olduğu zamanlar için de 
alınır. 

Borcuau vennecltmd- dolayı ıu lre 
ıilmit olan üone lr..di kendine ıuyu 
tekrar açamaz Eğer açarsa bu hareket
ten dolayı on Ura cea alınır. 

ltbn taım..t--in _.;yeti mu
vakkate konulmuınclan au aaati konul
mmnıı alıcnıelerct.ı su uati koDlllanca-
ya laıdar aaabb alı ' ı İçin eskisi ıi· • 
lıİ IU bedeli aJmacaklD'. Saat konma iti 
mümün oldaiu kadar çabuk ikmal e
dilecdıtir. 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Gün Ün aıcak zamanlarında, herkes iıinda 
iken tabiatile çar§lda alııcıerİf alamı>' or. 

lıte bu :umuuılarda küfeci çocuklar Bentderesine gidip orada ağaçlar al
tında gÜreıirler. Bu küçük pehlicıan taslaklarını eğer yanılıp ta bir kaç daki
ka aeyredecek oluraanız kendinw eller inden gÜç kurtarırırınız. Çünkü "bahfİf 
'>ahıifl,, diye pefİnW bırakmuI.r. 

Hal· bu gidişle bir vira
neye benziyecek! 

Bunu canlandırmak kabil değil mi? 

ANKARA, 29 (Milliyet) - Re• ı 
mimiz meyva ve sebze halinin bir 
kısmını göıtermektedir. Seyyar 
semt pazarlan kurulalı halk bu u
cuz pazarlara rağbet gösterdiğin
den hal hemen hemen daima böy
le tenha bir haldedir. Bir çok dük
kanları kiracı bulaımyan bu hale 
rağbet celbi için pekala bir çare 
düfünülebilir. 

Biz bu fotoğrafı, halin bu vazi
yetini göstermekten ziyade onun 
daha üç senelik bir hayab olduğu 
halde arka kı11m dükkanlannın ön 
ve arkalarındaki yaya kaldırımları 

nın mülhit bir tekilde Heyelan et
tiğini göstermek için çektirdik. H 
lin bugünkü vaziyeti imanın yiire
ğini sızlatıyor; dükkanlar istenil
diği kadar temiz değil, kaldırım 
lar üzerinde yürünemiyecek kadar 
çökmüt, bir çok dükkanlar mütte
risizlikten kapalı, bazı camlar kı
nk.. Öyle ki buruı insana metru 
bir ev vehmini veriyor. Burayı bi 
raz canlandıralım, çünkü çok ya
zık! .• 

Sa alacak her abonenin en az aylık 
taahhüdü yedi, üç ayda yİrm bir ve yd
da seksen dört metre milribt olııc:aktır. 
T aalılııüt haddi yalaız bir ev ve daireye 
mahıaı olup birden fazla daireli apartı
man veya bu ıribi lrullanılan evler her 
daire için ıu aldıldan takdirde tahalı:
kuk daire adedi üzerind- hesap edile
cek ve tenzilat hesaplan her daire için 
ayn ayn kale alınaeaktır. Bezenmit ve 
yetittirilmit bahçeli evler ve apartıman
larda üç ayda altmq metre mikabmclan 
fazla ıu ıarfeden aboneler için Mart, 
Nisan, Mayıs, Haziran, Tenunuz Ağua
los aylarında umum ıu sarfiyatı bedeli 
üzerinden yüzde on tenzilit yapdır. 

Talimatnamenin meriyete konulduiu 
tarihten nvel alıone elmat olanlar taJj. 
matnam.ıin netri tarihinden itibaren 
iç ay zarfnıda Sa ltla'i miidürlüfüne 
müracaat edenlrek alıoauman senedini 
lamı ,,. -.. ..........w.; ifa ettiı ecek 
ve aksi hald-lan kesilecektir. Abonu
man senedi içia yapılan bütün maııraflar 
aboneye aittir. T•limatnıımeden neırini 
müteakip her aboneye birer adet verile
cektir. 

ANKARA, 29 (Itlilliyat) - Ankaramızın caddeleri medeni pzellikle
rinden bofka talui ,pu.llikkrl<t da aiialüdür. Ba caddelerde dakika geçmu 
lıi 6ir nur JIİİJllÜ yavrucuiumu;ıuı rıut,elinmeain. Ankaronın temi:ı yayla lıa-
11aaının ilıtiltôr llaJretini ırenç nedin yü~erinde daima okumak kabildir. I...,....,....,.,......,....,....,....,...., ............... ....,!!!!!!!( 

tadır. Belediyenin bunları muaye-

Yeni stadyom yakınında 
bir poligon 

ANKARA 30 (Milliyet) - Gü 
rük ve lnhiaarlar vekaleti yeni 
ıtadyomun yapılacap ..hanın mü 
nuip bir yerinde bir poliıon inta
ıına karar vermittir. Poligon en 
son yenilikleri ihtiva edecektir. 

Mu•luğu olan dükkan ve böyle kul-

Talimatnameye bir tesiaat vahidi fi
yat listesi melfuftur. Yeni abonelerden 
biitün tesiaatm parası hu listeye ıöre a
lınacaktır. 

Sıhhat ve menfaatlerini dlltllnen -----... 

ASRi KADIN 
Ahvali umumiyeıialn iyi bir halde bulunması bıfzıııaılıhaıının 
itinaaıns ve hıfzıssıhhası İle ııbhi tuvaletinde kullandığı müııtahzara 
medyun olduğunu bilmelidir. O, taharetlerinde ve yıkaamalanada 

daima fena kokalannı izale •e mikrepları itlaf eden 

.. ly•oı· 
IUROUE QEIO.S.tl 

mllııtahsanm blleamahdır. Sari haıtalıklar vukuwıda llnıyeti 
defi için "Lysol., un istimali pyanı taniyedir. AIAmeti farikamızı 

hlmil buluhmıyaa mDmuil mllltalızarlan reddediniz. 
Fabrikatarleri: SCHUELKE & MA YR A. G. Hambarg 

Umumi acentuı; S. Jakoel Mahduma, lstanbul 
f40461 

TOBRALCO,, 
Tescil edilmiı alimeti farika 

Mühim ihtar 
TOOTAL BROADHURST LEE Co. LlMJTED methur fabrika

sının mamulitmı himaye eden müseccel alameti farika 

"TOBRALCO" Kelimesidir 
l.ikin "Tobralco" iımi albnda veya benzer iaimlerle Tootal 
Broadburıt Lee Co. Ltd. fabrikaamm mamulab olmıyan mallar 
sablıyor. Bu ıibi hallerde bulunan talualara, firmalara ve tir
ketlere kartı kanunen takibab cezaiye icra ve ellerindeki mallar 
derhal müaadere edilecektir. 

"TOBRALCO" alameti farikaaı toplarm her yardasmda 
damııalanmqbr. Bu damgaya aonderece dikkat edilmeaini muh-
terem miifterilerden rica ederiz. ,(5629) 

Nalband oğlu Hıfzı Bey 
ANKARA, 30 (Milliyet} - Es

ki gazeteci arkadatlanmızdan Nal
bant zade Hıfzı Bey f&J'bon huta
lığına tutulmut ve fakat doıtları 
yetişerek hemen tedavi edilmittir. 
Ustada geçmit olsun deriz. 

Gazoz neden pahalı? 
ANKARA, 29 (Milliyet) - An

karada bir kaç nevi gazoz vardır 

ve hepsi de pahalıdır. Bunların İa
tanbuldan gelenlerine bir fey de
nemez; fakat yerlilerin tatsızlığına 
rağmen yanm bardakhğı bet kuru-

Haber~niz var mı? 
ASRi MOBiL YA MEŞHERi 

Biltiln malları ilzerlnde azami tenzilat yapmııhr. 
Fırsattan istifade ediniz, lstanbul Rızapaşa yokutu 66 No. lı 
A,rı Mobilya meşheri. Ahmet Fevzi. Telefon: 23407 rso78] 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni Ufaldık para kanununa tevfikan 

Silik olmayan ve ayarlariyle nizami vezinleri tam bulu
nan eıki gümüt paraların; ileride tedavül kıymeti refedildiii zaman 
halkın mutazarrir olmamatı için, Devlet alacakları mukabilinde bir Me
cidiye 37 kurut hesabiyle kabulu takarrür ettirilmit ve bu huıınta Mal
sandıklarına tebliğat yapılmıtbr• 

2 - Cümhuriyet Merkez Banka11nca da beher on ııram me8kUk ve 
gayri meakUk halis Gümüt 19 kuruftan satın alınacaktır. (3661), 

İnhisarlar lstanbul 
Baımüdüriyetinden: 

Yetilköyde Fener civarında Papatya aokağmda ıütcü Kozma Efen
dinin rakı cezuından dolayı tahıili emval ı kanunu mucibince haczedi
len "Bir sağmal inek ve ikiter ,.aflarında iki dana" Ağuıtoaun 8 inci 
salı günü Y etilköy Polia karakolu meydanında satılacağından talip o
lanların mahalli mezkiirde öjleden aonra saat "13 den 15" e kadar in
hisarlar icra Memurluğuna müracaatları ilan olunui'. (3712), 

Maarif Vekaletinden: 
llk mekteplerin dördüncü beşinei ımıflarma mahıuı Ta

rih kitaplarının baakı ve satıı itinin pazarlıkla ihalesi. 
lUmıekteplerin dördüncü ve beşinci ımıflan için Maarifi 

Vekiletince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Tarih kitap
larının basma ve dağıtma iti açık münakasa tekfinde 3 Ağus
tos 1933 perıembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Velci 
leti Müsteşarlık makamında toplanacak komisyon huzurunda 
pazarlıkla ihale olunacaktır. Bu pazarlığa İştirak etmek iıtiyen 
lerin şartnamesini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine, 
lıtanbulda Devlet Matbaan Müdürlüğüne, kitapların müsved
delerini görmek için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşriyat 
Müdürlüğüne müracaat ermeleri ve ihale vaktinden evvel cilt 
batma 3000 liralık muvakllat teminat akçumı Malaandığına 
yatırdıklarına dair bir malcbüz veya bu luyıııette bir banka 
mektubunu Komisyon Reisliğine tevdi etmif bulunmalan Ia-
znndır. (3716) 

inhisarlar Umum Müdürl6ğündenı 
Memleketimizde tütün ekilen mmtakaları gösterir harita

nın §&rlnameai dairesinde tq üzerine hakki ve (1000) nüıha
ıınm tab'ı pazarlıkla ihale olunacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iıtirak etmek üzere ( % 7 ,5) teminat 
larmı himilen 7-8-933 pazartesi günü saat 14 de Galata'da A-
lım, Satın Komisyonuna gelmeleri. (3449) 

ne ettirdiği muhakkak olmakla be
raber fiatlerinin böyle pahalı olu
•u nazarıdikkati celp etmektedir. 

Ekmek ve su gibi ihtiyaç madde
lerinin fiatlerini indiren belediye
nin bir nevi zaruri havaiçten sayı
labilecek gazoz işile de bugünler
de alikadar olacağı tahmin olun
maktadır. 

Umumi Nqriyal ve Yazı l,leri 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. Jl. Ş 

yerde 1 S kuru 
( 5948) 

ı~~~~~~~~-
Sıhhat ve içtimai Muavenet Yeki 

leti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum •üdürlüğündenı 

lıtanbulda Çanakkale ve Tuzlada Teslim edilmek üzere 
332 Ton maden kömürü alınacaktır. Aleni münakaıau 21 A
ğuıtoı 933 Pazartesi saat 14 te Galatada Kara Muatafa Pil§& 

sokağında lıtanbul Limanı sahil sıhhiye merkezindeki kom;ı
yonda yapılacağından istiyenlerin prtnamelerini aöımek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller sıhhat mnmn Müdürlüiü ayni
yat mubau"bi mesullüiüne veyamezkilr merkez Levaznn me· 
murluğwaa müracaatlan ,(3584) 

lstanbul Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğindenı 

İstanbul ve Üsküdar hapis hane ve tevkifhaneleri için muk 
tezi odun ile mangal kömürü münakasaya vazedilmiıtir. Talip
lerin ıartnameyi görmek üzere her gÜn Adliye Levaznn Mü
meyyizliğine ve münakasaya İt tirak edeceklerin 19-8-933 cu
m8rtesi gÜnÜ saat 14 de Defterdarhkta müteşekkil komisyonu 
maheusuna müracaatları ilan olunur. (3707) 

1 1 
Keşif bedeli 970 lira 73 kur Uf olan Hakimiyeti Milliye yab 

mektebinin tamiri kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. Ta
lip olanlar §&rlname almak ve keşif evrakım görıaelr üzere her 
gün Levazon Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakaıaya gir
mek için de 73 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 3-8-933 perıembe günü saat on beıe kadar Dai-
mi Encümene vermelidirler. ('9252) 

Haydarpaşa Emrazı lstlliiye 
Hastahane•i BaıtabipHğindenı 
Hutahanenıiz için bir senelik 21 kalem erzakm aleni mü 

nakasası 17 Ağustos 933 perıembe giinü saat 14 te Galatada 
Kara Mustafa Pllf8 sokaimda İstanbul Liman Sahil Sıhhi 
ye merkezindeki komisyonda yapılacağından isteyenlerin 
§lU'tnamelerini g&ınek üzere her gün hastahane idaresiyle 
mezkUr merku; levazım Memurluiuna müracaatları. _(3583). 

4153 


